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Cedo ou tarde, na vida, cada um de nós se dá conta de que a felicidade completa é 
irrealizável; poucos, porém, atentam para a reflexão oposta: que também é irrealizável a 

infelicidade completa. Os motivos que se opõem à realização de ambos os estados-limite 
são da mesma natureza; eles vêm de nossa condição humana, que é contra qualquer 

infinito (LEVI, Primo. É isto um homem, 1958). 
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RESUMO 

Esta pesquisa teve como objetivo mapear as pesquisas do ensino de Química, inseridas na 
temática da História e Filosofia da Ciência, observando aspectos de sua estruturação e 
disseminação. De maneira a apreender o porquê de, apesar de recomendada em 
documentos oficiais, tais como os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e 
as Diretrizes Curriculares para as Licenciaturas e, por pesquisadores da área de Ensino,  
não a percebemos como uma prática nas diferentes modalidades de ensino. Utilizando a 
base de dados da Plataforma Sucupira, integrante do sistema da CAPES, e tendo como 
recorte a área de Ensino no período 2011-2015, realizamos o mapeamento, interessando-
nos somente as pesquisas relacionadas ao ensino de Química e com as palavras-chave 
elencadas. Após a seleção das pesquisas, que constituíram nosso corpus, iniciamos suas 
análises baseados em categorias que nos permitiram classificar segundo: a forma, a 
modalidade dos cursos, a abrangência dos estudos e dos conteúdos abordados. 
Depreendemos das análises que apesar da temática em questão apresentar-se em 
expansão, sua produção ainda é modesta. Além disso, encontramos uma predominância de 
pesquisas no eixo sudeste-sul, a modalidade de ensino mais pesquisada foi a do Ensino 
Médio e há predominância de pesquisas voltadas para a reflexão critica dos atuais 
programas de ensino de Química. Consideramos que o aperfeiçoamento da formação de 
professores e a valorização das licenciaturas, contribuiriam de forma positiva para a 
instrumentalização dos professores na temática de forma a intensificar esta inserção que 
consideramos importante na formação cidadã de nossos alunos. 
 
Palavras-chave: História da Ciência. Filosofia da Ciência. História e Filosofia da Ciência. 
História da Química. Filosofia da Química. História e Filosofia da Química. Ensino de 
Química. 
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ABSTRACT  

This research aimed to map Chemistry Education research inserted in the History and 
Philosophy of Science, observing the aspects of its structure and dissemination. The goal 
was to seize why, in despite of being recommended in official documents, such as the 
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio and the Diretrizes Curriculares para 
as Licenciaturas, and by researches in the area of Education, it is not perceived as praxis 
amongst the different types of Education. Using the Plataforma Sucupira data base, part od 
the CAPES system, and having profiled the Education area within the period of 2011-2015, 
the mapping was done considering merely the researches related to Chemistry Education 
and the chosen keywords. After selecting the researches that would be part the mapping 
corpus, the analysis was carried based upon categories that have allowed to put together 
this classification: form, modality, scope of studies and the contents approached. It is 
possible to see throughout the analysis that, despite the importance of this issue and it s 
growing interest, the production regarding it is still modest. Besides, there is a greater 
predominance of the theme in studies located within southwest and south, the most regarded 
modality was High School and there is also a larger estate turned upon the critical reflection 
surrounding the current Chemistry Education programs. It is to be considered that 
improvement teacher‘s training and appreciation for Education degrees, would positively 
contribute to the instrumentalization of teachers in this theme, in a way to intensify the 
insertion of these topics, important to an accomplished education for our students.   
 
Keywords: History of Science, Philosophy of Science, History and Philosophy of Chemistry, 
History of Chemistry, Philosophy of Chemistry, History and Philosophy of Science in 
Chemistry Teaching. 
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1.    INTRODUÇÃO 

Na atualidade, a demanda por um ensino que privilegie a emancipação do cidadão 

faz com que o exercício do magistério tenha suas práticas pedagógicas constantemente 

questionadas. Assim, buscam-se formas de enriquecê-las, contextualizá-las e, 

principalmente, dar-lhes significado. Na nossa prática docente é possível observarmos o 

questionamento por parte dos alunos acerca da importância daquilo que lhes é transmitido. 

Algumas iniciativas, no entanto, demonstram a possibilidade de desenvolver práticas 

enriquecedoras ao ensino a partir dessa interface entre os conceitos científicos e situações 

contextualizadoras, tais como em Bastos (1998), que desenvolveu um Guia de Estudos 

sobre as pesquisas da febre amarela (1881-1903) utilizando como pano de fundo o seu 

contexto temporal. Leite e Rotta (2015) propõem um jogo para trabalhar os conceitos de 

alimentação, digestão e nutrição, com alunos do 1º ano do Ensino Médio, tendo como 

objetivos pretendidos estimular a tomada de decisão e percepção da presença de processos 

químicos na alimentação cotidiana. Em ambas as estratégias de inserção, houve por parte 

dos pesquisadores a observação dos objetivos atendidos, considerando que o aspecto 

lúdico dos materiais didáticos citados favoreceu o aprendizado por suavizar a rigidez dos 

conteúdos apresentados.   

A Química é uma Ciência que, de um modo geral está associada a aspectos 

negativos, tais como danos ao meio ambiente e como causa de doenças (radiações, 

toxicidade), visão veiculada especialmente na mídia, que a nosso ver carece de informações 

balizadas por profissionais da área, pois percebemos não haver a dissociação entre a 

Ciência e aqueles que praticam o efeito deletério à sociedade e ao meio ambiente. Portanto 

no espaço escolar no que tange ao ensino da Química, deve ser esclarecido o que é a 

Química e seus objetos de estudo, e suas contribuições para a melhoria da qualidade de 

vida, assim como criando estratégias didáticas para que seus conteúdos possam se 

apresentar de forma interessante, instigadora e lúdica como demonstram diversos trabalhos 

na área, a saber: Laboratório de Educação Química e Atividades Lúdicas – LEQUAL – do 

Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás (UFG), que faz links com jogos sobre 

conteúdos da disciplina1; e o Dominó Químico2, entre outros. As séries televisivas têm 

atuado como gatilhos que despertam o interesse de muitos alunos, e não podemos deixar 

de citar as diferentes séries de investigação criminal, dentre as quais destacamos a série 

CSI, Crime Scene Investigation3, que destaca o laboratório forense, com diferentes 

procedimentos analíticos e instrumentais da Química utilizados na elucidação de crimes. 

                                                           
1
 Disponível em : http://www.lequal.quimica.ufg.br/p/4054-jogos-diversos .  

2
 Disponível em: http://lealchemyst.blogspot.com.br/2014/01/domino-quimico.html.  

3
 Disponível em : http://www.adorocinema.com/noticias/series/noticia-113298/ e 
https://www.youtube.com/user/CSI  

http://www.lequal.quimica.ufg.br/p/4054-jogos-diversos
http://lealchemyst.blogspot.com.br/2014/01/domino-quimico.html
http://www.adorocinema.com/noticias/series/noticia-113298/
https://www.youtube.com/user/CSI
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 Diante destas visões distintas que a ciência Química proporciona, pode-se inferir 

que há uma lacuna a ser preenchida entre o que é produzido na pesquisa científica na área 

da Química e aquilo que circula e é compreendido como ―química do saber escolar‖, em 

suas diferentes modalidades, demonstrando uma desarticulação entre o ensino da Química 

(EQ) e o mundo contemporâneo. Baseando-nos em Chassot (2003), o vínculo que se cria 

entre o ―dano, falta de segurança ou risco de acidente‖ e a ―química‖ advém do 

analfabetismo científico no qual estamos imersos dentro e fora da escola. 

 Uma das formas de demonstrar o caráter da Química como uma ciência 

investigativa e contextualizada é a inserção de estudos relacionados à História e Filosofia da 

Ciência (HFC) como estratégia de ensino, proporcionando uma visão de como o 

conhecimento é construído ao longo do tempo e inserido numa realidade social. Essa 

inserção vem sendo preconizada por alguns pesquisadores brasileiros e estrangeiros 

(BELTRAN, 2013;MATTHEWS, 1995; SAITO, 2013;VIDAL e PORTO, 2011).  

A partir da inserção de História da Ciência (HC), ou Filosofia da Ciência (FC) ou HFC 

no EQ, é possível dar ao aluno uma noção de quais ideias e observações foram 

consideradas como ponto de partida da construção de um determinado conhecimento, 

destacando quais os métodos e fundamentos abordados neste processo, em conjunto com 

a análise dos caminhos percorridos e dos contextos em que ocorreram. Existem ainda 

outros motivos que justificam a inserção da HFC no ensino de ciências, como apontados por 

Martins: 

A necessidade de uma abordagem histórico-filosófica dos conteúdos 
das disciplinas científicas vem à tona, também, a partir de outras 
perspectivas, como a representada pelo movimento CTS para o ensino de 
ciências (SANTOS, 2001). Nessa linha, as recentes reformas educacionais, 
em nosso país, apontam para a necessidade da contextualização histórico-
social do conhecimento científico, o que implica em considerar a 
contribuição da HFC [...] (MARTINS, 2007, p. 115). 

 

Ao inserirmos a HFC no ensino de Ciências, possibilitamos aos alunos a percepção 

de que as ciências são construídas por pessoas, tão reais quanto eles. E que sua 

construção está situada em um momento histórico-social em que diferentes teorias 

filosóficas predominaram. Podemos citar, como exemplo, a construção do conceito de 

átomo que, de Demócrito e Leucipo, na Grécia Antiga, até o modelo atual, passou por 

diferentes estágios e teorias. Precisamente, no que diz respeito à inserção de HFC no EQ, 

alguns estudos apontam para um maior interesse pelos alunos quando da inclusão de 

tópicos de HFC, com o uso de materiais que os contextualizem junto aos conteúdos 

aplicados no Ensino Médio. Como exemplo, podemos citar o artigo de Barp (2013) que 

propôs uma sequência didática com o tópico Radioatividade, por meio da História da Ciência 

(HC) e, em especial, da História da Química (HQ). A autora observou que seus alunos 
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apresentaram uma maior motivação nessa prática interdisciplinar, além da construção mais 

coerente da ciência e dos métodos científicos.  

Contudo, estudos como o de Martins (2007), Vital e Guerra (2014), dentre outros, 

apontam que esta inserção não é uma prática comum. Provavelmente em função de uma 

formação inicial de professores aligeirada, da falta de material adequado para uso em sala 

de aula, da relação tempo/conteúdos obrigatórios nas instituições de ensino, obstáculos 

epistemológicos e um interesse relativamente baixo em HFC por parte dos professores 

(MARTINS, 2007). A nós, parece que não há uma efetiva divulgação sobre as propostas 

elaboradas e/ou discutidas a partir de trabalhos acadêmicos no meio em que os professores 

do ensino médio transitam, em função de nossa própria experiência. Portanto, podemos 

falar que a produção acadêmica não chega às salas de aula, de modo a ter sua difusão 

efetiva na práxis docente. Sobre isso, Teixeira e Megid Neto (2012) comentam que:  

Diversos estudos apontam o reduzido número de trabalhos produzidos no 
Brasil dedicados à análise do conhecimento acumulado em uma 
determinada área. As DT

4
, por exemplo, são divulgadas insatisfatoriamente, 

sendo encontradas predominantemente apenas nas bibliotecas das 
instituições onde ocorreu a defesa (TEIXEIRA e MEGID NETO, 2012, p. 2). 

 

 Além disto, não descartamos as lacunas a respeito da HFC na formação inicial e 

continuada dos professores (MARTINS, 2007). Principalmente em função da dicotomia 

existente nos cursos de Licenciatura, com relação às disciplinas das Ciências Naturais e as 

Ciências Sociais, que se apresentam nos currículos como se fossem completamente à parte 

das disciplinas de cunho pedagógico (BOMFIM e SIQUEIRA-BATISTA, 2011). 

Epistemologicamente falando, também poderíamos identificar alguns obstáculos delineados 

por Bachelard, como na  

primeira experiência ou, para ser mais exato, a observação primeira é 
sempre um obstáculo inicial para a cultura científica. De fato, essa 
observação primeira se apresenta repleta de imagens; é pitoresca, 
concreta, natural, fácil. Basta descrevê-la para ficar encantado. Parece que 
a compreendemos. (BACHELARD, 2013, p. 25). 
 

Para Bachelard (1977) é necessário um estado constante de vigilância 

epistemológica, um estado de atitude reflexiva sobre a construção do conhecimento 

científico, valendo-nos da retificação metódica e, libertando-nos das ideologias, das 

opiniões, do conhecimento mal estabelecido e das certezas efêmeras, buscando à 

objetividade científica, pois falando em termos de epistemologia (Bachelard, 2013), este 

considerava que os fatos são ideias e, como tal, quando permanecem como fatos mal 

interpretados durante determinado período, tornam-se obstáculos ao conhecimento. Seria, 

                                                           
4
 DT: Dissertações e Teses. 
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então, necessária uma reconstrução do saber científico, demonstrando o caráter dinâmico 

das ciências, no que a HFC poderia contribuir de forma satisfatória. 

Alguns outros estudos corroboram sobre a importância da inserção da HFC no 

ensino de Ciências e, consequentemente no ensino de Química. Em leitura a Martins 

(2006), na introdução do livro Estudos de História e Filosofia das Ciências, nos é lembrado 

que, quando bem inserida no contexto da sala de aula, a HFC nos possibilita desmitificar o 

conhecimento e seus produtores, porque nos indica que muitas das vezes o conhecimento 

se mostra confuso, repleto de idas e vindas, fruto de observações, discussões, críticas, 

pressões de diferentes origens, sejam elas religiosas, políticas etc. Não podemos nos 

esquecer de que o cientista, como todo ser humano tem direito a seus posicionamentos, 

que, via de regra, irão interferir em seus trabalhos. A Ciência não é neutra, nem apolítica, 

nem a-histórica. No mesmo texto, este autor nos recorda que a Química que hoje 

conhecemos, não é aquela do tempo de Lavoisier, e que ela passou por diversas fases, em 

que vários contribuíram para a sua construção enquanto ciência. Sequer conhecemos 

muitos desses personagens, simplesmente por seus nomes não serem mencionados, 

permanecendo deste modo esquecidos em alguma página. 

Entretanto, em muitos momentos, o que encontramos em nossa prática, no material 

mais utilizado em sala de aula indiscutivelmente, o livro didático, são boxes com pequenas 

referências do tipo bibliográfica dos cientistas envolvidos, o que na maioria das vezes, nem 

é percebido pelos alunos ou mesmo pelos professores. Tomemos Marie Curie como 

exemplo ainda que seja o principal símbolo da presença feminina nas ciências tão 

marcadamente masculinas, é sempre o mesmo episódio da descoberta do Polônio que é 

apresentado, e ainda assim de forma sucinta, fazendo-o parecer tão simples, quando é 

exatamente o oposto. Não só essa realização, mas toda a pesquisa desenvolvida por ela foi 

trabalho árduo, repleto de perdas físicas, desgastes emocionais e uma necessidade 

constante de empoderar-se como cientista e pesquisadora, afinal naquela época, as 

mulheres até poderiam acessar os cursos universitários, mas dai a serem pesquisadoras era 

uma grande diferença (TRINDADE; BELTRAN; TONETTO, 2016). Essa percepção da 

construção do conhecimento científico por meio de um coletivo, mediada pela HFC, é 

necessária acima de tudo para mostrar aos nossos alunos que o conhecimento científico é 

resultado da contribuição de muitos, alguns anônimos, mas que carregam em si suas 

histórias, percursos e contribuições que influenciaram de alguma forma os caminhos que a 

humanidade percorre na sua busca por melhorias. 

Entre os séculos XV e XVI houve um grande interesse nas ciências químicas e 

médicas, com contribuições diversas como, por exemplo, de Paracelso (1493-1541), que foi 

um médico, alquimista, físico, astrólogo e ocultista suíço-alemão do século XV, além de 
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outros alquimistas, químicos e médicos árabes e orientais. Ocorre que, quando da chegada 

do Iluminismo e da Revolução Científica, optou-se pela Filosofia Mecanicista e, portanto, 

toda uma série de conhecimentos foi deixada de lado por aparentemente estar ligada ao 

misticismo (DEBUS, 2004). A História da Química e, por conseguinte, parte da História da 

Ciência, foi relegada a um segundo plano. 

A Química deste modo vai sendo transformada numa ciência prática, aparentemente 

desligada dos movimentos históricos, sociais, políticos e econômicos que permeiam as 

sociedades. É a ciência da experimentação, positivista, branca, masculina, eurocêntrica. 

Enfim, hegemônica, neutra e a-histórica. O ensino de seus conteúdos deveria estar 

relacionado à formação de técnicos e cientistas, e o que interessava no seu conhecer eram 

as técnicas a serem utilizadas para a obtenção dos produtos industrializados, e como estas 

técnicas foram pensadas e elaboradas não era necessário conhecer.  

A Química hoje se redescobre, paulatinamente, como parte da História das Ciências 

e dando sua contribuição, a nível nacional, nas pesquisas de Chassot, Beltran, Porto e 

Trindade, entre outros.  

Com base no que apresentamos, assumimos nesse estudo o aprofundamento da 

temática, pontuando a seguinte questão de pesquisa: Quais as características e tendências 

observadas nas dissertações e teses de programas stricto sensu da área de Ensino voltadas 

para a inserção da História e Filosofia da Ciência na pesquisa do Ensino de Química?  

Para tal, assumimos como pressuposto que há pouca troca de informações entre a 

Academia e os locais de ensino, seja tanto no Ensino Médio ou nas licenciaturas. Há muitas 

pontes e transposições para serem feitas entre o que é produzido academicamente e o 

saber escolar (TEIXEIRA e MEGID NETO, 2012). Não podemos ignorar que o professor 

tanto da rede pública quanto particular, em função de lacunas em sua formação inicial, 

continua reproduzindo em sua prática determinadas metáforas e simplificações com 

finalidade de aproximar o conhecimento cotidiano do conhecimento químico e, nestas 

aproximações, o conhecimento e a criticidade histórica e filosófica encontram-se ausentes. 

Além disso, não é estimulado em sua formação continuada a participar de atividades e/ou 

cursos que não sejam aqueles que atendam a algum objetivo específico da rede. Assim, 

como a inserção da HFC demanda pesquisa, preparo e adequação aos conteúdos em que 

sejam pertinentes, com certeza há um impacto no currículo pré-determinado pelas 

instituições, o que acaba por desestimular o uso da HFC. 

Outro pressuposto que também pode vir a contribuir para a pouca disseminação da 

HFC no EQ é a compartimentalização dos saberes, já que, para muitos, a Química pertence 

às ciências duras ou ―hard‖ e, portanto, distante das ciências humanas e sociais. Deste 

modo o que mais observamos em nossa prática é a presença de projetos por área e não 
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interdisciplinares ou transdisciplinares, que ampliariam sobremaneira as interfaces da 

HFC/HFQ com o ensino de Química. 

Por fim, outro pressuposto é o da ausência de material didático apropriado. Há 

sempre uma urgência no ar, o desejo de um livro ou apostila que leve de forma rápida e 

prática ao conteúdo desejado, para liberar mais tempo ao treino de exercícios. Envolver os 

alunos em leituras ou mesmo a assistir filmes, é tarefa delicada, que exige perseverança e 

técnica o que às vezes, na pressa do ambiente escolar, não recebe estímulo. 

Dessa forma, visando à análise do contexto da HFC no EQ, realizou-se uma 

pesquisa de cunho bibliográfico numa abordagem qualitativa. O objeto dessa pesquisa foi o 

mapeamento da inserção de HFC no EQ, ou seja, de que modo a HFC pode aproximar-se 

e/ou integrar-se ao EQ em suas diferentes possibilidades.  

 Esse mapeamento foi feito inicialmente a partir da análise de dissertações de mestrados 

acadêmicos (MA) e profissionais (MP) e teses de doutorado (D), oriundos de Programas de 

Pós-Graduação em Ensino (PPGE) recomendados pela CAPES5, e presentes em seu banco 

de dissertações e teses, contudo em função de problemas no acesso, posteriormente 

optamos por consultar à plataforma Sucupira6. Após o mapeamento inicial dos cursos de 

MA, MP e D, consultamos o banco de dissertações e teses para identificarmos aquelas que 

abordavam a inserção da HFC no EQ, com o uso das palavras-chave selecionadas, ou seja: 

História da Ciência; Filosofia da Ciência; História e Filosofia da Ciência; História da Química; 

Filosofia da Química; História e Filosofia da Química e Ensino de Química. 

 O período analisado compreende os anos de 2011 a 2015. Nosso objetivo geral foi 

mapear as pesquisas do ensino de Química, inseridas na temática da História e Filosofia da 

Ciência, observando aspectos de sua estruturação e disseminação. Para tanto, assume-se 

como objetivos específicos: 

1. Analisar as dissertações e teses selecionadas quanto à forma dos resumos, 

introdução e categorias utilizados pelos autores Villani e Pacca (2001) e Costa, Costa e 

Andrade (2014), assim como a modalidade dos cursos e abrangência dos estudos baseados 

nas categorias utilizadas pelos autores Megid Neto (1999) e Francisco, Alexandrino e 

Queiróz (2015);  

2. Mapear e classificar as inserções da HFC na pesquisa do ensino de Química, de 

acordo com categorias temáticas e analíticas estabelecidas previamente por Kapitango-A-

Samba e Ricardo (2014);  

                                                           
5
 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Disponível em:       

www.periodicos.capes.gov.br . 
6
   Ferramenta da CAPES para coletar informações, realizar análises e avaliações e ser a base de 

referência do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG). Disponível em: 
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/ 

 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/
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3. Identificar a ocorrência (ou não) de características e/ou tendências predominantes 

quanto a HFC na pesquisa do ensino de Química nas dissertações e teses analisadas. 

 

A presente dissertação está estruturada em formato de capítulos. O primeiro capítulo 

versa sobre os referenciais teóricos em que se baseiam nossa pesquisa e de que forma 

nossa pesquisa dialoga com estes teóricos. O segundo capítulo descreverá o percurso da 

pesquisa e a metodologia utilizada. Por fim, no terceiro capítulo, os autores apresentarão os 

resultados à luz do referencial teórico apresentado. 
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2. PREPARANDO O TERRENO: SOBRE O QUE E COM QUEM CONVERSAMOS 

 

Em função de motivações pessoais e acadêmicas, entendemos que a inserção da 

HFC no EQ possibilita um melhor entendimento de conhecimentos científicos, além de 

possibilitar um olhar mais humanizador e contextualizado à ciência, percebendo-a como 

uma produção cultural e social da humanidade.  

Entendendo que, quando nos referimos ao EQ, que esse é relativo a todos os níveis, 

ou seja, desde os anos iniciais até a pós-graduação, e tendo como referencial uma 

formação que atenda às necessidades do mundo atual, na qual é necessário ao aluno ter a 

compreensão da natureza da ciência, isto, é, com relação    

aos elementos envolvidos na construção do conhecimento científico, desde 
questões internas relacionadas ao método científico e à relação entre teoria 
e observação, até questões externas, como o papel da criatividade ou de 
concepções prévias dos cientistas no desenvolvimento de suas ideias 
(MOURA, 2014, p. 44). 

Para que isso ocorra, é essencial a incorporação da natureza da ciência nas salas de 

aula, e a HFC, numa abordagem contextual do ensino de Ciências ou de Química, 

mediando essa compreensão, possibilitando em paralelo a capacitação nas tomadas de 

decisão, um dos objetivos da abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). 

Depreendemos disso que, ao permearmos os conteúdos de Química à compreensão de sua 

natureza num viés histórico, filosófico e social, o aluno possa perceber as potencialidades e 

limitações do conhecimento científico (SANTOS e SCHNETZLER, 2015). 

Afinal, como Santos e Schnetzler enfocam, a educação em Química necessita 

instrumentalizar nosso aluno-cidadão para que ele possa exercer sua cidadania, pois do 

contrário será apenas mais um conteúdo a ser esquecido ao término de sua formação. 

Para tanto, alguns teóricos que apoiam o uso da HFC no ensino de Ciências, e por 

aproximação, do ensino de Química, foram eleitos para balizar nossas intervenções, uma 

vez que, para estes teóricos, o uso de HFC de um modo geral exerceria uma função 

facilitadora e integradora da presença humana na construção do conhecimento científico.  

Considerando que essa pesquisa tem enfoque nas diferentes estratégias de inserção 

da HFC no ensino de Química, Bachelard (2009), Matthews (1995), Chassot (2003), Martins 

(2007), Beltran (2013) e Porto (2013) são autores que nos auxiliaram na construção deste 

referencial. Isto porque defendem que a inserção da HFC possibilita um melhor 

entendimento sobre o conhecimento científico e, que este não é construído de forma linear - 

não é neutro nem em relação ao contexto social, nem ao político, econômico ou cultural. 

Portanto, a inserção da HFC no ensino de Química, por este viés teórico, permite aos alunos 

um olhar reflexivo e crítico sobre os conteúdos da disciplina.  
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Deste modo, temos como objetivo compreender e justificar a inserção da HFC no 

ensino de Ciências e, em especial no ensino de Química. 

  

2.1 HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA, O QUE SÃO? 

 

Diversos são os conceitos e compreensões que estão relacionados à História e 

Filosofia, e para aqueles que se iniciam na HFC é preciso perceber suas sutis diferenças, 

principalmente para podermos analisar criticamente os materiais que remetem à inclusão da 

temática. 

Quando um historiador faz reflexões acerca da História, tem-se a Historiografia, o 

produto primário dos historiadores. Quando os cientistas refletem acerca dos fenômenos da 

natureza, elaboram teorias, hipóteses, realizam experiências etc., estão construindo as 

Ciências da Natureza, considerada seu produto primário (MARTINS, 2006). 

Quando refletimos sobre o trabalho das pessoas envolvidas com as Ciências dentro 

de um contexto histórico, estamos falando da História da Ciência, e o produto desta reflexão 

dos historiadores da Ciência é a Historiografia da Ciência. Avançando um pouco mais na 

linha conceitual, teríamos os estudos meta-historiográficos, que seriam derivados das 

reflexões sobre a produção dos historiadores da Ciência. 

Deste modo, quando falamos em História da Química ou da História da Física, por 

exemplo, não estamos falando daquilo que muitos chamam de ciências exatas, mas sim das 

ciências humanas, pois é um produto da reflexão da atividade daqueles que pensam 

Química e Física. 

É preciso conhecer o modo como determinado conhecimento científico foi 

construído, quais suas bases, quais as suas repercussões. O conceito de átomo simboliza 

muito bem esta ideia. Desde o primeiro filósofo que questionou ―do que tudo é feito‖ até a 

chegada da Quântica em nossas vidas, por quantos modelos, por quantos cientistas e por 

quais cidades e realidades sócio-históricas a teoria do modelo atômico passou? Inúmeros. 

Uns modelos substituindo os outros, em função da aquisição de novos conhecimentos e 

novas tecnologias. Alguns erros no caminho, mas esse último deve ser reforçado, pois 

conforme Bachelard (2013) alerta, o erro não deve ser negado, deve ser interpretado como 

uma chance de criar novos conhecimentos deve ser visto de forma positiva. E ao lidarmos 

com os erros, depreendemos que estes são parte da constituição de um novo 

conhecimento. 

Portanto, conhecer a História da Ciência é saber que dúvidas, controvérsias, debates 

e motivações levaram a refutar ou aceitar uma teoria. Tudo isto considerando o momento 

histórico e social em que aconteceram.  
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Hoje o que entendemos como História da Ciência, é fruto do que autores como Porto 

(2013), ou Beltran, Saito e Trindade (2014) chamam de nova Historiografia da Ciência, pois 

o modelo anterior da HC apresentava aspectos anacrônicos, continuístas e centrados nas 

ideias da própria Ciência, contribuindo deste modo para um ensino de Ciências dogmático e 

uma ciência idealizada. Hoje a nova Historiografia da Ciência preconiza que: 

A abordagem contemporânea dos historiadores da Ciência volta-se para a 
análise pontual e minuciosa de estudos de caso, buscando identificar a 
especificidade de episódios e documentos. Nesse processo, contempla-se a 
contextualização das ideias, procurando-se seu significado no seio do 
pensamento característico do período estudado (PORTO, 2013, p.165). 

Contudo, não basta afirmar que a HC é importante para a construção de um ensino 

contextualizado, interdisciplinar e não dogmático, é preciso possibilitar interfaces entre 

ensino e HC como citam Beltran, Saito e Trindade (2014), já que: 

[...] exige aprofundamentos na análise e na busca de compatibilidades entre 
tendências pedagógicas e perspectivas historiográficas. Isso porque as 
relações entre história da Ciência e ensino não se estabelecem por meio de 
aplicações de modelos da filosofia da ciência ao planejamento de atividades 
didáticas ou à leitura ingênua que estudantes e professores possam fazer 
de textos ou de experimentos propostos por pensadores do passado, como 
muitas vezes se tende a considerar. A construção de relações entre História 
da Ciência e ensino só é possível a partir da compreensão do que seja a 
História da Ciência (BELTRAN; SAITO; TRINDADE, 2014, p. 10). 

E a Filosofia da Ciência (FC)? Do que falamos? Implica em refletir filosoficamente 

sobre a Ciência. É o saber sobre a natureza da Ciência. A FC faz questionamentos, tais 

como: O que é a Ciência? Qual o papel da observação na Ciência? Como progride a 

Ciência? O que é uma lei da Natureza? Os elétrons são reais? 

A FC se constituiu como tal a partir do Círculo de Viena, em 1922, e desde então 

como a HC, passou por diferentes enfoques em função das correntes de pensamento 

vigentes. O círculo de Viena abordava a FC pelo empirismo lógico, mantendo sua influência 

até os idos de 60 do século passado, apesar de opositores como Popper. Este quadro 

passaria por mudanças após Kuhn (ECHEVERRIA, 1995). 

Segundo Nouvel (2013), há uma tendência em tomarem-se como sinônimos os 

sentidos dados à Epistemologia e Filosofia da Ciência, contudo a Epistemologia relaciona-se 

a construção do conhecimento em geral, suas possibilidades e limites, enquanto a FC 

possibilita reflexões sobre o fazer científico e, como se dá o processo de elaboração das 

teorias científicas e seus desdobramentos no desenvolvimento dos diferentes saberes 

(SAITO e BROMBERG, 2010) 

A FC, hoje conhecida como Nova Filosofia da Ciência, se alicerça em filósofos da 

ciência tais como: Thomas Kuhn, Imre Lakatos e Stephen Toulmin, e baseados nesta FC, 

Loguercio e Del Pino (2006), consideram alguns conteúdos como consensuais no ensino 

sobre a natureza da Ciência, notadamente nos cursos de formação de professores, tais 
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como: as diversas tentativas efetuadas no processo de construção do conhecimento 

científico, a pluralidade metodológica, a carga teórica da observação, as relações entre 

ciência e tecnologia, e a ciência como um empreendimento histórico e socialmente situado, 

que muda no tempo.   

A Química e o estudo de suas considerações filosóficas, a Filosofia da Química (FQ), 

por muito tempo permaneceram relegadas ao esquecimento, tendo-se diferentes motivos 

para que isso ocorresse, entre eles Baird, Scerri e McIntyre (2011), na introdução do livro 

Filosofía de la química – Síntesis de uma nueva disciplina, citam: a materialidade da 

Química; a teoria da Química e seus fundamentos; suas ferramentas de representação e 

sua relação com a Física como prováveis causas da invisibilidade da FQ. 

A Filosofia da Química (FQ) possibilita uma melhor compreensão de conceitos 

envolvidos nos conteúdos disciplinares, tais como: o que é um modelo, uma lei, uma teoria, 

pressupostos etc. Deste modo, permite um melhor conhecimento da natureza da ciência 

Química, da construção de sua identidade, além de aproximar a Química aos interesses 

sociais cotidianos, tais como: a opção pelo uso de materiais que tenham valor social e 

ambiental agregados, assim como a escolha por produtos cosméticos que não sacrifiquem 

animais para seus testes, ou entender a periculosidade de usar produtos a base de formol, 

ou a ingestão de materiais com mais ou menos insaturações nas cadeias carbônicas que 

constituem os alimentos. 

A FQ possibilita, desta maneira, uma melhor articulação com os conteúdos 

envolvidos em sua aprendizagem e, no que tange à produção de conhecimento, Ribeiro e 

Pereira (2012) nos fornecem uma ideia mais completa sobre a temática que segundo eles, é 

um campo disciplinar emergente e promissor. 

A filosofia da química é um campo disciplinar emergente na filosofia da 
ciência, tendo como marco de sua institucionalização o ano de 1994, 
quando foram realizados muitos eventos em vários países (Marburg, 
Londres, Roma e Alemanha). Durante o século XX, a filosofia da ciência, 
restrita a análise lógica e sintática da ciência ideal, e no contexto do 
positivismo lógico, negligenciou a filosofia da Química. Contudo, na 
atualidade, é o campo mais fértil dentro da filosofia da ciência (RIBEIRO e 
PEREIRA, 2012, p.2). 

 

Após essa breve elucidação, assumimos que tanto a HC quanto a FC, ou como 

comumente encontramos HFC, configuram-se como importantes ferramentas para a 

Didática das Ciências e, é claro, da Didática da Química, pois possibilita a desconstrução de 

compreensões sobre a Natureza da Ciência distorcidas, apresentadas não somente por 

alunos, como também por seus professores. 

 Portanto, o conhecimento sobre a HFC deve fazer parte da formação inicial e 

continuada dos professores, visando sua capacitação para utilizá-los em suas aulas. 
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2.2 UM PANORAMA SOBRE A HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA E O ENSINO DE 

QUÍMICA.  

 

Gaston Bachelard (1884-1962) é um dos expoentes da filosofia da ciência aqui 

destacados. Bachelard insere-se neste rol de teóricos por sua contribuição tanto no campo 

da Epistemologia, quanto do ensino de Química. O autor fez a maior parte de seus escritos 

por volta de 1930, porém suas obras se mantêm atuais, possibilitando-nos a abordagem 

epistemológica na construção do conhecimento científico, já que,  

Pela própria natureza de suas ideias, que utiliza a História da Ciência como 
laboratório epistemológico e faz diversas referências a questões 
pedagógicas, Bachelard é um autor que tem muito a dizer para os 
professores de ciências (MARTINS, 2012, p.262). 
 

O filósofo foi um dos teóricos que advogava por um descontinuísmo na razão e, na 

História da Ciência, conclamava a um constante questionar do dogmatismo e do monismo 

tão presente nas questões científicas. Para ele, ao ensinarmos, estamos simultaneamente 

avaliando nossas convicções. Afinal, como ensinar, ou melhor, como poderemos mediar o 

conhecimento com o qual não compactuamos ou, ainda, de um conhecimento que não 

possuímos o próprio conhecimento para julgar. E, por isto, ele se torna um autor tão 

interessante e importante, fazendo-nos questionar a cada lição o que é o conhecimento e a 

forma da qual nos apropriamos para mediá-lo. 

O conhecimento científico para Bachelard não é acumulativo, ele só se constrói a 

partir do momento que o espírito do aluno - e mesmo do professor - é modificado, quando 

há a percepção de justificativa para que o mesmo se faça, promovendo a aprendizagem. 

Bachelard (2013) aborda os aspectos dos obstáculos epistemológicos, que podem 

ser entendidos como o conhecimento científico não questionado, uma cristalização de 

certezas que não foram questionadas ou analisadas criticamente e que impedem o avanço 

de novas conquistas no aprendizado,  

[...] não se trata de considerar como obstáculos externos, como a 
complexidade e a fugacidade dos fenômenos, nem de incriminar a 
fragilidade dos sentidos e do espírito humano: é no âmago do próprio ato de 
conhecer que aparecem, por uma espécie de imperativo funcional, lentidões 
e conflitos. É ai que mostraremos causas de estagnação e até de 
regressão, detectaremos causas de inércia às quais daremos o nome de 
obstáculos epistemológicos (BACHELARD, 2013, p.17). 
 

Ao propor uma descontinuidade da razão, ele argumentava que não havia uma 

estrada que unia diretamente o conhecimento científico e o senso comum, e sim que, para 

haver a construção do conhecimento científico, o senso comum necessitava ser superado, 

questionando se o conhecimento humano acontece de fato de forma continuada, 

estabelecendo a noção de ruptura epistemológica, um aspecto central em toda a sua obra. 
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Para Bachelard (2006), a presença da História da Ciência (HC) no ensino é a tomada 

de consciência entre os embates que sempre ocorrem entre fatos e ideias que permeiam 

todo o processo de construção humana do conhecimento científico. A HC não pode ser 

apresentada como um mero anexo, uma nota de rodapé, ou um quadro informativo de datas 

e biografia de cientistas. A HC fornece o pano de fundo social, político e econômico para as 

motivações humanas no processo do conhecimento científico.  

Outro autor que nos fornece embasamento é Chassot (2011), para quem conhecer a 

Ciência tem demonstrado ser uma enorme aventura intelectual.  

Conhecer sua história constitui, muitas vezes, um gostoso garimpar nos 
rascunhos do passado, vendo o quanto cada civilização se desenvolveu até 
um determinado estágio para poder enfrentar os desafios da natureza. 
(CHASSOT, 2011, p.9).  
 

Chassot é ligado diretamente à área do Ensino de Química e, em suas colocações, 

se posiciona a favor da inserção da HC no Ensino de Ciências em geral e no Ensino de 

Química. Para ele a ―História da Ciência é uma produtora da alfabetização científica do 

cidadão e da cidadã‖ (CHASSOT, 2003, p.270). 

Assim como Bachelard, Chassot critica a Ciência que é mostrada a partir do ensino 

de forma acrítica, dogmática, neutra e linear, perpetuando um ensino elitista dos conteúdos. 

Assim, com a inserção da HC, esses desvios deveriam ser evitados, ainda que para tal 

fosse necessária a presença de um ensino da HC sistematizado nos cursos de Licenciatura. 

Chassot só confirma aquilo que já intuímos com relação às lacunas na formação do futuro 

professor, não é possível reconhecer a relevância de contextos históricos no ensino da 

Ciência se os professores para tal tarefa não forem preparados. A HC funcionaria como uma 

articuladora, uma ponte entre as diferentes áreas do conhecimento, minimizando a 

fragmentação do conhecimento.  

Chassot nos fala que a HC indica que muitas verdades se negam ao longo do tempo, 

muitos paradigmas são mudados, que a Ciência não está pronta, acabada, formatada. 

Sempre há espaço para questionamentos, novas descobertas, e é dinâmica, em movimento.  

Consideramos que um dos aspectos mais relevantes de suas observações sobre o 

Ensino da HC é instigarmos nossos alunos a serem alunos pesquisadores, para que os 

mesmos possam entender que determinados modelos e teorias são válidos em dado 

momento histórico, em função do próprio desenvolvimento humano e da tecnologia à época. 

A memória, a reconstrução dos fatos históricos, a incorporação dos saberes populares, são 

necessários para o entendimento do mundo que nos incorpora. Segundo Chassot (2003):  
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É preciso buscar encantamentos. A ratificação do convencimento de quanto 
a Ciência é uma linguagem para não só conhecermos melhor a natureza, 
mas para determinarmos que as modificações (intervenções) que fazemos 
sejam para melhorar o nosso estar no Planeta, é um argumento capital 
(CHASSOT, 2003, p.280). 
 

Ainda nessa linha, Matthews (1995, p.165), fundador da primeira revista 

especializada sobre a interface da História e Filosofia da Ciência e o ensino, a Science & 

Education, afirma que ―tanto a teoria como, particularmente, a prática do ensino de Ciências 

estão sendo enriquecidas pelas informações colhidas da História e da Filosofia da Ciência‖. 

Isto confirma a noção de que a inserção de HFC no Ensino de Química favorece as 

atividades pedagógicas. Para tanto, realizou uma extensa revisão dos Congressos 

Internacionais de HFC, assim como as reestruturações do ensino em países como a 

Inglaterra e Holanda, para a inserção da HFC nos currículos de ciência. Apresenta as 

seguintes justificativas para a sua presença no ensino de Ciências: 

1. A história promove melhor compreensão dos conceitos e métodos 
científicos. 2. Abordagens históricas conectam o desenvolvimento do 
pensamento individual com o desenvolvimento das ideias científicas. 3. A 
História da Ciência é intrinsecamente valiosa. Episódios importantes da 
História da Ciência e Cultura – a revolução científica, o darwinismo, a 
descoberta da penicilina, etc – deveriam ser familiares a todo estudante.  
4. A História da Ciência é necessária para se entender a Natureza da 
Ciência (NdC). 5. A história neutraliza o cientificismo e dogmatismo que são 
encontrados frequentemente nos manuais de ensino de ciências e nas 
aulas. 6. A história, pelo exame da vida e da época dos pesquisadores 
individuais, humaniza a matéria científica, tornando-a menos abstrata e 
mais interessante aos alunos. 7. A história favorece conexões a serem 
feitas dentro de tópicos e disciplinas científicas, assim como com outras 
disciplinas acadêmicas; a história expõe a natureza integrativa e 
interdependente das aquisições humanas (MATTHEWS, 1994, p.50). 
 

Mattews (1995) também realizou a análise dos pontos contrários à inserção da HFC 

no ensino de Ciências, por meio de práticas que se mostraram pedagogicamente úteis e 

relatadas em seu artigo de 1995, ―História, Filosofia e Ensino: A tendência atual de 

reaproximação‖. Assim como Bachelard e Chassot, Matthews (1995) reafirma a necessidade 

de um preparo cuidadoso dos professores com relação ao embasamento em HFC e também 

da Sociologia da Ciência, pois, 

[...] pode-se argumentar a favor de um professor que tenha conhecimento 
crítico (conhecimento histórico e filosófico) de sua disciplina mesmo que 
esse conhecimento não seja diretamente usado em pedagogia, há mais em 
um professor do que apenas aquilo que se pode ver em sala de aula 
(MATTHEWS, 1995, p.188). 
 

Depreendemos que a formação do professor é ponto essencial para que a inserção 

de HFC seja relevante no ensino de Ciências e no ensino de Química, pois precisamos ir 

além do saber do conteúdo: é preciso compreender os meandros que justificam este ou 

aquele conteúdo como necessário ao ensino. 
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Beltran, como Chassot, também é ligada ao ensino de Química, atuando na interface 

HC e Ensino e com projetos que visam abordagens interdisciplinares no ensino superior 

(formação inicial, continuada, especialização etc. de professores) com foco na HC. É 

responsável junto a autores como Alfonso-Goldfarb, Ferraz, Saito e Trindade, pela produção 

de materiais relacionados à HFC no EC/EQ, que englobam artigos, livros e jornadas, indo ao 

encontro daquilo que é sentido como uma lacuna na área em questão: a produção de 

material de qualidade e apropriado para dar base aos professores, em sua formação e suas 

práticas. A autora enfatiza, a HC como área de interface e a interdisciplinaridade como 

importantes ferramentas no ensino da Química, implicando nos desafios a serem resolvidos, 

como a seguir: 

Entretanto, a construção de interfaces entre campos do conhecimento 
envolve intensa análise epistemológica a qual aborda tanto a determinação 
do objeto de estudo quanto das possibilidades de diálogo entre conceitos 
elaborados no âmbito das áreas de origem. Tal processo coloca muitos 
desafios, especialmente quando se trata da construção de interfaces em 
campos interdisciplinares tais como são os de história da ciência e de 
ensino de ciência [...] (BELTRAN, 2013, p.69). 
 

Outro referencial é Martins, professor da área do ensino de Física e pesquisador da 

HFC, para quem é necessário que o material dedicado a apresentar à HFC ao aluno, seja 

ele do Ensino Médio ou da graduação, deva proporcionar a possibilidade também de discutir 

a Natureza da Ciência, de modo que a mesma possa se apresentar de um modo crítico ao 

positivismo, faceta ainda presente nos conteúdos das disciplinas científicas. Martins 

considera que professores de Ciência devem conhecer os textos primeiros, autorados, além 

de aprender a analisar e discutir trabalhos historiográficos, com um mínimo de 

embasamento, para que possamos ter uma HC de qualidade. Do contrário: 

 
Uma história da ciência deturpada, ao invés de ser útil, pode ser 
extremamente prejudicial no ensino de ciências, transmitindo não apenas 
informações históricas erradas, mas também uma falsa visão sobre a 
própria natureza da ciência e da pesquisa. Estou me referindo às pessoas 
bem intencionadas, mas com pequeno conhecimento histórico e 
epistemológico, que ensinam aos alunos que Newton provou as leis da 
mecânica, ou que Galileo provou que a Terra se move em torno do Sol 
(REGNER apud MARTINS, 2000, p.16). 
 

Outro estudioso dos usos da HFC é Porto (2013), da área do EQ, e tal como os 

demais autores, ele reforça a importância da formação do professor como necessária para 

que a inserção da HFC seja efetiva. É de sua autoria o capítulo sobre HFC e o EQ do livro 

Ensino de Química em Foco (2013), no qual traça um panorama histórico a partir de uma 

linha do tempo nas recomendações oficiais para a inserção de HFC no EQ, assim como 

traçando paralelos entre o que hoje é chamada de nova Historiografia pelos estudiosos da 

área e a Historiografia anteriormente praticada.  



31 
 

 Porto em artigo com Lemes (REBEPEC, 2013) traz à discussão assuntos como o 

reducionismo, que tanto transformam o EQ em a-histórico e dogmático, pois, muitas vezes, 

ao tentar simplificar os conteúdos para que estes se tornem mais acessíveis ao alunado, o 

professor acaba incorrendo em reduções que, ao contrário de facilitarem o entendimento, 

causam o oposto, em função da fragmentação e descontextualização a que o conteúdo foi 

posto. Deste modo, Porto entende que a HFC forneceria subsídios para que o professor 

reflita sobre sua práxis e tenha condições de permear os conteúdos nos contextos sociais e 

históricos que foram construídos, dando condições aos alunos para discussões críticas 

acerca destas construções.  

Corroborando com a fala de nossos referenciais com relação à instrumentalização 

dos professores em HFC, nos discursos oficiais, tais como os Parâmetros Curriculares para 

o Ensino Médio – PCNEM (MEC, 1999), há a indicação da contextualização histórico-social 

do conhecimento científico, com a contribuição da História e Filosofia da Ciência, assim 

como nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de licenciatura da área de 

Ciências da Natureza (BRASIL, 2015), que apontam a História e Filosofia da Ciência como 

um conhecimento a ser integrado ao currículo dos cursos. Essas indicações deveriam refletir 

num aprofundamento do conhecimento em HFC por parte dos professores formadores, 

possibilitando aos licenciados a aplicação da HFC em suas práticas pedagógicas.  

Gil Pérez et al. (2001), em pesquisa realizada, relatam uma série de visões 

deformadas dos professores sobre o trabalho científico. Dando ênfase a ideia de que a 

formação inicial se reveste de importância na diminuição de lacunas para a realização de 

uma interdisciplinaridade entre HFC/HFQ e EQ. Reportaremos apenas duas destas 

deformações que dizem um pouco das dificuldades na inserção da HFC: 

[...] 3. Muito ligada a essa visão rígida, podemos mencionar a visão 
aproblemática e ahistórica (portanto, dogmática e fechada): transmitem-se 
os conhecimentos já elaborados, sem mostrar os problemas que lhe deram 
origem, qual foi a sua evolução, as dificuldades encontradas etc., e não 
dando igualmente a conhecer as limitações do conhecimento científico atual 
nem as perspectivas que, entretanto, se abrem. Perde-se assim de vista 
que, como afirma Bachelard (1938), ―todo o conhecimento é a resposta a 
uma pergunta‖, isto é, a um problema/situação problemático, o que dificulta 
a captação, bem como a compreensão da racionalidade de todo o processo 
e empreendimento científicos. Trata-se de uma concepção que o ensino da 
ciência reforça por omissão [...] 4. Uma deformação que apenas é 
mencionada pelos grupos de professores e que foi escassamente tratada 
pela investigação (menos de uma dezena de artigos lhe fazem referência) é 
a que consiste numa visão exclusivamente analítica, que destaca a 
necessária divisão parcelar dos estudos, o seu carácter limitado, 
simplificador. Porém, esquece os esforços posteriores de unificação e de 
construção de corpos coerentes de conhecimentos cada vez mais amplos, 
ou o tratamento de ―problemas-ponte‖ entre diferentes campos de 
conhecimento que podem chegar a unificar-se, como já se verificou tantas 
vezes e que a História da Ciência evidencia (GIL PÉREZ et al., 2001, 
p.130). 
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Ao analisarmos as deformações listadas acima, percebemos a pertinência da 

inserção da HFC no EQ, e assim como todos os autores que mencionamos ao longo desta 

pesquisa, entendemos que inserir HFC não significa a sua obrigatoriedade em todos os 

conteúdos e, tampouco que resolverá os problemas educacionais, mas possibilitarão um 

melhor entendimento do conhecimento científico e sua construção.  

Algumas questões nos convidam para reflexão e, embora não seja nosso objetivo 

nesta pesquisa, rápidas considerações podem ser feitas. Há uma lacuna não só formação 

dos professores de Química, como na de seus formadores, gerando um ciclo que se repete 

continuamente, e ainda não há material em quantidade e qualidade suficiente que viabilize a 

eliminação desta lacuna, apesar de constantemente reafirmar-se a importância da 

articulação da HFC no EQ, tanto para uma melhor compreensão de sua natureza, quanto da 

criação de interfaces com outras áreas do conhecimento.  

Por motivos diversos, o professor acaba por ampliar este distanciamento entre a 

HFC e o EQ - motivos estes que na maioria das vezes ocorrem a sua revelia, como, por 

exemplo, quando opta por uma prática que não permite ao aluno perceber de que forma a 

Química está presente em vários aspectos da sua vida, tais como nos alimentos, produtos 

de higiene etc., distanciando-se ainda mais daquilo que se aprende nas escolas do seu viver 

diário, impossibilitando deste modo ao aluno compreender a relevância desta ciência.  

Para Chassot (2004), a prerrogativa de selecionar os conteúdos a serem ensinados é 

daqueles que ensinam a Química, mas realça que tal seleção deve estar chancelada por um 

conhecimento da identidade e natureza científica, para que a Ciência possa estar revestida 

de utilidade. 

Mas, apesar de algumas vezes termos uma percepção de que não há como mudar, 

encontramos no cenário brasileiro pesquisadores e/ou professores, que fornecem 

possibilidades tanto para a inserção de HFC no EQ, quanto para a formação inicial e 

continuada dos professores, sejam na forma de livros, artigos ou cursos, tais como: Martins 

(1990); Alfonso-Goldfarb (1994); Alfonso-Goldfarb e Beltran (2004) ; Silva (2006), Martins 

(2007); Beltran, Saito e Trindade (2011); Vidal e Porto (2011); Pedruzzi, Martins e Ferreira 

(2012) , Videira (2012), Lemes e Porto (2013) e Silva e Guerra (2015), entre outros. 

Com o objetivo de nortear o leitor em relação aos caminhos metodológicos e aos 

resultados encontrados nessa dissertação, retomamos a pergunta de pesquisa: Quais as 

características e tendências observadas nas dissertações e teses de programas stricto 

sensu da área de Ensino voltadas para a inserção da História e Filosofia da Ciência na 

pesquisa do Ensino de Química?  Deste modo, nas páginas seguintes com base em nossos 

referenciais e pesquisas, apresentaremos o cenário da HFC no EQ, buscando 

embasamento para responder a pergunta de pesquisa elencada nessa dissertação. 
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3. ESCOLHAS E CAMINHOS 

 

Esta pesquisa apresenta cunho bibliográfico com uma abordagem qualitativa, 

assumindo um escopo de ‗Estado da Arte‘ sobre a História e Filosofia da Ciência no ensino 

de Química. Definiu-se como banco de dados, o banco de dissertações e teses do portal da 

CAPES e, posteriormente a Plataforma Sucupira como uma balizadora dos programas 

recomendados, sendo pesquisadas as dissertações de Mestrado Acadêmico e Profissional e 

também as Teses de Doutorado produzidas no período de 2011 a 2015 da área de Ensino. 

A busca foi realizada, assumindo como palavras-chave: História da Ciência; Filosofia da 

Ciência; História e Filosofia da Ciência; História da Química; Filosofia da Química; História e 

Filosofia da Química e Ensino de Química no título das dissertações. Em momento 

posterior, os resumos e introduções foram analisados para que o mapeamento com relação 

à inserção de HFC na pesquisa do ensino de Química fosse efetuado. O recorte temporal foi 

definido a partir da mudança de escopo da área, ocorrida em 2011, conforme preconizado 

na Portaria CAPES nº 83/2011, em que a área de Ensino ganhou nova nomenclatura, 

acolhendo uma maior diversidade de cursos, que não só os de ciências da natureza e 

educação matemática. 

Segundo Lüdke e André (1986), as pesquisas nascem a partir de uma inquietação do 

pesquisador acerca de um problema para o qual ele busca responder suas questões e que 

limita sua área de busca. Essas pesquisas têm sua produção através do paralelo entre 

dados disponíveis e o conhecimento acumulado na área. 

Goldenberg (2004) afirma com relação às pesquisas qualitativas, que, 

Os pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa em pesquisa se 
opõem ao pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para 
todas as ciências, baseado no modelo de estudo das ciências da natureza. 
Estes pesquisadores se recusam a legitimar seus conhecimentos por 
processos quantificáveis que venham a se transformar em leis e 
explicações gerais. Afirmam que as ciências sociais têm sua especificidade, 
que pressupõe uma metodologia própria (GOLDENBERG, 2004, p.17). 
 

Scarpa e Marandino (1999) defendem que a tendência de uma abordagem 

qualitativa vem se firmando ao longo do tempo no campo educacional, provavelmente pela 

impossibilidade de pensar e pesquisar o ensino de Ciências, limitando as questões sociais e 

naturais a números. De um modo geral, a pesquisa qualitativa busca obter uma extensa 

compreensão da questão pesquisada. 

Classifica-se também como uma pesquisa bibliográfica, pois está relacionada com 

levantamento de dados e busca a compreensão da produção em determinada área do 

conhecimento. De acordo com Minayo (2009, p.21), a pesquisa qualitativa ―trabalha com o 

universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das 
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atitudes‖. Assim, a pesquisa bibliográfica, de um modo geral permite ao pesquisador um 

novo olhar sobre o objeto de sua pesquisa.  

A pesquisa bibliográfica consiste no estágio inicial de toda pesquisa, com 

levantamento e seleção do material relacionado aos recortes efetuados à pesquisa, 

possibilitando ao pesquisador ter acesso a tudo que já foi pesquisado e produzido na área. 

Contudo em Fonseca (2002) encontramos que 

Há pesquisas bibliográficas que se baseiam unicamente na pesquisa 
bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de 
recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito 
do qual se procura a resposta. As conclusões não podem ser apenas um 
resumo (FONSECA, 2002, p.31). 
 

3.1 A ABORDAGEM METODOLÓGICA 
 

Para melhor explicitarmos nosso caminho metodológico, iniciamos com a menção do 

artigo de Ribeiro e Castro (2016), em que as autoras realizaram pesquisa tendo como um 

dos objetivos identificar as concepções dos pesquisadores brasileiros com relação ao 

estado da arte, uma abordagem que vem crescendo ao longo do tempo, em especial no 

ensino de Ciências, provavelmente em função do crescimento do interesse na área da 

Pesquisa em Ensino de Ciências. As autoras chegaram a algumas conclusões com relação 

a essa abordagem, tais como: não há livro específico sobre a matéria e não há uma 

definição clara de seus pressupostos metodológicos em relação à coleta e análise dos 

dados. Logo, temos a noção de sua importância como ferramenta de pesquisa, porém ainda 

há muitas lacunas a serem preenchidas e, como apontam as autoras, é um campo fecundo 

para novas pesquisas.  

Assume-se esse trabalho como uma pesquisa bibliográfica de mapeamento do tipo 

estado da arte e, conforme apontado por Vosgerau e Romanowski (2014, p. 172), ―no Brasil, 

as expressões estado da arte e estado do conhecimento têm sido empregadas como 

semelhantes em várias investigações‖. Para, Picheti (2007) o ―estado da arte‖ reflete o 

―estado do conhecimento‖, isto é, um panorama do objeto de pesquisa em determinado 

período.  

O recorte dado ao material pesquisado pode abranger desde as teses e dissertações 

presentes no portal da CAPES, uma ou mais revistas científicas, encontros regionais ou 

nacionais da área a ser pesquisada ou com um leque maior de publicações, englobando 

todo o material citado (VOSGERAU e ROMANOWSKI, 2014), de forma que o estado da arte 

torna-se relevante, pois permite ao pesquisador a reconstrução e reinterpretação das 

diferentes contribuições, como nesse caso do aporte da HFC no ensino de Química.  

Entendemos que, para uma melhor compreensão do estado da arte, é necessário 

que busquemos embasamento nos argumentos na literatura difundida. Portanto, a seguir 

citamos os autores que nos possibilitaram um melhor entendimento da metodologia em tela, 
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além de estarem presentes de modo relevante no cenário da área da Educação e/ou 

Ensino. 

Para Romanowski e Ens (2006), 

Os estudos realizados a partir de uma sistematização de dados, 
denominada ―estado da arte‖, recebem esta denominação quando 
abrangem toda uma área do conhecimento, nos diferentes aspectos que 
geraram produções [...] O estudo que aborda apenas um setor das 
publicações sobre o tema estudado vem sendo denominado de ―estado do 
conhecimento‖ (ROMANOWSKI e ENS, 2006, p. 39). 

 

Em artigo de 2007, Fernandes e Megid Neto abordam alguns aspectos dessa 

metodologia, afirmando que  

[...] os estudos investigativos do tipo ―estado da arte‖, que inventariam, 
sistematizam e avaliam a produção em determinada área do conhecimento 
e num período estabelecido. Tais estudos proliferaram em diferentes 
campos da pesquisa em educação na última década, ampliando e 
diversificando as contribuições das revisões bibliográficas sobre essa 
produção científica. Os trabalhos mencionados são de grande auxílio aos 
pesquisadores e professores da área, por descrever tendências, resultados, 
contribuições, lacunas e limitações, sinalizando temas e problemas para 
novas investigações, além de favorecer a realização de metapesquisas 
(FERNANDES e MEGID NETO, 2007, p.2). 
 
 

Outros autores também contribuíram sobremaneira na construção de nosso entender 

sobre o estado da arte, tais como Luna (2011), em que o estado da arte assume relevância 

ao permitir a atualização dos pesquisadores ao condensar pontos importantes da pesquisa; 

Soares e Maciel (2000), com o caráter inventariante e sistematizador assumido pelas 

pesquisas do tipo estado da arte; e Ferreira (2002), para quem o estado da arte aborda os 

aspectos e dimensões destacados de determinada área do saber pesquisada. 

É no contexto da pesquisa bibliográfica que foi abordado o aspecto do estado da arte 

da HFC no ensino da Química, o qual possibilita reflexividade do pesquisador e da pesquisa 

(FLICK, 2009), entre outros aspectos.  

Portanto, após as explanações, assumimos a pesquisa do tipo estado da arte, do 

que foi produzido sobre a HFC no EQ, deste modo nos levando a verificar sobre possíveis 

pontos de convergência e divergência, lacunas, contribuições, generalizações e 

perspectivas para próximos estudos sobre a temática em questão, indicando suas 

tendências teóricas e os caminhos metodológicos utilizados. 

 Nossa análise compreendeu sete momentos: i) primeiro momento - a avaliação do 

panorama geral com as palavras-chave previamente elencadas, a saber: História da 

Ciência; Filosofia da Ciência; História e Filosofia da Ciência; História da Química; Filosofia 

da Química; História e Filosofia da Química e Ensino de Química; ii) segundo momento - 

recorte para a área de ensino escolhida, Química, na área de Ensino da CAPES e o recorte 

temporal, 2011-2015; iii) terceiro momento – verificamos a impossibilidade de continuarmos 
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a pesquisa no portal da CAPES, já que o período a ser pesquisado, não era em sua 

totalidade possível de ser acessado, em função de flutuações na plataforma; iv) quarto 

momento – opção pela Plataforma Sucupira; v) quinto momento – selecionamos a área de 

Ensino e acesso aos links das Instituições de Nível Superior (IES) com seus respectivos 

Programas de Pós Graduação em Ensino (PPGE) identificados na Plataforma; vi) sexto 

momento – seleção prévia baseada nos títulos e palavras-chave; vii) sétimo momento - com 

base na leitura dos resumos e/ou introdução do material previamente selecionado, 

reduzimos o número de dissertações e teses para aquelas que relacionassem o espaço 

temporal determinado, as palavras-chave e a pesquisa no ensino de Química. 

 

3.2 A COLETA DOS DADOS 

Neste ponto, cabe-nos informar que o Portal da CAPES passava por atualizações no 

momento desta pesquisa, não possibilitando aplicar o recorte temporal por nós definido. 

Então, para que nossa pesquisa nos possibilitasse uma robustez de dados analíticos, 

buscamos na Plataforma Sucupira as Intuições de Ensino Superior (IES) e os Programas de 

Pós-Graduação (PPG) recomendados pela CAPES e listados na área de Ensino (PPGE).  

 Após a identificação das IES, consultamos os respectivos PPGE e procedemos à 

busca pelas palavras-chave nos buscadores das páginas. No entanto, nem sempre havia 

filtros disponíveis, levando em diversos casos à leitura de todos os títulos de dissertações, 

buscando identificar no site das IES aquelas dissertações que remetessem às palavras-

chave em questão: História da Ciência; Filosofia da Ciência; História e Filosofia da Ciência; 

História da Química; Filosofia da Química; História e Filosofia da Química e Ensino de 

Química. 

Esse procedimento está em consonância com a proposta de Soares e Maciel (2000), 

ao assumirem que pesquisas do tipo estado da arte são permanentes, pois como a Ciência 

sobre a qual esta modalidade de pesquisa atua (inventariando e sistematizando 

determinado campo) é dinâmica, além de priorizar esta ou aquela metodologia, ou mesmo 

referenciais teóricos em determinados momentos, o estado da arte como consequência 

deve estar em consonância com esta dinâmica, reconstruindo-se constantemente, 

evidenciando aquilo a que se propõe: as lacunas, as propostas priorizadas, as emergentes 

etc. Ainda segundo Soares e Maciel (2000), o estado da arte é uma pesquisa permanente, 

justamente por ter de ser constantemente atualizado sobre determinado campo do saber. 

Nossa pesquisa foi pensada tendo condicionantes, a saber: limite temporal, entre 2011 e 

2015; e documental, pesquisar sobre a inserção da HFC no EQ nas dissertações de 

Mestrados Acadêmico e Profissional e as teses de Doutorado. 
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3.3 A ANÁLISE DOS RESUMOS E INTRODUÇÃO 

Compreendemos que ao realizarmos uma pesquisa do tipo ―estado da arte‖, a 

mesma deve abranger uma variedade de categorias que possibilitem um panorama mais 

minucioso da área pesquisada. Para tanto, além de categorizá-las com relação aos 

argumentos que justificam a inserção da HFC ou mesmo da HFSC e dos temas utilizados, 

optamos por identificar também a forma como algumas partes textuais de dissertações e 

teses se estruturavam, tais como resumos e introdução, baseando-nos em Villani e Pacca 

(2001) e Costa, Costa e Andrade (2014). 

Após a seleção final das dissertações e teses, iniciamos a leitura detalhada dos 

resumos e introdução para identificarmos o que Costa, Costa e Andrade (2014) classificam 

como elementos metodológicos, a saber: apresentação do problema, apresentação do 

objetivo geral, apresentação da metodologia, apresentação da justificativa, apresentação do 

resultado e das considerações, sendo estes relativos aos resumos, e com relação à 

introdução, teríamos os seguintes elementos metodológicos, por nós considerados como 

nossas categorias de classificação quanto à forma: apresentação da pergunta, 

apresentação de pressupostos, apresentação de objetivos gerais e específicos. Após a 

identificação destes elementos obtivemos dados para confeccionar tabelas em que cada 

uma das dissertações era categorizada quanto à forma, com isso fornecendo-nos um 

panorama de como as pesquisas se estruturam em função de seus elementos 

metodológicos e textuais, de acordo com Costa, Costa e Andrade (2014), 

Ao planejar uma pesquisa, na fase de projeto, é muito importante atentar 
para a linguagem textual utilizada em suas proposições, pois, a execução 
desse projeto levará a elaboração de uma monografia, que circulará no 
meio acadêmico, sendo, portanto, criticada e usada como referência em 
outras pesquisas. Dessa forma, há a necessidade de que o texto seja 
compreensível e preciso como demanda a escrita científica, e nessa linha, a 
linguagem dos elementos que compõem a monografia deve ser coerente, 
independente da natureza do trabalho científico, seja de cursos de Ensino 
Médio, graduação, especialização, mestrado (Dissertação) ou doutorado 
(Tese) (COSTA; COSTA; ANDRADE, 2014, p. 12). 

Depreendemos do texto acima do artigo referenciado, a importância que os resumos 

e introduções assumem na compreensão e difusão das pesquisas oriundas da Academia e 

que esperamos possa servir como material de formação e apoio nas diferentes modalidades 

de ensino. 

Com relação ao nosso segundo referencial Villani e Pacca (2001), trazemos abaixo a 

argumentação por eles apresentada, 
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O trabalho de um pesquisador não se limita à produção de um texto para 
publicação ou de um projeto para apresentar à comunidade e receber 
auxílio para sua execução. Ele é muito mais do que isso. É uma reflexão 
constante sobre problemas que o envolvem no âmbito profissional, uma 
reelaboração contínua de hipóteses e conclusões, sem espaço e tempo 
definidos, onde os elementos que se integram nessa organização não têm 
sempre origem certa nem natureza semelhante (VILLANI e PACCA, 2001, 
p.8). 

Assim sendo, consideramos que os referenciais em que nos baseamos para realizar 

nossa categorização são complementares, Villani e Pacca (2001), nos fornecem indicações 

qualitativas para um projeto de pesquisa de qualidade, transpomos aqui para pesquisas 

sobre o ensino de Química, pois a apresentação de forma clara de elementos metodológicos 

essenciais nas partes textuais resumo e introdução refletem a preocupação do pesquisador 

com a compreensão e difusão de sua pesquisa. 

Destacamos que Villani e Pacca (2001) também nos fornecem referencial para nossa 

análise seguinte.   

 

3.4 A ANÁLISE DA MODALIDADE DOS CURSOS E ABRANGÊNCIA DOS ESTUDOS 

Conforme delineamos no item 3.3, importa-nos nas pesquisas do tipo ―estado da 

arte‖, obter um quadro significativo de informações acerca de determinada área do saber, 

para que possamos perceber suas tendências e lacunas, desta forma buscamos 

compreender como o material pesquisado se disseminava nas categorias relacionadas com 

as modalidades acadêmicas pesquisadas, como a seguir: nível de escolaridade a que as 

pesquisas se destinavam, região geográfica da IES, ano de defesa das pesquisas, área do 

orientador ( Química ou outras) e número de publicações na temática em questão ( até 2 ou 

mais de 2). 

Obtivemos dados que foram agrupados em tabelas ou gráficos e que possibilitaram 

algumas considerações. Nossos referenciais para essas análises foram: Villani e Pacca 

(2001), Megid Neto (1999) e Francisco, Alexandrino e Queiróz (2015). 

A obtenção dos dados categorizáveis se deu por meio da leitura das pesquisas 

selecionadas, excetuando os dados sobre os orientadores das dissertações e teses, neste 

caso das categorias área do pesquisador e número de publicações na temática recorremos 

a pesquisa do respectivo Curriculum Lattes de cada orientador, presente na Plataforma 

Lattes, no qual identificávamos a área de formação do orientador e, computávamos as 

diferentes modalidades de publicações relativas à temática em questão. 

Consideramos relevantes estas categorizações a partir do momento em que nos 

proporciona perceber como será visto mais a frente a concentração das pesquisas em 

determinadas regiões geográficas e modalidades de ensino por exemplo e, por conseguinte 

nos apontando lacunas nestas categorias. 
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3.5 A ANÁLISE DO CONTEÚDO  

Após o mapeamento do material de interesse, procedemos à análise dos dados 

usando as categorias prévias propostas por Kapitango-a-Samba e Ricardo (2014), tomando 

por base a análise de conteúdo, segundo Bardin (2002), Franco (2012) e Leal (2013).  

Tal análise corresponde, segundo Bardin (2002), aos seguintes questionamentos: A 

leitura é válida e generalizável? Uma leitura atenta poderá aumentar a produtividade e a 

pertinência? 

 Estes questionamentos devem nos possibilitar ver além da leitura direta, isto é, nos 

proporcionar uma leitura dos conteúdos subjacentes, funcionando como uma possibilidade 

de descoberta crítica do objeto de pesquisa. Além disso, na análise de conteúdos, a 

inferência nas análises é intencional, pois é uma característica que permite delinear o 

caminho percorrido para a construção de determinada estratégia, fala e/ou mensagem, 

assim como perceber as consequências desta produção. Os significados são essenciais à 

análise dos conteúdos, sendo então a sua matéria prima. 

A partir das categorias elencadas previamente por Kapitango-A-Samba e Ricardo 

(2014) em suas pesquisas e com as análises das propostas constantes em nosso objeto de 

pesquisa, depreendemos as tendências e as lacunas mapeadas na inserção da HFC no EQ. 

Optamos pela análise do conteúdo para identificar, junto às dissertações e teses 

selecionadas, as inserções realizadas pelo autor relacionando a HFC ao Ensino de Química. 

Com base nas propostas de Bardin (2002), Franco (2012) e Leal (2013), a análise do 

conteúdo consta de um processo de três etapas: 1.  pré-análises; 2.  exploração do material; 

3.  tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

O processo se inicia com a decisão pautada na leitura dos materiais selecionados, 

identificando quais deles efetivamente guardam relação com os objetivos pretendidos pela 

pesquisa. Estes documentos devem ser representativos, pertinentes e abrangentes à 

análise pretendida. 

O material selecionado deve ser codificado com o uso de números ou letras que 

possibilitem, sempre que seja necessária a busca e a identificação dos documentos 

analisados. 

Na etapa do processo conhecida como unitarização ocorre a releitura para definir a 

unidade de análise, que consiste no elemento unitário da análise do conteúdo a ser 

submetido posteriormente à classificação ou categorização.  

As unidades de análise podem ser tanto palavras, frases, termos ou mesmo os 

documentos na forma integral. A escolha de qual será a unidade de análise é função da 

natureza da pergunta e dos objetivos da pesquisa e, também, dos materiais analisados. 
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Estas unidades de análise devem ser codificadas, adicionando novos códigos aos 

anteriormente mencionados. Cada unidade de análise deve ser isolada, reescrevendo-a no 

suporte que o pesquisador melhor se adequar (do tipo fichas, cadernos etc.), para que as 

mesmas sejam destacadas, reescritas e reelaboradas fora de seu contexto original. 

Quando os dados brutos são transformados em unidades de análise, devem 

efetivamente representar um conjunto de informações, permitindo desta forma a 

compreensão integral de sua significação. Ressaltamos que, a escolha das unidades de 

análise, sua reescrita e reelaboração são pertinentes ao pesquisador, portanto ela 

representará uma visão subjetiva: a do pesquisador. 

Em paralelo à escolha das unidades de análise, também devem ser escolhidas as 

unidades de contexto que referenciam as unidades de análise e lhes limitam 

conceitualmente, ou seja, que permitem retornar as unidades de análise aos seus contextos 

originais. 

A categorização consiste em agrupar dados em função das partes comuns existentes 

entre eles, representando o empenho em resumir um contexto, destacando seus aspectos 

relevantes. Esta classificação ou categorização é feita segundo critérios previamente 

definidos no processo. A categorização funciona como uma facilitadora da análise dos 

dados. As categorias necessitam de validade, pertinência ou adequação, além de um 

conjunto de critérios para sua escolha: válidas, exaustivas e homogêneas; mutuamente 

exclusivas. 

Após o levantamento bibliográfico que constitui o momento inicial de toda pesquisa, 

nos fixamos na leitura do artigo ―Categorias da inserção da História e Filosofia da 

Ciência no ensino de ciências da natureza‖, de autoria de Kilwangy Kapitango-a-Samba e 

Elio Carlos Ricardo (2014), usado como norteador das categorias, pois os autores 

estabeleceram após  

[..] uma investigação a cujos dados fizemos análise inferencial das 
categorias, entendida como técnica sistemática de análise de dados 
qualitativos, para reduzir um conjunto de dados a um conceito significativo 
que o representa para entendimento racional. Investigar quais as categorias 
de análise que fundamentam e representam os argumentos de defesa da 
inserção da História e Filosofia da Ciência no ensino de ciências da 
natureza foi nosso objetivo e interpelação (KAPITANGO-A-SAMBA e 
RICARDO, 2014, p. 943). 
 

Portanto, um trabalho pioneiro e fundamentado, que acreditamos ser uma importante 

ferramenta para aqueles que difundem a inserção de HFC no EC e no EQ.  

Os autores apresentam nesse artigo uma defesa da inserção da HFC no EC como 

uma abordagem que possibilita uma melhoria no entendimento do EC, ou, como os autores 

preferem ensino de Ciências da Natureza, ECN. A escolha do artigo deu-se por estar em 
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consonância com o nosso objeto e objetivos de pesquisa, adotando as categorias propostas 

previamente por Kapitango-a-Samba e Ricardo (2014), que são: 

A) Categorias temáticas: HFC como fonte de inspiração; HFC em livros didáticos; 

produção de casos ou relatos históricos; concepções de docentes ou discentes; 

projetos curriculares; produção de materiais didáticos; ensino de HFC e materiais 

historiográficos. 

B) Categorias analíticas: auto aperfeiçoamento; elucidação; criticidade; 

contextualização interna; contextualização externa; sistematicidade; falibilidade 

epistêmica; socialização epistêmica e eticidade. 

Aqui nos cabe destacar que ao iniciarmos nossa pesquisa não havíamos definido se 

seriam categorias prévias ou posteriores. E em um momento muito próximo a nossa 

qualificação nos deparamos com o artigo de  Kapitango-a-Samba e Ricardo (2014), levando-

nos pela qualidade do material a optar pelas categorias prévias elencadas pelos autores em 

questão, e como Bardin (2002), Franco (2012) e Leal (2013), já faziam parte de nossa 

pesquisa e levando em conta que consideramos ser a pesquisa acadêmica material de 

apoio e estudo nas diferentes modalidades acadêmicas, optamos por manter a explanação 

teórica sobre a análise de conteúdo preconizada pelas autoras supracitadas, mesmo sendo 

um referencial diverso do de Kapitango-a-Samba e Ricardo (2014)7. Além disso, nos 

forneceu uma base teórica que nos permitiu identificar com mais clareza no corpus da 

pesquisa nossas unidades de análise (as dissertações e teses selecionadas), as unidades 

de contexto (trechos das dissertações e teses que se relacionavam com as categorias 

analíticas e temáticas),e que geraram as unidades de registro que compõem nossos 

gráficos que demonstram os argumentos de defesa da inserção da HFC/EQ e as temáticas 

que compõem esta inserção.  

Na sequência apresentaremos o corpus selecionado e a discussão dos resultados de 

suas análises.  

 

  

                                                           
7  Os autores têm como referencial para análise de conteúdo segundo eles em parte, a primeira das 

três técnicas de análise qualitativa de conteúdo (AQC) propostas por Mayring, conforme FLICK, 
Uwe. Introdução à Pesquisa Qualitativa. 3. ed. Tradução de Joice Elias Costa. Porto Alegre: Artmed, 
2009. 
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4. DE OBSTÁCULO EM OBSTÁCULO: A HISTÓRIA E A FILOSOFIA DA CIÊNCIA SE 

FAZEM PRESENTES NO ENSINO DA QUÍMICA. 

 

Há consenso sobre a ação positiva da inserção da HFC no EC, e não seria diferente 

no EQ, possibilitando um melhor entendimento da trajetória empreendida pelos homens e 

mulheres envolvidos no fazer científico, além do já evocado maior envolvimento do aluno, já 

que, de alguma forma, ao conhecer estas trajetórias, entendemos que há uma maior 

identificação e aproximação do dito mundo científico ao mundo do aluno, conforme 

referenciados por Matthews (1994), Loguercio e Del Pino (2006), Beltran (2013) e Porto 

(2013), entre outros. 

Analisaremos este material selecionado à luz de nossos referenciais teóricos e das 

categorias estabelecidas previamente, baseadas em: Megid Neto (1999); Villani e Pacca 

(2001); Costa, Costa e Andrade (2014); Kapitango-a-Samba e Ricardo (2014) e Francisco, 

Alexandrino e Queiróz (2015). Após a seleção final do corpus da pesquisa, nos debruçamos 

na leitura flutuante das dissertações, para um melhor entendimento sobre suas propostas e, 

em consequência podermos definir com melhor clareza as categorizações.  

 

4.1 SELEÇÃO DO CORPUS DA PESQUISA 

Os PPG na área de Ensino recomendados pela CAPES e presentes na Plataforma 

Sucupira constituíam-se no momento da pesquisa em 170 Cursos de pós-graduação, sendo 

74 de mestrados profissionais, 65 de mestrados acadêmicos e 31 de doutorados. Das IES 

com PPG aprovados na área de Ensino, encontramos dentro do recorte temporal 

estabelecido para esse estudo (2011-2015), 15 (quinze) dissertações de mestrado 

acadêmico, 3 (três) de mestrado profissional e 3 (três) teses que atenderam, total ou 

parcialmente, as palavras-chave definidas segundo os pressupostos teóricos e 

metodológicos por nós estabelecidos.  

Dos 65 cursos de mestrado acadêmico avaliados, 56 estavam com os sites 

completos e tinham as dissertações disponíveis. Os demais apresentavam alguma 

insuficiência na transparência dos dados, desde url inválida até dissertações indisponíveis. 

No Quadro 1 apresentamos as dissertações de mestrado acadêmico, de mestrado 

profissional e as teses que foram selecionadas com base nas palavras-chave pesquisadas. 
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Quadro 1 – Dissertações de Mestrados Acadêmicos, Mestrados Profissionais e Doutorados 
selecionadas como corpus da pesquisa para análise com base nas palavras-chave: História da 
Ciência; Filosofia da Ciência; História e Filosofia da Ciência; História da Química; Filosofia da 

Química;História e Filosofia da Química e Ensino de Química. 

IES Título da Dissertação Ano de 
Defesa 

Modalidade 

CEFET – RJ 
Utilizando a abordagem histórica com experimentação para trabalhar 

conceitos de Química no Ensino Médio 
2013 MA 

USP Humphry Davy e a questão da classificação do Potássio e do Sódio 2012 MA 

USP 
Aspectos filosóficos e educacionais da química: investigando as 

concepções de doutorandos em química. 
2013 MA 

USP 

O estatuto ontológico e epistemológico do conceito de orbital em 
livros didáticos de Química Geral no século XX: uma análise de seus 

fundamentos, suas representações e implicações para a 
aprendizagem. 

2013 MA 

USP 
As concepções de professores de Química sobre a utilização de 

elementos da História e Filosofia da Ciência no ensino. 2015 MA 

USP 
Uma história da radioatividade para a educação básica: desafios e 

propostas 2015 MA 

UNESP/BAU 
Pressupostos epistemológicos e a experimentação no Ensino de 

Química: o caso de Lavoisier. 2015 MA 

UNICAMP 
A natureza da química em fontes históricas do Brasil colonial (1748-
1855): contribuições da história da exploração mineral para o ensino 

de química 
2015 MA 

UEM 
Análise da Revolução Química de Lavoisier em artigos científicos, 

publicados no Brasil, na ótica de Thomas Kuhn 2012 MA 

UEM O modelo atômico dos Químicos ocultos sob a ótica de Karl Popper, 
Thomas Khun e Paul Feyerabend 

2012 MA 

UESB 
A História da Química como disciplina: um estudo dos cursos de 
licenciatura em Química das Universidades do estado da Bahia. 

2013 MA 

UFBA O conceito de reação química no ensino médio: história, transposição 
didática e ensino 

2011 MA 

UFG 
Jogos teatrais no estudo da construção histórica do conhecimento 

sobre modelos atômicos no Ensino Fundamental. 
2012 MA 

UFSC Atomismo: um resgate histórico para o ensino de Química 2013 MA 

UFPR 
A abordagem histórica e filosófica da ciência nos livros didáticos de 

Química – PNLEM/2008 e PNLD/2012: um estudo sobre a combustão 
no século XVIII 

2014 MA 

UNB 
Tabela periódica: uma investigação de como a experimentação, a 
história da ciência e o pensamento por conceitos contribuem no 

processo ensino-aprendizagem 
2013 MP 

UFMS 
Modelo científico explicativo da molécula do benzeno 
material didático estruturado na História da Ciência. 

2012 MP 

UFF 
Lavoisier, da Alquimia à Química Moderna: Teatro para a 

Popularização Científica e a Educação em Ciência 
2014 MP 

UFRGS 
Alfabetização Tridimensional, contextualizada e histórica no campo 

conceitual da estereoquímica 
2015 D 

USP 
A transição progressiva dos modelos de ensino sobre cinética 

química a partir do desenvolvimento histórico do tema. 
2012 D 

UNESP/BAU 
Aportes da Filosofia da Ciência na formação inicial de professores de 
Química e a mobilização do saber e do fazer saber na construção das 

representações científicas 
2012 D 

Fonte: elaboração das autoras. 
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4.1.1. Analisando o corpus quanto à forma  

Não é nosso intuito uma análise minuciosa e detalhada dos resumos nas 

dissertações e teses que compõem o corpus selecionado, quanto a esse aspecto, porém 

chamou-nos a atenção o fato de que em alguns resumos, suas leituras não eram 

elucidativas para as análises iniciais, não fornecendo um panorama do que foi desenvolvido 

na pesquisa.  

Identificamos que alguns resumos não atendiam aos requisitos mínimos em relação 

à forma, como elencados por Costa, Costa e Andrade (2014), referencial para esta análise, 

tais como, indicação do problema, objetivos, justificativa, desenho metodológico, resultados 

e conclusões. Nossa análise também se apoia em Villani e Pacca (2001).  

 

Tabela 1 – Categorias de análise dos resumos quanto à forma e seus constituintes básicos. Legenda: 
P – possui; NP – não possui. Unidade de medida: número de dissertações ou teses. 

RESUMO 
MP MA D 

P NP P NP P NP 

Apresentação do problema 1 2 3 12 3 0 

Apresentação do objetivo geral 2 1 11 4 1 2 

Apresentação da metodologia 2 1 11 4 3 0 

Apresentação da justificativa 2 1 10 5 3 0 

Apresentação dos resultados 3 0 8 7 2 1 

Apresentação das considerações 3 0 9 6 3 0 

Fonte: elaboração das autoras. 
 

Para que possamos compreender os dados fornecidos pela tabela, vejamos a seguir: 

na categoria apresentação do problema em relação ao mestrado acadêmico(MA), das 

15(quinze) dissertações selecionadas 3(três) apresentavam o problema da pesquisa em 

seus resumos e 12 (doze), não o apresentavam. No mestrado profissional (MP), das 3 (três) 

dissertações selecionadas, 1 (uma) apresentava o problema em seu resumo e 2(duas) não 

o apresentavam e, nas 3 (três) teses, todas apresentavam o problema em seus resumos. 

Um resumo deve possibilitar durante sua leitura, o que motivou o pesquisador, quais 

os objetivos que ele pretendia alcançar, e dar uma ideia geral de seus resultados e 

conclusões. Deste modo, o leitor pode decidir pela pertinência ou não de prosseguir a 

leitura. Ao menos é isso o que se espera. 

Costa, Costa e Andrade (2014), pesquisando teses e dissertações disponibilizadas 

no portal da CAPES, no período de junho de 2012 a junho de 2013, sobre a apresentação 

do elemento ―objetivos‖ nesses materiais, analisaram (em paralelo) os resumos desses 

trabalhos, estabelecendo o que consideram como sendo as configurações adequadas para 

um resumo, apontando a essencialidade de declarar em um resumo a pergunta da 

pesquisa, o objetivo, a justificativa, o desenho metodológico, os resultados principais e as 

conclusões. 
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Em nossa pesquisa, não nos cabe um juízo de valor sobre os resumos das 

dissertações e teses selecionadas, mas tão somente ampliar nossa compreensão do 

material analisado, pois nem sempre eles foram suficientes para que pudéssemos decidir 

pela inclusão/exclusão do trabalho. 

Nos resumos das dissertações do mestrado profissional, observamos a tendência a 

resumos elaborados segundo nossos referenciais, excetuando o elemento metodológico 

―problema‖, presente somente em uma dissertação. E, considerando seu caráter aplicativo, 

consideramos um indicativo coerente com esta modalidade a presença do elemento 

metodológico ―resultados‖ em todas as três dissertações. 

Nos resumos das dissertações acadêmicas, observamos que a maior parte não 

apresenta o problema motivador da pesquisa e um preocupante equilíbrio entre 

apresentação e não apresentação do elemento metodológico ―resultados‖, assim como em 

quase todos os outros elementos metodológicos - excetuando o objetivo geral, que está 

presente em onze das quinze dissertações acadêmicas -, pois dificulta a compreensão das 

pesquisas realizadas de forma mais rápida e eficiente, sendo necessário que o leitor busque 

no texto introdutório as informações necessárias, apesar de nem sempre encontrá-las.  

Ainda na modalidade acadêmica, os resumos de teses de doutorado também podem 

ser considerados como bem redigidos, o que nos parece coerente com um maior 

aprofundamento metodológico, consequência desse nível acadêmico, além do 

amadurecimento do pesquisador/autor.  

Em particular, chamou-nos a atenção a ausência do elemento ―problema‖ tanto em 

aproximadamente 67% das dissertações de MP, quanto em 80% das dissertações de MA. 

Nosso incômodo reside nos argumentos apresentados em Villani e Pacca (2001), os quais 

afirmam que 

A nosso ver a melhor fundamentação de uma pesquisa consiste em ter 
apoio num contexto problemático onde possam situar-se as ―perguntas 
certas‖. A vivência e a reflexão sobre esse contexto com a determinação de 
compreendê-lo melhor parece gerar guias para absorver informações que 
estão próximas, num processo em que refletir sobre o contexto leva a 
vislumbrar as questões mais objetivas (VILLANI  e PACCA, 2001, p. 16 ). 

 Considerando o fato de que não foi possível identificar, com base nos resumos, o 

problema da pesquisa e os principais resultados encontrados, foi necessário ampliar a 

leitura para as introduções das pesquisas selecionadas. Num primeiro momento, 

procedemos com a análise também pautada nos constituintes básicos de uma introdução, 

assumindo Costa, Costa e Andrade (2014), conforme podemos observar na tabela 2:  
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Tabela 2 – Categorias de análise das introduções quanto aos seus constituintes básicos.        
Legenda:   P – possui; NP – não possui. Unidade de medida: número de dissertações ou teses. 

INTRODUÇÃO 
MP MA D 

P NP P NP P NP 

Apresentação clara da pergunta 2 1 7 8 3 0 

Apresentação clara de pressuposto 2 1 3 12 3 0 

Apresentação clara do objetivo geral 3 0 9 6 1 2 

Apresentação clara dos objetivos específicos 2 1 4 11 3 0 

Fonte: elaboração das autoras. 

 

Para um melhor entendimento da Tabela 2, segue exemplo: na categoria 

―apresentação clara da pergunta‖ encontramos nas 3 (três) dissertações do MP, 2 (duas) 

com a presença da pergunta e 1 (uma) que não a apresenta; nas 15 (quinze) do MA, 7 

(sete) a apresentam e 8 (oito) não a apresentam e das 3 (três) teses, todas as 3 (três) 

apresentam o problema. 

Na introdução, o pesquisador deve delinear e contextualizar a pergunta norteadora 

da pesquisa, apresentando o tema e o conjunto de informações que existem sobre a 

temática selecionada. É importante mapear o que já se sabe sobre a questão de pesquisa, 

delimitando o que o levou a esta pesquisa, qual sua relevância e seus pressupostos ou suas 

hipóteses. Em nosso estudo, observamos que, assim como nos resumos, a modalidade que 

melhor estruturou sua introdução, corresponde ao doutorado, embora em duas das três 

teses o objetivo geral não esteja delineado de forma clara, e são os objetivos que conferem 

coerência a um projeto (COSTA; COSTA; ANDRADE, 2014). Já os objetivos específicos nos 

mostram como alcançar de maneira mais eficiente a resposta ao problema delineado. Com 

relação a este elemento metodológico, tanto o mestrado profissional quanto a maioria dos 

trabalhos analisados da modalidade acadêmica (81,25%), não o apresentaram em sua 

introdução. O mesmo foi observado com relação aos pressupostos, o que é preocupante, 

pois no mestrado estamos iniciando a formação de pesquisadores, que devem ser capazes 

de produzirem um texto acadêmico contendo os principais elementos textuais desse gênero 

literário. 

Entendemos que nossa amostragem é pequena, porém representativa de uma área 

que dá mostras de um crescimento expressivo, e que, de forma a enriquecê-la devemos 

estar atentos ao que Costa, Costa e Andrade (2014) identificam como qualidade 

epistemológica, na qual as pesquisas necessitam ter uma linguagem adequada e que 

estejam metodologicamente coerentes. Pereira e Rôças (no prelo) reforçam a importância 

de uma redação de um ensaio científico de forma cautelosa, atendendo à necessidade de 

explicitar todos os passos da pesquisa, com o intuito de colaborar com o leitor para que ele 

compreenda de fato a mensagem e os dados que estão sendo pesquisados. Os autores 

reforçam que o movimento de pesquisa deve ocorrer num ―movimento centrípeto‖, 

assumindo a teoria como o ponto de partida e de retorno para colher e iluminar os dados.  
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4.1.2 Analisando o corpus quanto à modalidade dos cursos e abrangência dos 

estudos 

Realizamos uma análise de como se distribuíram pelas modalidades acadêmicas as 

diferentes categorias: níveis de escolaridade, região geográfica, ano de defesa, articulação 

da formação/atuação do orientador em relação ao EQ, publicações em HFC pelos 

orientadores e propostas para uso direto em sala de aula abarcados pelas pesquisas 

selecionadas. Os dados estão agrupados em tabelas ou gráficos, seguidos por sua análise, 

possibilitando deste modo uma visão desta distribuição.  

Na primeira categoria, nível de escolaridade, levamos em consideração o 

preconizado por Megid Neto (1999) e Francisco, Alexandrino e Queiróz (2015) com relação 

aos elementos identificadores do nível de escolaridade reportados nas teses e dissertações. 

Assumindo a nomenclatura mais recente, segundo Francisco, Alexandrino e Queiróz 

(2015), e baseando-nos na Lei nº 11.274 de 6 de fevereiro de 2006, que instituiu o Ensino 

Fundamental de nove anos de duração com a inclusão das crianças de seis anos de idade 

(MEC, 2007), temos as seguintes modalidades: 

 Educação Infantil (EI): trabalhos que tratam do ensino de 0 a 5 anos. 

 Ensino Fundamental (EF): trabalhos direcionados ao Ensino Fundamental 

correspondente ao antigo Ensino de 1º Grau. Incluem-se os eventuais estudos sobre 

a educação formal de jovens e adultos (denominado anteriormente como Ensino 

Supletivo) equivalentes a esta faixa escolar. 

 Ensino Médio (EM): estudos que tratam do Ensino Médio, correspondente ao antigo 

Ensino de 2º Grau, incluindo-se estudos sobre o Magistério de 2º Grau, estudos 

sobre o Ensino Técnico integrado ao 2º Grau, bem como trabalhos direcionados à 

educação formal de jovens e adultos (denominado anteriormente como Ensino 

Supletivo) equivalentes a esta faixa escolar. 

 Ensino Superior (ES): trabalhos voltados para a educação superior, antigo 3º Grau, 

que englobam o Ensino de Graduação, Licenciaturas e Pós-Graduação. 

 Geral: pesquisas que discutem o Ensino no âmbito escolar de forma genérica quanto 

ao nível de escolaridade, sem uma abordagem específica ou preferencial para 

alguma etapa de escolarização. 

 

Apresentamos na tabela 3, os resultados encontrados, com relação ao nível de 

escolaridade e a modalidade acadêmica do material correspondente. 
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Tabela 3 – nível de escolaridade x modalidade acadêmica.                                                                     
Legenda: EI = educação infantil, EF = ensino fundamental, EM – ensino médio, ES = ensino superior, 
MA = mestrado acadêmico, MP = mestrado profissional, D = doutorado. Unidade de medida: número 

de dissertações ou teses. 

NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE 

MA MP D TOTAL % 

EI - - - 0 0,0 

EF 1 - - 1 4,6 

EM 7 2 2 11 50,0 

ES 4 0 1 5 22,7 

GERAL 4 1 - 5 22,7 

Fonte: elaboração das autoras 
 

De modo geral observamos um maior número de pesquisas voltadas ao Ensino 

Médio (50%). Uma das pesquisas do MA era destinada tanto ao EM quanto ao superior, por 

esse motivo, o total levado em consideração para efetuar o percentual foi baseado em 

22(vinte e duas) pesquisas.  

Destacamos também que, por opção das autoras, os trabalhos relacionados à 

formação continuada de professores, foram alocados no nível de ensino em que esses 

professores exercem suas aulas, pois em alguma medida refletem sobre a prática nesse 

nível de ensino. 

 A predominância do Ensino Médio se dá provavelmente pelo fato que a maioria dos 

autores das dissertações e teses selecionadas estão - de alguma forma - ligados a este 

segmento. Deste modo, há uma afinidade dos pesquisadores pelas temáticas que fazem 

parte do conteúdo disciplinar da Química (situação similar ocorre com a Física e a Biologia) 

neste nível de ensino. As temáticas do Ensino Médio dessa forma acabam por ser discutidas 

na academia e nos documentos oficiais com o intuito de melhorias na forma de sua 

disseminação no ensino, levando em conta que, nesse nível de ensino, a Química está 

presente em toda a sua duração, ao passo que no Ensino Fundamental sua presença se dá 

somente nos anos finais. 

Entendemos que apresentar a Química em especial nos anos iniciais é relevante, 

sendo necessária uma abordagem interdisciplinar, que consideramos como uma interação 

entre campos do conhecimento. É a criação de interfaces, articulando os diferentes 

conhecimentos, mas resguardando cada um suas especificidades, pois como consta nos 

PCN, 

A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua 
individualidade. Mas integra as disciplinas a partir da compreensão das 
múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre a realidade e trabalha todas 
as linguagens necessárias para a constituição de conhecimentos, 
comunicação e negociação de significados e registro sistemático dos 
resultados (Brasil, 1999, p. 89). 

 



49 
 

Possibilitando, assim a construção do conhecimento dessa área numa crescente 

complexidade e, de modo harmônico, ao longo dos anos, tornando-se parte da vida escolar, 

e não se iniciando somente nos anos finais do Ensino Fundamental, em que muitas vezes 

privilegia-se a memorização de conteúdos. Deparamo-nos com alunos que, ao chegarem ao 

Ensino Médio, acreditam que saber a tabela periódica ―de cor‖ é o núcleo dessa ciência, 

levando-nos a compreender o porquê da maioria dos alunos, já no primeiro ano do Ensino 

Médio, não sentirem nenhuma identificação com uma ciência tão central em suas vidas, 

considerando que em seus primeiros contatos com a Química, a mesma lhe foi apresentada 

como uma disciplina de memorização, descontextualizada e que em última análise não lhe 

agregará um sentido prático.  

E mais uma vez retornamos a algumas questões relacionadas à formação de 

professores e, aqui nos reportamos ao município do Rio de Janeiro, onde a maioria da 

população que cursa os anos iniciais e o fundamental está alocada na rede pública, rede 

esta na qual os professores dos anos finais do fundamental e onde são apresentados os 

conteúdos de Química (e de Física), de uma forma geral não possuem formação em 

Química, ressaltando não ser nosso objetivo fazer juízo de valor, mas nos perguntamos se 

este professor se sente confortável ou mesmo instrumentalizado, para que ao longo de um 

ano letivo deva mediar conteúdos, os quais teve contato por um ou dois semestres letivos e 

que pelos quais pode não ter nenhuma afinidade. 

Moraes e Ramos (2010) argumentam que há condições de, já nos anos iniciais, a 

Química ser inserida no ambiente escolar, baseados no seguinte: 

Assumimos que os alunos reconstroem o seu conhecimento, 
gradativamente, a partir do que já conhecem. Por isso, nessa fase 
do ensino de Ciências, é importante investir nas ferramentas da 
linguagem, com ênfase na fala, na escuta, na leitura e na escrita; 
enfim, no diálogo, em contraposição à apresentação pelos professores de 
definições e explicações prontas, seguindo a lógica apenas 
do pensamento docente. Desse modo, é possível desencadear um 
processo que envolve muito mais operar com os conteúdos do que 
armazená-los, com intenso investimento na linguagem. Isso implica 
a apropriação, ainda que incipiente, dos discursos da Ciência e da 
Química, visando a uma prática cidadã mais consciente e crítica (MORAES 
e RAMOS, 2010, p.44). 

Dito dessa forma, uma estruturação do ensino de Ciências já na Educação Infantil, 

constituiria um caminho para o desenvolvimento de aspectos cognitivos que auxiliariam 

sobremaneira a compreensão de fatos cotidianos e resolução de problemas práticos (FIN e 

MALACARNE, 2012). 

No tocante à região geográfica (tabela 4), constatamos que a Região Sudeste 

apresentou um maior quantitativo de pesquisas selecionadas, seguida da Região Sul. A 

justificativa para tal pode estar baseada na análise da distribuição dos PPGs pelas regiões, 

onde observamos que o Sudeste concentra a maior parte dos PPGs da área de Ensino e em 
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segundo, o Sul, seguido do Nordeste, tendo o Norte e o Centro-Oeste finalizando com 

quantitativos similares de seus PPGs. Tal distribuição possivelmente esteja relacionada ao 

fato do Sudeste deter um maior quantitativo de PPGs e, desse modo probabilisticamente, 

conter o maior número de pesquisas. Além disso, o que nos parece relevante é que os 

pesquisadores mais atuantes na HFC/HFQ se encontram nas IES localizadas no Sudeste, 

seguidas das do Sul – portanto, justificaríamos o maior quantitativo de teses e dissertações 

encontradas nessas regiões. 

 
Tabela 4 – região geográfica x modalidade acadêmica.                                                                            

Legenda: MA = mestrado acadêmico, MP = mestrado profissional, D = doutorado. Unidade de 
medida: número de dissertações ou teses. 

REGIÃO 
GEOGRÁFICA 

MA MP D TOTAL % 

Centro Oeste 1 2 - 3 14,3 

Norte - - - 0 0,0 

Nordeste 2 - - 2 9,5 

Sudeste 8 1 2 11 52,4 

Sul 4 0 1 5 23,8 

Fonte: elaboração das autoras 

Embasando nossos dados, apresentamos a seguir as figuras 1 e 2 relativas ao 

crescimento dos PPGs nas diferentes regiões do Brasil em duas avaliações da CAPES 

(CAPES, 2013; 2014). As figuras constam dos relatórios de avaliação quadrienal da CAPES 

nos períodos 2000-2012 e 2013-2016, respectivamente. 

      

Figura 1: Evolução PPGs – regiões brasileiras                 Figura 2: Evolução PPGs – regiões brasileiras 
                Fonte: Avaliação Quadrienal CAPES 2010-2012               Fonte: Avaliação Quadrienal CAPES 2013-2016 
                                                

 

Em conformidade com os dados apresentados, em editorial da revista Ciência & 

Educação (Bauru), Nardi (2015) faz a seguinte afirmativa: 

A análise da distribuição geográfica dos programas e cursos de pós-
graduação existentes até então chama a atenção para um problema, não só 
desta área, mas também de quase todas as pós-graduações brasileiras: a 
concentração de programas e de cursos na região sudeste do país (NARDI, 
2015, p.II). 
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Com relação ao ano de defesa, cujos dados se encontram na tabela 5, 

compreendemos que, pela questão amostral, não possuímos subsídios mais elucidativos em 

nossa pesquisa que possam alicerçar uma justificativa para um valor como o ano de 2014, 

que conta somente com uma dissertação de mestrado acadêmico. Se todos os websites de 

todos os PPGs estivessem completos e disponíveis, talvez essa amostra fosse ampliada. 

Contudo fazendo uma análise dos PPGs8 com relação ao início de seu 

funcionamento, depreendemos alguns dados. Por exemplo: há um quantitativo expressivo 

de cursos novos ou ainda sem a primeira turma formada, além de estarem voltados para 

temáticas regionais e específicas para atender às demandas da região, o que nos parece 

perfeitamente compreensível.  

Assim, partindo de um pressuposto nosso, podemos inferir que, apesar de 

recomendado por pesquisadores nacionais e internacionais e pelos documentos oficiais, 

como já afirmado anteriormente, a HFQ ainda tem um longo caminho a percorrer para que 

em termos de dissertações e teses possa despontar como uma temática relevante 

quantitativamente. 

 

Tabela 5 – ano de defesa x modalidade acadêmica.                                                                                 
Legenda: MA = mestrado acadêmico,MP = mestrado profissional, D = doutorado. . Unidade de 

medida: número de dissertações ou teses. 

ANO DEFESA MA MP D TOTAL % 

2011 1 1 - 2 10 

2012 4 1 2 6 30 

2013 5 1 - 5 25 

2014 1 - - 1 5 

2015 4 - 1 6 30 

Fonte: elaboração das autoras 

 

Ao analisarmos o Currículo Lattes, presente na Plataforma Lattes, dos orientadores 

em questão, identificamos que a maioria está efetivamente atuando na área de ensino de 

Ciências e/ou de ensino de Química, e também possui publicações na HFC, sendo 

considerado extremamente favorável tal cenário (figuras 3 e 4). Como a maioria está ligada 

ao EQ e possui produção ativa na HFC, pressupomos que os sujeitos envolvidos nas teses 

e dissertações possuem saber consolidado na área em questão, o que enriquece as 

pesquisas selecionadas, testando, experimentando, refletindo e consolidando cada vez mais 

as discussões e proposições sobre o HFC no EQ. É importante salientar que não 

desmerecemos ou emitimos juízo de valor para aqueles que não são da área de EQ ou 

HFC, mas que estão pensando, refletindo, produzindo sobre a temática; haja vista que é 

essencial que essa discussão seja ampliada no bojo da academia. Entretanto, é salutar 

                                                           
8
 Para melhor entendimento ir ao Apêndice nº 3. 
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identificarmos o estabelecimento de uma massa crítica de pesquisadores refletindo sobre o 

papel e as estratégias sobre História e Filosofia da Ciência no ensino de Química, tal qual 

ocorre em outras áreas do ensino, podendo ser citado o ensino da Física. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
Figura 3 - Relação entre orientadores com formação em química (EQ) e orientadores com formações em áreas 

distintas, mas que também orientam na interface do ensino de química (outras). Legenda: MA = mestrado 
acadêmico, MP = mestrado profissional, D = doutorado. Fonte: elaboração das autoras. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Relação entre orientadores com mais de 2(duas) publicações em HFC e orientadores com até 

2(duas) publicações em HFC. Legenda: MA = mestrado acadêmico, MP = mestrado profissional,                               
D = doutorado. Fonte: elaboração das autoras. 

 

Em seu artigo de 2001, Villani e Pacca discorrem sobre os indícios para um bom 

projeto de pesquisa, destacando que um elemento imprescindível para um bom trabalho de 

pesquisa é a adesão e a competência do pesquisador em relação ao tema escolhido para a 

pesquisa. Transpomos para esse estudo essa compreensão de competência do 

pesquisador para a ―competência‖ do orientador, no que tange uma melhor aproximação 

entre a temática estudada pelos orientandos e a expertise do orientador. Villani e Pacca 

(2001) destacam que: 
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[...] teremos a competência objetiva, sinalizada pelo volume e importância 
dos trabalhos realizados e pelo número de pesquisadores formados, e a 
competência subjetiva, sinalizada pelo tipo de problemas nos quais está 
envolvido e pela capacidade de solução mais recente (VILLANI e PACCA, 
2001, p. 24). 

Entendemos, portanto, que esta categoria é relevante. Porém, se pensarmos que 

pelo número de pesquisas selecionadas há ainda muito a ser feito, e considerando ser a 

HFC uma área de interdisciplinaridade, devemos salientar a importância de pesquisadores 

já estabelecidos em outras áreas do saber darem suas contribuições à HFC, permeando-a 

com outros saberes, outros olhares. 

No que se refere às propostas efetivas em sala de aula (figura 5), observamos que, 

na modalidade de mestrado acadêmico, o que predomina são estudos de aprofundamento 

teórico, havendo uma pesquisa menos voltada para ações ou abordagens de práticas 

didáticas, tais como sequências didáticas e outras, que inferimos de nossas análises. 

Podemos sugerir que há lacunas sobre uma melhor compreensão sobre como realizar a 

interface HFC/EQ na sala de aula, constituindo-se, para esse grupo de pesquisadores, um 

modo de fazer/propor a transposição entre o caráter teórico/epistemológico da HFC para o 

cotidiano do ensino de Química. Essa característica de refletir mais sobre a realidade do 

―chão da escola‖ é esperada para os mestrados profissionais: porém como só houve três 

dissertações abordando a temática em questão, não há como avaliar de forma mais 

detalhada. Fato similar ocorreu com as teses de doutorado. Assim, o maior quantitativo de 

dissertações analisadas para a modalidade acadêmica, aborda questões de ordem mais 

teórica sobre a HFC no ensino de Química. 

 

 

 

Figura 5 - Propostas para uso efetivo em sala de aula.  

Legenda: MA = mestrado acadêmico, MP = mestrado profissional, D = doutorado. Fonte: elaboração das autoras. 
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4.1.3. Analisando o corpus quanto aos conteúdos abordados 

Neste aspecto, utilizamos as categorias prévias analíticas e temáticas segundo 

Kapitango-A-Samba e Ricardo (2014), por entendermos que os mesmos realizaram um 

trabalho meticuloso desde a tese de Kapitango-A-Samba (2011), cujo título é ―História e 

Filosofia da Ciência no Ensino de Ciências Naturais: o consenso e as perspectivas a partir 

de documentos oficiais, pesquisas e visões dos formadores‖, que objetivava a investigação 

de como o que o autor denomina instâncias decisórias (ID) se relacionam com a inclusão da 

HFC ou, mais genericamente, HFSC no ensino das Ciências Naturais. As ID consideradas 

são: a prática didática escolar, a da formação docente, a das pesquisas científicas e dos 

regulamentos oficiais. A Kapitango-A-Samba interessou a relação de distanciamento entre si 

e a HFC-EC, como também o modo como cada ID responde à questão da HFC-EC. 

  Assim, considerando a relevância desses estudos, optamos por partir deles 

definindo o uso das categorias de análise estabelecidas por eles quando da construção do 

artigo ―Categorias da inserção da História e Filosofia da Ciência no ensino de ciências da 

natureza‖. Os autores consideram as inserções de HFC no ensino de Ciências e, mais 

amiúde, no ensino de Química. Abaixo, trazemos trechos de seu artigo que explicitam o 

problema motivador de sua pesquisa e a pergunta que buscaram responder: 

[...]em que se defenda a HFC⌐ECN com distintas ênfases e abordagens, 
sua efetiva presença na sala de aula, na práxis educativa ainda parece ser 
modesta, faltam projetos de intervenção efetiva, isto é demonstrativo de que 
há uma desproporcionalidade entre a produção teoria e a verificação ou 
efetivação na práxis (KAPITANGO-A-SAMBA e RICARDO, 2014, p.945). 

E mais a frente encontramos, 

O fato descrito anteriormente, nos levou à seguinte questão: por quê? Ou, 
se a inserção da HFC é tão importante, por que não faz parte das práxis 
educativa? E, quais as categorias de análise justificam sua razão de ser 
necessariamente relevante nos processos de ensino e aprendizagem?                
Ao buscar respostas para este problema constatamos a inexistência de 
trabalhos na literatura nacional que apresentassem um quadro analítico das 
justificativas para a inserção da HFC no ECN apoiado em categorias. No 
entanto, tal constatação, associada ao grande número de pesquisas 
inseridas nesse tema, exigiria o estabelecimento de categorias bem 
definidas. Assim, a ausência de categorizações constitui uma lacuna na 
literatura. E, é neste sentido, que com o presente artigo, pretendemos 
oferecer alguma contribuição, pois, traz resultados que serviram de 
fundamento da investigação de que resulta [...](KAPITANGO-A-SAMBA e 
RICARDO, 2014, p.945). 

As categorias analíticas são as categorias que explicam os motivos ou as razões 

pelos quais a inserção HFC no EC/EQ reveste-se de relevância. Os autores realizaram uma 

sistematização de argumentos categorizáveis em relação à História da Ciência, Filosofia da 

Ciência, História e Filosofia da Ciência e História, Filosofia e Sociologia da Ciência, obtendo 

distintas categorias, chamadas por eles de categorias analíticas, as quais foram fundidas 

num único quadro (2) apresentado a seguir: 
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Quadro 2 – Categorias analíticas (CA) que justificam a inserção da HFC-EC/EQ 

CATEGORIA (CA) CATEGORIAS ANALÍTICAS E SEUS ARGUMENTOS 

1 Autoaperfeiçoamento (fonte de humanização e aprendizagem)  

2 Elucidação (fonte de elucidação e perspectiva) 

3 
Criticidade (fonte de interpretação, hermenêutica, desmistificação, ressignificação e 
eficiência) 

4 Contextualização interna (evolução do contexto interno, isto é, metodológico e cognitivo) 

5 
Contextualização externa (evolução do contexto externo histórico, isto é, das relações 
socioculturais, econômicas, políticas, ideológicas etc.) 

6 
Sistematicidade (fonte de Inter/Multi/Transdiciplinaridade e de relações de integração 
sistêmica) 

7 Falibilidade epistêmica (apresenta os limites do conhecimento científico-tecnológico) 

8 Motivacional (fonte de motivação e inspiração) 

9 Socialização epistêmica (fonte de divulgação, literacia científica, cidadania) 

10 
Eticidade (discussão de questões filosóficas de dimensão ética relacionada à ciência e 
tecnologia, servindo como alerta e conscientização) 

Fonte: adaptado de Kapitango-A-Samba e Ricardo, 2014. 

Com base nas categorias descritas no quadro 2, analisamos as dissertações e teses 

selecionadas nesse estudo, sendo observado que, em alguns casos, dissertações e teses 

foram enquadradas em mais de uma categoria, gerando mais de uma entrada por registro, 

pois consideramos que não há somente uma força argumentativa a favor da inserção da 

HFC no EQ. A escolha das categorias foi obtida após a leitura inicial do resumo (o qual nem 

sempre era completo o suficiente, conforme já apresentado no item 4.1.1 – Analisando o 

corpus quanto à forma) e, em seguida, da introdução. E, em alguns casos, no entanto, foi 

necessária uma leitura mais aprofundada e repetida do material para inferirmos à quais 

categorias pertenceriam as pesquisas. Cabe aqui ressaltar que é uma análise subjetiva, não 

sendo nossa intenção em nenhum momento realizar julgamento de valor sobre as 

pesquisas. 

 

Figura 6 - Quantitativo de produções por modalidade e categoria analítica. Legenda: MA = mestrado acadêmico, 

MP = mestrado profissional, D = doutorado, CA = categoria. Fonte: elaboração das autoras 

A categoria predominante nas pesquisas selecionadas no mestrado acadêmico (10) 

e que também está presente no doutorado (3) é a relacionada à criticidade (CA3), na qual os 
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argumentos que defendem e justificam a inserção de HFC no EC e, no caso específico 

desta pesquisa no EQ, estão ligados à dinamicidade das ciências, seu caráter subjetivo, à 

compreensão da natureza da ciência, à desmistificação de gênios e de gênero, a 

possibilidade de construção de pensamento crítico, dar significado ao conteúdo, auxiliar e 

melhorar a concepção dos docentes com relação ao conhecimento científico e na avaliação 

das dificuldades apresentadas pelos discentes, entre outros.  

Sendo uma categoria que demonstra uma preocupação por parte daqueles que 

propõem em trazer a HFC/HFSC de forma crítica, contextualizada, permitindo uma visão 

ampliada da presença da HFC/HFQ no EQ. O que nos parece ser o esperado, pois a CA 3 

reúne, como suas características, o fato da HFC ser fonte para interpretação, 

desmistificação e ressignificação entre outros, e que, em última análise, é para aqueles que 

trabalham com o ensino de Química o caminho a ser percorrido. Um ensino crítico, em que 

não haja ―pais‖ de teorias e que se perceba o processo histórico-social da construção dos 

diferentes conceitos e teorias.  

A segunda categoria mais observada no MA foi a CA5 (9 casos), que aborda 

aspectos da contextualização externa e está relacionada às dimensões social, econômica e 

política entre outras. Essa categoria argumenta a importância da HFC como um meio de 

demonstrar que as ciências são sujeitas às mudanças em função do contexto político-

econômico-social, e que o conhecimento científico é um conhecimento coletivo, e não 

resultado de ações individuais, assim como argumenta que a HFC neutraliza o cientificismo 

e o dogmatismo que ainda se encontram nos livros didáticos, fato esse corroborado pelas 

pesquisas analisadas. 

A CA1 – autoaperfeiçoamento também apresentou um número expressivo de 

inserções (7), e pauta seu argumento em uma HFC que humaniza as ciências e possibilitam 

um melhor aprendizado, partindo do pressuposto de que episódios de HFC permitem ao 

aluno conectar seu pensamento individual ao das ideias científicas e, em função da análise 

dos fatos científicos e de seus realizadores em seu contexto natural, realiza uma 

humanização das ciências. 

Quanto ao doutorado, além da criticidade, temos de forma equilibrada as categorias 

analíticas 2, 4 e 9 (elucidação, contextualização interna e socialização epistêmica, 

respectivamente) seguidas das categorias 1, 7 e 8 (autoaperfeiçoamento, falibilidade 

epistêmica e motivacional, respectivamente).  

A CA2 possibilita o entendimento de um conjunto de relações entre a produção 

científica e os diferentes contextos envolvidos, além de mostrar a Química como uma 

ciência em que há lugar para erros, dúvidas e acertos: enfim, uma criação humana. 

Enquanto a CA4 traz, em seus argumentos, a evolução do conhecimento, seu delineamento 
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em relação a como o mesmo se desenvolve e se aperfeiçoa, inclusive considera que os 

muitos embates envolvidos na elaboração da produção científica devam estar presentes nos 

livros didáticos, para que, aos estudantes, o conhecimento não tome uma forma pronta, de 

construção linear e asséptica. Já a CA9 defende a inserção da HFC/HFSC como fonte de 

promoção do entendimento público da ciência e da alfabetização científica. As categorias 7 

e 8 estão ligadas ao caráter provisório das ciências e a interrelação entre as sociedades 

humanas e a natureza. 

A CA 10, ligada à eticidade argumenta sobre a problematização epistemológica com 

a reflexão da neutralidade científica. Foi identificada em três (3) dissertações de mestrado 

acadêmico e em todas as teses de doutorado, reportando-nos a Silva e Chaves (2009), 

[..]inferimos a relevância da inserção de discussões epistemológica na 
formação docente dado seu potencial de desencadear reflexões sobre a 
necessidade de se construir práticas educativas alicerçada em princípios 
éticos. Princípios que foram incorporados, pelos professores participantes, à 
justificação social da educação pela ciência (SILVA e CHAVES, 2009,         
p. 17). 

Com relação ao MP, temos as categorias 1, 6, 8 e 9. A CA6 argumenta sobre a 

inserção da HFC como uma área de interface, um campo interdisciplinar. 

Nesse ponto, nos cabe enfatizar a dificuldade em que nos encontramos ao atribuir 

essa ou aquela CA a uma pesquisa. Entendemos que o pesquisador, ao construir seu 

trabalho, debruça-se sobre o seu tema, seu objetivo, mesclando ao construí-lo diversos 

argumentos que justificam a inserção de HFC no EQ. Portanto, são poucos os trabalhos que 

foram encaixados em uma única categoria analítica. Há uma linha muito tênue que separa 

as categorias de análise, e de nossa leitura exaustiva de suas características, podemos em 

realidade dizer que muitas vezes as categorias se entrelaçam. Elemento que 

particularmente saudamos, já que as ciências de maneira geral e suas relações 

multidisciplinares devem sempre estabelecer uma conversa ―fora das suas caixas‖, 

favorecendo cada vez mais a interdisciplinaridade. 

Pelo que depreendemos de nossas análises, as pesquisas propostas lograram êxito 

em suas inserções de HFC no EQ, tornando-se deste modo, uma motivação para aqueles 

que se aventurarem neste caminho. E, assim, para que não se torne cansativo e repetitivo 

ao leitor, optamos por um quadro analítico das dissertações e teses em que pontuamos as 

categorias analíticas em que se inserem, com trechos das pesquisas, justificando suas 

categorias. Em consonância com o alerta que fizemos linhas acima, toda análise é subjetiva, 

e a inferência ocorre a partir de nosso ponto de vista.  

Segue na próxima página o quadro 3 – análise das dissertações e teses segundo 

suas categorias analíticas. 
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QUADRO 3 – ANÁLISE DE TESES E DISSERTAÇÕES SEGUNDO SUAS CATEGORIAS ANALÍTICAS 

Título Autor / 
Modalidade 

Objetivo Geral Observações sobre o enquadramento da categoria  

Utilizando a abordagem histórica 
com experimentação para 

trabalhar conceitos de Química 
no Ensino Médio. 

POPPOLINO, 
2013/MA 

Estimular o estudo desta Ciência 
através da abordagem histórica – 
experimental, trabalhando com a 

História da Ciência de modo 
contextualizado, demonstrando o 

desenvolvimento da Química no século 
XVIII. 

A pesquisa nos remete a, 
 
Um dos objetivos da abordagem histórica foi 
demonstrar para os estudantes como a ciência foi 
construída ao longo dos séculos e como se pode 
aplicar os conteúdos abordados no cotidiano, 
tentando fazer com que esses alunos adquiram um 
conhecimento científico significativo.(POPPOLINO, 
2013, p.1) 

 
A pesquisa insere-se na CA 8 – motivação, a questão de sua pesquisa foi a 
percepção do pouco interesse e baixo rendimento dos alunos pela Química, 
verificado no EM. Construindo uma ciência interativa com seu contexto social e 
histórico. 
 

A abordagem histórica e filosófica 
da ciência nos livros didáticos de 

Química – PNLEM/2008 e 
PNLD/2012: um estudo sobre a 

combustão no século XVIII. 

FABRÍCIO, 
2014/MA 

Analisar os Livros Didáticos de 
Química, tendo por base a abordagem 

História e Filosofia da Ciência. Mais 
especificamente, buscou-se investigar 

se, ao tratar do conceito Combustão do 
século XVIII, os Livros Didáticos de 

Química, selecionados no PNLEM/2008 
e que foram selecionados novamente 

no PNLD/2012, atendem às orientações 
destes Programas, se levaram em 
consideração a literatura existente 
sobre abordagem HFC e se houve 

mudanças de uma avaliação para outra. 

Em consonância com seu objetivo geral, essa pesquisa se insere na CA 5 – 
Contextualização Externa, relacionada à evolução do conhecimento específico, 
por meio das dimensões social, econômica, política etc. 
Sua pesquisa apontou como consta em seu resumo que, 
 

[...] todos os livros analisados apresentam 
problemas com relação ao conteúdo histórico e 
filosófico e alguns reforçam concepções 
deformadas sobre a Ciência e o desenvolvimento 
científico.(FABRÍCIO, 2014). 
 

Ou seja, com relação à evolução do material analisado há persistência numa 
visão acrítica e dogmática da construção do conhecimento científico. Em suas 
considerações finais a pesquisadora reitera sua convicção de que, 
 

[...] a abordagem HFC pode contribuir na 
desconstrução das concepções equivocadas sobre 
a natureza da Ciência e o desenvolvimento 
científico, construindo para a melhoria do Ensino de 
Ciências/Química.(Ibid., p.125). 
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Aspectos filosóficos e 
educacionais da Química: 

investigando as concepções de 
doutorandos em Química 

LEMES, 2013/MA 
 

Identificar como os pesquisadores 
percebem a ciência Química, de modo 

a proporcionar um melhor ensino e 
aprendizagem. 

A pesquisadora percebeu da análise de suas entrevistas que é necessária uma 
análise crítica com relação à transposição dos conteúdos de química em todas 
as modalidades, inserindo a pesquisa na CA 3 pois como ela defende 

[...]é importante incorporar subsídios para reflexão 
na formação inicial dos químicos, a fim de auxiliá-
los a compreender em quê se fundamenta a 
química, em vez de simplesmente apresentar-lhes 
conteúdos prontos, como é tão comum no ensino 
universitário (LEMES, 2013, p.108). 

No que a FQ pode auxiliar com suas reflexões de como a construção do 
conhecimento químico ocorre, mas um indicativo da CA 3, já que a FC/FQ 
auxilia os professores a interpretar os resultados das pesquisas científicas e 
fornecendo um significado global ao conhecimento científico, desse modo 
diminui a lacuna entre o conhecimento químico e o ensinar Química. 
Em função do que está delineado no próprio título da dissertação, a inserimos 
também na CA 10- eticidade, em que se argumenta que a HFC possibilita um 
repensar sobre a prática do aprender e ensinar Química. 

Jogos teatrais no estudo da 
construção histórica do 

conhecimento sobre modelos 
atômicos no Ensino Fundamental 

RODRIGUES, 
2012/MA 

Investigar o quanto os Jogos Teatrais 
aliados ao Ensino da Construção 

Histórica do Conhecimento sobre os 
Modelos Atômicos podem ser 

alternativas para que as aulas de 
Ciências se tornem mais dialógicas e 

que os professores possam 
compreender o desenvolvimento do 

pensamento por conceitos em 
adolescentes do último ano do Ensino 

Fundamental (EF). 

Nessa pesquisa, a autora em concordância com a aprendizagem dialógica e 
seguindo a Educação Estética, que traz para o primeiro plano, o aluno e suas 
necessidades, encontra nos jogos teatrais, a forma pela qual o aluno pode não 
somente se expressar como também se motivar a aprender Química. O uso dos 
jogos pela pesquisadora abarcou diversos argumentos que justificam a 
presença da HFC no EC, seja pela conexão do pensamento do aluno às ideias 
científicas, a elaboração do conhecimento científico, possibilita reflexão e 
instiga a aproximação com outras áreas do saber, e motiva. Inserindo-a nas 
categorias analíticas 1, 2, 3, 6 e 8. Considerações da pesquisadora, 
                                           

 [...]demonstraram motivação para preparar os 
esquetes teatrais, e o tema tornou-se 
interdisciplinar quando os alunos tiveram que usar 
o raciocínio matemático para descobrir se os 
filósofos foram contemporâneos. Percebemos, com 
esses e outros Episódios, que tanto os jogos 
teatrais como o estudo da História da Ciência são 
meios geradores de problematização e de 
interdisciplinaridade, fazendo surgir situações 
novas que favoreceram o desenvolvimento do 
interesse e o consequente desenvolvimento do 
raciocínio dos alunos [...] (RODRIGUES, 2012, p. 
116). 
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Ao retornarmos à pergunta inicial que direcionou  
esse  trabalho:  ―Os  Jogos  Teatrais  no  ensino  da  
construção  histórica  do conhecimento  sobre  os  
Modelos  Atômicos  seriam  ou  não  uma  
alternativa  para  que  as aulas de Ciências se 
tornassem mais dialógicas e promovessem a 
formação de conceitos científicos?‖, podemos 
responder positivamente a esse questionamento, 
uma vez que o uso dos  jogos  teatrais  foi  
bastante  satisfatório,  principalmente  devido  à  
capacidade  de  trazer  os alunos  para  o  centro  
das  atenções,  impulsionando  sua  participação  
ativa,  promovendo aprendizado e motivando-os 
para estudos futuros (Ibid., p.137). 

Análise da Revolução Química de 
Lavoisier em artigos científicos 

publicados no Brasil, na ótica de 
Thomas Kuhn 

SANTOS, 
2012/MA 

Analisar as concepções de autores que 
publicaram seus trabalhos sobre a vida 

e a obra de Lavoisier nas revistas 
Química Nova e Química Nova na 
Escola, buscando verificar se suas 

abordagens permitem caracterizá-la  
como uma Revolução na Química, sob 

a ótica de Thomas Kuhn, bem como 
fazer considerações a respeito  do 

tema. 

Inserindo-se na CA 1- autoaperfeiçoamento, a pesquisa mostra, através de 
suas análises um vulto recorrente não só na Química como nas pesquisas que 
efetuamos Lavoisier, que conforme o pesquisador observou, é sim uma fonte de 
possibilidades de humanização e de aprendizagem no EQ, por meio da 
inserção da HFC. 
 

Todas as obras analisadas contribuíram e ainda 
contribuem, de um modo ou de outro, como 
propagadoras no Brasil do trabalho de Lavoisier, 
constituindo-se em excelentes fontes de 
informação química, histórica e epistemológica 
acerca do que vem a ser talvez o período mais 
agudo de amadurecimento pelo qual tenha 
passado o pensamento químico ocidental  
(SANTOS, 2012, p.116). 
 

E também a CA 5 – contextualização externa, onde os argumentos de inserção 
da HFC se justificam pela contextualização e ligação à sociedade, economia e 
cultura. Conforme destaca em seu resumo, 
 

Essa abordagem expõe o profundo caráter 
filosófico, histórico e social das Ciências, na 
medida em que mostra que as mudanças de 
paradigma são processos socialmente complexos e 
não-lineares (Ibid.). 
 

Assim como a CA 10 – eticidade, já que a pesquisa leva em conta a percepção 
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dos autores dos materiais pela epistemologia de Thomas Kuhn. 
 

Além da análise dos artigos com base em Thomas 
Kuhn, procuramos mostrar a importância de 
discussões de natureza histórico epistemológica 
para o ensino de ciências, em que, episódios da 
história da ciência são analisados com o auxílio da 
epistemologia da ciência. Mostramos que tal 
importância tem sido apontada por vários 
pesquisadores da área de ensino de ciências e 
especificamente da área de ensino de química 
(Ibid., p.117). 

O estatuto ontológico e 
epistemológico do conceito de 
orbital em livros didáticos de 

Química Geral no século XX: uma 
análise de seus fundamentos, 

suas representações e 
implicações para a 

aprendizagem. 

ROZENTALSKI, 
2013 / MA 

 

Investigar como o conceito de orbital foi 
apresentado nos livros didáticos de 

Química Geral voltados para o Ensino 
Superior, ao longo do século XX 

Com essa análise, o pesquisador concluiu, como nos fala em seu resumo, que 
o conceito de orbital é introduzido nos livros de Química Geral do século XX de 
maneira não problematizada, tanto do ponto de vista conceitual quanto dos 
significados e sentidos das diferentes representações desse conceito. É uma 
pesquisa voltada à FC e dedicada aos livros de Química do Ensino Superior, e 
que normalmente são pouco pesquisados. Inserindo-se desse modo na CA3 – 
criticidade e na CA 5 – contextualização externa, em que se argumenta que a 
HC neutraliza o cientificismo e dogmatismo ainda hoje presente nos livros 
didáticos. 
Destacamos de seu resumo: 
 

Observa-se, assim, que o conceito de orbital é 
introduzido nos livros de Química Geral do século 
XX de maneira não problematizada, tanto do ponto 
de vista conceitual quanto dos significados e 
sentidos das diferentes representações desse 
conceito (ROZENTALSKI, 2013). 

Humphry Davy e a questão da 
classificação do Potássio e do 

Sódio. 
BUCI, 2012/ MA 

Investigar o processo da construção de 
conceito de metal no contexto em que 

houve a preparação do sódio e potássio 
por Humphry Davy,  no  início  do  

século  XIX. 

Essa pesquisa é caracterizada por sua autora como um estudo de caso, 
inserindo-se na CA 1 – autoaperfeiçoamneto, possibilitando tanto aos 
estudantes e aos professores, uma imagem realista da ciência, em que pessoas 
normais, trazendo toda a sua carga de subjetividade e influências diversas, para 
o fazer científico. 
A pesquisa também se insere na CA 4 – contextualização interna, quando a 
pesquisadora faz a seguinte afirmativa, 
 

Além disso, é importante que os educadores 
incorporem a suas aulas a ideia de que muitas 
vezes a ciência é guiada pela tentativa de resolver 
problemas (como, neste caso, o problema da 
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composição dos álcalis fixos), mas que as 
possíveis soluções ao problema podem ser 
controversas, e admitirem interpretações diversas 
(BUCI, 2012, p. 94). 
 

Atomismo: um resgate histórico 
para o ensino de Química. 

 
 
 

FERREIRA, 
2013/MA 

 
 
 

Elaborar e avaliar um texto para 
professores de Química que 
aborde aspectos históricos e 

epistemológicos do atomismo, da 
antiguidade à descoberta do elétron. 

A pesquisadora faz referência às incoerências históricas que são propagadas 
pelos livros didáticos e também pelos professores, desse modo, é feita a 
seguinte afirmativa: 
 

Um exemplo disso é a afirmação recorrente de que 
Dalton ‗revive‘ o atomismo de Demócrito, o que não 
corresponde a realidade dos fatos. As concepções 
de ambos são distintas e encontram-se em 
contextos radicalmente diferentes (FERREIRA, 
2013, p.13). 
 

A pesquisadora em suas considerações finais tece observações sobre o modo 
como episódios históricos e o entendimento da natureza da ciência, ainda hoje 
são vistos nos livros didáticos de forma ingênua e simplificada, visões essas 
que devem ser evitadas, amparando-se no conhecimento que a HFC podem 
subsidiar. Inserindo-se desse modo na CA 3 – criticidade. 
A CA 4 está presente quando se propõe promover uma melhor compreensão 
dos conceitos e ao discorrer sobre a evolução dos modelos atômicos. 
 

O modelo atômico dos Químicos 
Ocultos sob a ótica de Karl 

Popper, Thomas Kuhn e Paul 
Feyerabend 

FOROSTECKY, 
2012/MA 

 

Realizar uma investigação sobre como 
se situa epistemologicamente o modelo 
atômico proposto por Annie Besant e o 

grupo que ficou 
conhecido como ―Químicos Ocultos‖, 

publicado da obra Occult Chemistry, a 
Series of Clairvoyant Observations on 

the Chemical Elements (1919). 

A pesquisadora remete à CA 3 em um de seus objetivos específicos, 
 

[...] desmistificar uma visão positivista 
extremamente ingênua sobre a natureza do método 
científico, ainda fortemente presente em alunos e 
professores de ciências, em especial, no Ensino de 
Química, dos ensinos universitário e de pós-
graduação, e produzir um questionamento mais 
crítico em relação à evidência da verdade científica. 
(FOROSTECKY, 2012, p.18). 
 

Trazendo um argumento característico da CA 3, que é o da desmistificação, 
tendo a HFC como fonte. Também podemos inserí-la na CA 5- contextualização 
externa, de acordo com as palavras da pesquisadora, 
 

Em outras palavras: é importante mostrar aos 
estudantes, ou interessados em história da ciência, 
que dela fazem parte pessoas e ideias 
pertencentes a diferentes culturas e tradições, 
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possuindo diferentes crenças e opiniões, mas que  
possuem  em  comum  a preocupação em 
desvendar os segredos da natureza.(Ibid., p.127). 

 

Pressupostos epistemológicos e 
a experimentação no ensino de 
Química: o caso de Lavoisier. 

PRADO, 2015/MA 

Investigar o papel que possuiu a 
experimentação na história da Química 

e no Ensino de alguns conteúdos 
específicos desta ciência particular, 

buscando traçar as potencialidades e 
os limites da experimentação em seu 

ensino na atualidade. 

A pesquisa está relacionada com a experimentação e sua importância na HQ, e 
é fundamentada na perspectiva da HFC, para tanto Lavoisier e suas 
experiências e o modo como são retratados nos livros didáticos, além de 
experimentos de um modo geral são analisados e, fornecem as inserções nas 
CA 1,2 e 8, autoaperfeiçoamento, elucidação e motivacional respectivamente. 
A pesquisadora nos coloca como válida e importante a experimentação, mas 
não como a solução para os problemas constantemente propalados no EQ, 
realçando que os livros didáticos devem adequar-se às novas propostas 
historiográficas. 
 

Assim a história e filosofia da ciência no Ensino de 
Química poderiam complementar as informações 
sobre os elementos mais significativos na relação 
dos estudante e docentes com o conhecimento 
científico (PRADO, 2015, p. 169). 

 

As concepções de professores de 
química sobre a utilização de 

elementos da história e filosofia 
da ciência no ensino 

HIRAYAMA, 
2015/MA 

Investigar a concepção de professores 
de química sobre a inclusão de 

elementos da História e Filosofia da 
Ciência no ensino, com foco nas 

características inerente às práticas e 
aos conhecimentos químicos. 

O pesquisador tem, como reflexão de suas entrevistas, argumentos que se 
inserem na CA 3, como, por exemplo, a importância de que no decorrer da 
formação inicial, seja proporcionado ao graduando não só conhecimento de 
HFC, mas principalmente que saiba como usá-las em suas salas de aula, 
estimulando uma prática reflexiva e que contextue os conceitos químicos de 
forma autêntica e coerente. 
Indo mais além, também consideramos as CA 5 e 6, contextualização externa e 
sistematicidade respectivamente, pois o pesquisador considera a importância 
da percepção pelos docentes da dimensão cultural e histórica da ciência, os 
debates envolvidos. E o desenvolvimento de uma epistemologia da ciência que 
depreenda a compreensão de sua estrutura. 
Presença da CA 10 – eticidade, em que há reflexão sobre a formação e a 
prática por parte dos pesquisados. Citamos o trecho a seguir, que julgamos 
relevante para justificar nossas inserções: 
 

[...]a importância de se investigar como as 
contribuições da filosofia da química podem ser 
incorporadas em cursos de formação docente 
inicial e continuada, de modo a promover reflexões 
sistemáticas acerca dos conceitos, métodos e 
teorias fundamentais da química (HIRAYMA, 2015, 
p. 217). 
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O conceito de reação química no 
nível médio: história, transposição 

didática e ensino. 

MENDES, 
2011/MA 

Investigar como o conceito de reação 
química é abordado nos livros didáticos 

brasileiros de Química para o Ensino 
Médio, no período de 1930 a 2007, 

considerando os níveis do 
conhecimento químico: macroscópico, 

microscópico e simbólico, e 
perpassando a essa análise a 

apresentação dos aspectos históricos 
do mesmo. 

 Na fala abaixo, podemos inserir na CA 2- elucidação, pois a pesquisadora 
entende que a inserção da HFC contribui para a compreensão da elaboração 
do conhecimento e, que também permite argumentações via CA 3 e 4, 
criticidade e contextualização interna, ao nos darmos conta que na construção 
do conhecimento há vários conflitos de posicionamentos científicos contrários. 
 

A simples menção de dados biográficos de alguns 
cientistas, é insuficiente, pois pode dar uma ideia 
equivocada da ciência e da atividade científica, 
segundo a qual a ciência se desenvolve de maneira 
neutra, objetiva e sem conflitos, graças a 
descobertas de cientistas, isolada do contexto 
social, econômico ou político da época (MENDES, 
2011, p.191) 

 
A pesquisadora considera a HFC como uma facilitadora do aprendizado de 
conceitos químicos - no caso o conceito de reação química -  com a evolução 
do conceito ao longo do tempo. A pesquisadora, avaliando os livros didáticos, 
entende que apesar de ser um instrumento útil, não se pode considera-los 
como detentores da verdade, CA 5 – contextualização externa, argumento de 
que a HC pode neutralizar o cientificismo e o dogmatismo presentes de modo 
geral nos livros didáticos. 

 

A História da Química como 
disciplina: um estudo dos cursos 
de licenciatura em Química das 

universidades do estado da 
Bahia. 

SANTOS, 
2013/MA 

Analisar como os cursos de licenciatura 
em Química de quatro Universidades 

do estado da Bahia, Brasil têm 
integrado a História da Química como 

disciplina no currículo da formação 
inicial dos professores de Química. 

O foco da pesquisa é perceber como a institucionalização da História da 
Química e também sua Filosofia, podem contribuir para uma formação mais 
significativa dos professores de Química, pois já em várias falas iniciais, alguns 
entrevistados relatam a dificuldade na aprendizagem de determinados 
conceitos. 

Desta forma, entendemos que o ensino da 
Ciência/Química auxiliado também por um 
referencial de HFC com embasamento sistemático 
e fundamentado na literatura sobre esse 
referencial, dentre outras contribuições, explicita e 
fortalece a explicação do conhecimento científico, 
em relação à formação de professores (SANTOS, 
2013, p.98). 

As argumentações por nós detectadas na pesquisa estão relacionadas com a 
humanização do conteúdo da Química, a facilitação de compreensão dos 
professores nos processos de elaboração dos resultados científicos, a 
apreensão da subjetividade envolvida, permite uma maior compreensão pelos 
professores das dificuldades apresentadas por seus alunos, sendo isso inerente 
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ao processo histórico de elaboração do conhecimento científico. E que a ciência 
está num processo dinâmico e constante de mudanças, relacionados à cultura, 
sociedade etc. desse modo podemos inseri-la nas CA 1, 2, 3, 4 e 5 – 
autoaperfeiçoamento, elucidação, criticidade, contextualização interna e 
contextualização externa respectivamente. Além da CA 6 – sistematicidade, 
pelo caráter interdisciplinar da HFC.    
 

Uma história da radioatividade 
para a escola básica: desafios e 

propostas. 

GOMES, 
2015/MA 

Analisar a elaboração de uma proposta 
didático-metodológica para o ensino de 
Química e Física na Escola Básica, que 

utiliza episódios da história da 
radioatividade, buscando favorecer a 

aprendizagem de conceitos científicos e 
conteúdos metacientíficos. 

Percebemos que, quando de propostas como a da pesquisa, várias CA podem 
estar inseridas, devido à complexidade envolvida, conforme já demonstrado nas 
análises anteriores. Entendemos que, ao propor um estudo de caso, ou a 
inserção de uma disciplina, ou textos para uso em sala de aula, o pesquisador 
tem como meta auxiliar tanto os professores quanto os alunos numa 
compreensão mais significativa da Química e os conteúdos a ela atrelados. 
Deste modo inserimos a pesquisa nas CA 1, 2, 3, 5 e 6. Como a seguir: 
autoaperfeiçoamento, elucidadação, criticidade, contextualização externa e 
sistematicidade. 
 

A partir de nossas hipóteses iniciais, verificamos a 
possibilidade de uma abordagem alternativa para o 
tema da radioatividade no Ensino Médio, 
priorizando conceitos científicos e o conteúdo 
metacientífico; obtendo como resultado uma 
proposta didático-metodológica com tal enfoque, 
em perspectiva historiográfica e a análise da 
elaboração dessa proposta (GOMES, 2015, p. 69). 
 

A natureza da Química em fontes 
históricas do Brasil colonial 

(1748-1855): contribuições da 
história da exploração mineral 

para o ensino de Química 

GANDOLFI, 
2015/MA 

Apresentar resultados de uma 
investigação histórica aliada a reflexões 
sobre as possibilidades para um ensino 

de Química a partir da História e da 
Filosofia da Ciência Brasileira colonial. 

Inserido nas CA 1,2,3,4 e 5, respectivamente autoaperfeiçoamento, elucidação, 
criticidade, contextualização interna e externa. Abaixo, trechos da pesquisa: 

[...]papel imprescindível que a HFC deve possuir 
nos cursos de formação de professores de 
Ciências. Nesse sentido, a introdução da HFC 
nesses cursos permite a formação de professores 
mais conscientes da disciplina que lecionam, não 
apenas por entenderem mais profundamente a 
origem e o desenvolvimento de certos 
conhecimentos chaves de suas respectivas áreas 
(os chamados conteúdos), mas também por 
compreenderem esse saber científico como social e 
historicamente construído e negociado, e não como 
um produto pronto e fechado, tal qual comumente 
nos é apresentado nas disciplinas técnicas dos 
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cursos de formação [...].(GANDOLFI, 2015, p.187). 

[..]apresentação, aos estudantes, dos processos de 
produção dos conhecimentos científicos (e não 
apenas de seus resultados finais); humanização do 
trabalho científico (que passa a ser visto como um 
empreendimento comum e laboral, assim como 
diversas outras profissões); introdução ao caráter 
instável e em constante modificação dos 
paradigmas, pensamentos e modelos científicos; 
localização histórico-social de um conhecimento 
científico (permitindo a compreensão da Ciência 
como um produto elaborado em diferentes 
contextos, sob diversas influências políticas, 
econômicas, sociais); etc. (Ibid., p.182). 

Modelo científico explicativo da 
molécula do benzeno 

material didático estruturado 
na História da Ciência. 

GARCIA, 
2012/MP 

Fornecer subsídios, complementares ao 
Livro Didático, para professores do 
ensino médio desenvolverem aulas 

sobre os Modelos Explicativos para a 
Molécula do Benzeno. 

Inserção nas categorias 2 e 3 (elucidação e criticidade), pois de acordo com a 
pesquisadora, 

[...]discutiu-se também a visão contemporânea 
sobre o fazer científico oportunizando uma reflexão 
sobre, as características da Natureza da Ciência 
(NdC). (GARCIA, 2012, p. 88). 

[...]evitou-se o anacronismo ao discutir com os 
alunos que não deveriam relacionar ideias do 
passado com as atuais porque foram construídas 
em épocas e culturas diferentes das nossas. Por 
isso as leituras, questionamentos e discussões 
foram norteados conforme as concepções vigentes 
em cada época (Ibid., p. 89). 

Tabela periódica: uma 
investigação de como a 

experimentação, a história da 
ciência e o pensamento por 

conceitos contribuem no 
processo ensino-aprendizagem 

RIBEIRO, 
2013/MP 

Romper com a didática tradicional que 
o assunto tabela periódica vem sendo 

tratado, de forma a subsidiar o trabalho 
de professores que buscam inovar nas 

formas de ensinar. 

O pesquisador busca melhorar o entendimento dos alunos sobre a tabela 
periódica e, em sua pesquisa observou que mesmo alguns professores, assim 
como autores de livros didáticos, apresentam conflitos em questões conceituais, 
o que acaba por dificultar a aprendizagem dos alunos e perpetuar erros 
conceituais, como destacamos a seguir: 

[...]os livros didáticos trabalham o tema ―Tabela 
Periódica‖ de forma muito padronizada, 
apresentado um breve histórico e abordando 
alguns conceitos relacionados a tabela[...] 
(RIBEIRO, 2013, p. 134). 

[...] talvez o maior problema não seja os alunos, 
mas sim professores e autores de livros didáticos, 



67 
 

que também apresentam uma grande dificuldade 
no entendimento do conceito( Ibid, p.135). 

Inserimos a pesquisa nas categorias 2, 3,4 e 5 (elucidação, criticidade e 
contextualização interna e externa). 

Lavoisier, da alquimia à Química 
moderna: teatro para a 

popularização científica e a 
educação em Ciências 

MOREIRA, 
2014/MP 

Fazer uma articulação entre ciência e 
arte para ressaltar a vida e a obra 

Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794), 
o contexto histórico que marcou a 

transição da Alquimia para a Química 
moderna e, mais importante, para 
tornar o ensino de Química mais 

palatável, interdisciplinar e 
contextualizado  historicamente. 

Inserida nas CA 1, 6, 8 e 9: autoaperfeiçoamento, sistematicidade, motivacional 
e socialização epistêmica autoaperfeiçoamento, sistematicidade e socialização 
epistêmica, que estão em consonância com o tema escolhido pelo autor, o 
teatro como divulgação científica, onde teríamos a humanização da ciência, 
permeada pela inter/multidisciplinaridade com a construção do coletivo para a 
compreensão do conhecimento científico. Como o pesquisador destaca, 

Pudemos observar a interatividade e a mobilização 
tanto com relação à peça como nas questões que 
envolvem o ensino e a aprendizagem. A peça foi 
capaz de produzir boas mediações para a 
aprendizagem dos conteúdos científicos e para a 
produção de conhecimentos e valores. Sobretudo, 
capaz de gerar junto aos alunos e professores 
oportunidades de envolver-se na construção 
coletiva do conhecimento, expressando sua 
subjetividade, mobilizando saberes e desejos 
(MOREIRA, 2014, p.77). 

Alfabetização Tridimensional, 
Contextualizada e Histórica no 

campo conceitual de 
estereoquímica. 

RAUPP, 2015/ D 

Compreender os processos de 
aprendizagem de conceitos no campo 

da estereoquímica e o desenvolvimento 
de uma estratégia didática que favoreça 

sua aprendizagem. 

Tese com foco no Ensino Médio e também no superior, visando alcançar maior 
eficiência no ensino e na aprendizagem do conteúdo da estereoquímica. Esse 
conteúdo, em especial, apresenta sérias dificuldades em sua apresentação 
devido a necessidade da percepção de uma visão especial pelo aluno, fato que 
nem sempre os professores se dão conta.  A proposta leva em consideração a 
motivação do aluno e a contextualização histórica, com o aporte da 
alfabetização tridimensional, ou seja, envolver os alunos na construção histórica 
e social dos conceitos envolvidos aliada à percepção tridimensional. Mas com o 
professor participando desse processo, como um facilitador. Dessa forma, estão 
envolvidos argumentos de autoaperfeiçoamento (humanização e 
contextualização), elucidadção, criticidade, contextualização interna, 
motivacional e socialização epistêmica,e a eticidade correspondendo às CA 
1,2,3,4,8,9 e 10. 
Destaque a algumas considerações da pesquisadora, 

Se a história ou até mesmo os exemplos 
relacionados ao cotidiano são tratados como uma 
mera informação adicional ou uma ―curiosidade‖, os 
estudantes podem estar recebendo a mensagem 
que nomes e fórmulas são o foco de estudo e que 
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a compreensão dos demais aspectos é 
desnecessária ou irrelevante. (RAUPP, 2015, p. 
138). 

Ao atribuir um sentido ao conceito abordadado em 
sala de aula, de acordo com nosso aporte teórico, o 
estudante estaria mais motivado para a 
aprendizagem o que contribuiria para o seu 
desenvolvimento cognitivo (Ibid., p. 140). 

A transição progressiva dos 
modelos de ensino sobre cinética 

química a partir do 
desenvolvimento histórico do 

tema. 

MARTORANO, 
2012/D 

Identificar como uma abordagem com 
foco na História da Ciência pode 

contribuir para uma 
 transição progressiva de professores 

de Química do Ensino Médio no que se 
refere ao  modelo  de  ensino  de  

cinética  química,  considerando  os  
conteúdos  e  as estratégias 

de ensino utilizadas. 

Proposta de formação continuada, com produção textual de modo a preencher 
a lacuna tanto de material qualificado na parte conceitual, mas com o diferencial 
da HQ, quanto de preparo dos professores. A pesquisa se insere nas CA, 2, 3 e 
4. Elucidação, criticidade e contextualização interna. E também a CA 10 – 
eticidade, ao discutir reflexivamente na formação inicial e continuada desses 
professores, quando também há a percepção de que eles mesmos encontram 
dificuldades na transposição conceitual. Em suas considerações a 
pesquisadora relata, 

 
A abordagem histórica da cinética química a partir 
de sua reconstrução histórica permitiu aos 
professores um melhor entendimento do papel da 
História da Química no ensino de ciências, como 
também favoreceu juntamente com outras 
atividades direcionadas a discussão sobre a 
natureza da ciência, a construção de uma imagem 
de ciência mais coerente com a aceita atualmente 
(MARTORANO, 2012, p. 316). 

 

Aportes da Filosofia da Ciência 
na formação inicial de 

professores de Q[uímica e a 
mobilização do saber fazer na 

construção das representações 
científicas. 

ALBARRACÌN, 
2012/ D 

Elaborar e desenvolver uma proposta 
de ensino que procurou construir o 

―saber‖ e o ―saber fazer‖ de professores 
em formação inicial de Química da 

Universidade Distrital (Bogotá-
Colômbia), mediante a vivência de uma 

experiência docente em sala de aula 
em uma escola pública da cidade de 

Bogotá 

Fazemos abaixo a colagem de algumas considerações da pesquisadora, que 
justificam sua pesquisa nas CA 3,7, 9 e 10, isto é, criticidade, falibilidade 
epistêmica, socialização epistêmica e eticidade. 

 
Na pesquisa percebeu-se que o professor em 
formação age em seu contexto para construir as 
representações que ele tem do mundo, valendo-se 
de diversos contextos científicos, sociais, históricos, 
culturais, tecnológicos, dentre outros, dependendo 
da finalidade dada a eles. Portanto, é preciso 
explorar este campo em toda a sua complexidade 
(ALBARRACIN, 2012, p.220).  

 
A Formação de Professores deve aproximar-se às 
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perspectivas provenientes do Pluralismo 
Ontológico, Epistemológico e, inclusive, no plano 
Educativo, já que isto contribuiria para pensar que 
o homem constrói um mundo com os outros, e esse 
mundo está permeado de contextos sócios, 
políticos, culturais e ideológicos, que fazem parte 
de sua história (Ibid., p.220). 

E, 
Finalmente, como reflexão e como fruto desta 
pesquisa, como Professora Pesquisadora, foi 
experimentada uma sensação de satisfação pelos 
resultados produzidos, pois foi um processo de 
estruturação, planejamento e articulação de ideias. 
Processo esse fundamentado em experiências que 
confluíram no que se constitui hoje como o real 
construído, com o valor e significado que isto 
―representa‖ (Ibid., p.221). 
 

Fonte: Elaboração das autoras
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Quanto às categorias temáticas, Kapitango-A-Samba e Ricardo (2014), reforçam a 

importância das investigações e buscas por afirmação identitária, definidas pelos autores 

como descrito no quadro 4. 

Quadro 4 – Categorias temáticas - descrevem perspectivas, variações temáticas e de interesses 

de ação investigativa e de intervenção projetual. CT = categoria temática. 

CATEGORIA (CT) CATEGORIAS TEMÁTICAS E SEUS ARGUMENTOS 

1 Estudos de casos tópicos em que a HFC possa ser tomada como fonte de inspiração para 
estruturação de conteúdos e estratégias didáticas 

2 Análise de casos de HC veiculados nos livros didáticos, analisando a subtração histórica: a 
contextualização histórico-social, as questões ideológicas, erros histórico-conceituais, a 
natureza da ciência, a imagem da ciência e a dos cientistas divulgada naqueles textos 
didáticos 

3 Produção de casos ou relatos históricos que possam colaborar nos processos didáticos 
(ensino e aprendizagem científica) 

4 Estudos das concepções de discentes ou docentes sobre a natureza da ciência 

5 Estudos da HFC na formação docente 

6 Produção e avaliação experimental de projetos curriculares fundamentados histórica e 
filosoficamente 

7 Produção de materiais didáticos específicos, fundamentados em FHSC, que sirvam de meios 
de apoio ao ECN 

8 Ensino da própria HFC/HFSC, em que se investiga e advoga o ensino da HFC/HFSC como 
disciplina acadêmica autônoma, com estatuto específico e reconhecimento próprio no campo 
universitário, para garantir a sua institucionalização e expansão acadêmica curricular e 
política, bem como a divulgação das pesquisas e o desenvolvimento de programas de 
profissionalização em HFC/HFSC 

9 Análise de materiais de cunho historiográfico e/ou epistemológico na análise de artigos etc., 
voltados à discussões no âmbito da HFC/HFQ 

Fonte: adaptado de Kapitango-A-Samba e Ricardo, 2014. 

 

Os autores enfatizam que as categorias são dinâmicas e, em função das leituras 

efetuadas no decorrer da pesquisa em questão, observamos a necessidade de 

adaptação/inclusão de mais uma categoria temática, a de nº 9 (CT9), para abarcarmos a 

diversidade do material selecionada. A CT9 está relacionada à avaliação de estudos que 

estejam voltados à criação de uma interface entre HFC-EQ, análise de aspectos 

historiográficos presentes em artigos científicos ou à busca das perspectivas historiográficas 

presentes no material selecionado, análise de materiais de determinados cientistas pelo viés 

de uma ou de diferentes abordagens epistemológicas, como temos o caso da análise dos 

trabalhos de Lavoisier pela ótica de Thomas Kuhn. 

Abaixo apresentamos o gráfico com a disposição das categorias temáticas por 

modalidade acadêmica. 
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Figura 7 – Distribuição das categorias temáticas em função da modalidade acadêmica. Fonte: elaboração das 

autoras. 

A categoria temática 1- estudo de casos da HFC como motivadora para estratégias 

didáticas foi a categoria temática mais frequente, o que nos parece coerente quando o 

objetivo  é a inserção da HFC como motivadora no EQ. A  segunda categoria predominante 

no mestrado acadêmico foi a relacionada com a subtração histórica presente em livros 

didáticos, o que nos parece coerente com o descritor analisado anteriormente, em que o 

nível de ensino predominante foi o do Ensino Médio e, considerando que o livro didático 

assume um importante papel no planejamento escolar, principalmente em função do Plano 

Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio, PNLEM, torna-se natural a pesquisa sobre 

de que forma este instrumento apresenta a HFC e seus desdobramentos.  

Já no mestrado profissional temos a presença das categorias 1, 6 e 7, estudos de 

caso e produção de projetos experimentais e materiais didáticos, as duas últimas categorias 

encontrando-se em sintonia com os mestrados profissionais em que obrigatoriamente há um 

produto além da dissertação. 

No doutorado, as categorias temáticas tiveram uma predominância da CT 5 – 

estudos da HFC na formação docente. 

Não houve inserção na CT 3 – produção de casos ou relatos históricos. 

Assim como para as categorias analíticas, correlacionamos abaixo as dissertações e 

teses com as categorias temáticas (CT) correspondentes, e para que não se torne repetitivo 

neste quadro, não colocaremos os objetivos gerais. 
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QUADRO 5 – Análise de teses e dissertações segundo suas categorias temáticas 

TÍTULO AUTOR/MODALIDADE OBSERVAÇÕES SOBRE ENQUADRAMENTO 

Utilizando a abordagem 
histórica com 

experimentação para 
trabalhar conceitos de 

Química no ensino médio. 

POPPOLINO, 2013/MA 

CT 1 – fonte de inspiração para estratégias didáticas. Como a 
pesquisadora colocou foi observado  
 

[...]as aulas diferenciadas com 
abordagem histórica– 
experimental se tornaram uma 
importante prática pedagógica 
para estimular o estudo de 
Química, fazendo com que o 
aprendiz dê significado a essa 
disciplina conseguindo 
desenvolver seu raciocínio 
(POPPOLINO, 2013, p.109). 
 

A abordagem histórica e 
filosófica da ciência nos 

livros didáticos de 
Química – PNLEM/2008 e 

PNLD/2012: um estudo 
sobre a combustão no 

século XVIII. 

FABRÍCIO, 2014/MA 

A análise dos livros didáticos selecionados em dois PNLEM 
sequenciais e a constatação da presença ainda de problemas 
de conteúdo da HFC, se inserindo na CT 2, como a 
pesquisadora apresenta, 
 

Para além dessa questão, 
consideramos ainda preocupante 
o fato de os livros não 
apresentarem visões contrárias, 
ou seja, não apresentarem 
situações que pudessem fazer 
refletir que a Ciência não é linear, 
não é verdadeira, que é 
construída por pessoas, que sofre 
influências sociais, políticas e 
econômicas do contexto no qual 
se desenvolve, entre outros 
aspectos que a abordagem HFC 
possibilita (FABRÍCIO, 2014, 
p.124) 
 

Aspectos filosóficos e 
educacionais da Química: 

investigando as 
concepções de 

doutorandos em química 

LEMES, 2013/MA 
 

 CT 4 - Estudos das concepções de discentes ou docentes 
sobre a natureza da ciência. Ligada à FQ. Envolvendo a 
reflexão sobre as peculiaridades da Química, quanto ao 
realismo químico, a experimentação, a formação inicial, a 
forma de transmissão dos conteúdos, 
 

Assim, defendemos que é 
importante incorporar subsídios 
para reflexão na formação inicial 
dos químicos, a fim de auxiliá-los 
a compreender em quê se 
fundamenta a química, em vez de 
simplesmente apresentar-lhes 
conteúdos prontos, como é 
tão comum no ensino universitário 
(LEMES, 2013, p. 108) 

Jogos teatrais no estudo 
da construção histórica do 

conhecimento sobre 
modelos atômicos no 
ensino fundamental 

RODRIGUES, 2012/MA 

A pesquisadora reivindica um ensino dialógico e faz uso da 
estratégia dos jogos teatrais como um motivador ao interesse 
dos alunos, onde os alunos montavam esquetes teatrais em 
que o seu conteúdo era um meio de suporte ao EC. Inserindo-
se nas CT 1 e 7, como nos fala em seu resumo, 
 

Os resultados apontam para a 
necessidade de um ensino 
voltado à formação integral dos 
alunos, maior dialogicidade nas 
aulas de Ciências, apresentação 
qualitativa dos conteúdos, 
evitando o excesso de verbalismo 
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e as visões errôneas sobre a 
natureza do conhecimento 
científico, além dos cuidados 
específicos quanto ao uso de 
metáforas e analogias no ensino 
de Ciências (RODRIGUES, 
2012). 
 

Análise da Revolução 
Química de Lavoisier em 

artigos científicos 
publicados no Brasil, na 
ótica de Thomas Kuhn 

SANTOS, 2012/MA 

Inserido na CT 9 - análise de materiais de cunho 
historiográfico, remetendo ao pesquisador em seu resumo: 

Na Química, pelo menos no 
Brasil, tais discussões só 
recentemente têm-se feito 
presentes. Neste trabalho 
analisamos o caráter 
revolucionário da obra de 
Lavoisier, na concepção de Kuhn, 
apresentados nos artigos 
publicados no Brasil e que têm se 
constituído em importante meio 
de divulgação e de discussão 
epistemológica do trabalho do 
químico francês no ensino médio 
e superior no Brasil (SANTOS 
2012). 

 

O estatuto ontológico e 
epistemológico do 

conceito de orbital em 
livros didáticos de 

Química Geral no século 
XX: uma análise de seus 

fundamentos, suas 
representações e 

implicações para a 
aprendizagem. 

ROZENTALSKI, 2013 / MA 
 

Análise de livros didáticos do ensino superior, ligado à FQ e, 
relacionado com o conceito de orbital e as diferentes 
implicações epistemológicas e ontológicas envolvidas na 
compreensão desse conceito na Química. Inserida na CT 2. O 
debate envolvido a partir de publicação na revista Nature 
(1999) foi o ponto de partida de suas observações, como a 
seguir, 

Nesse debate, não apenas 
aspectos ontológicos foram 
levantados, mas, também, 
aspectos epistemológicos em 
relação a esse conceito (o que é o 
orbital e a possibilidade de 
observá-lo). Esses aspectos têm 
implicações para a 
Química e, especialmente, para o 
Ensino de Química. 
(ROZENTALSKI, 2013). 

Humphry Davy e a 
questão da classificação 
do Potássio e do Sódio. 

BUCI, 2012/ MA 

A pesquisadora já nos coloca de modo claro a inserção na CT 
1, ―[...]utilizar a História da Química em sala de aula como 
ferramenta do processo ensino aprendizagem‖ ( BUCI, 2012) 
 

Atomismo: um resgate 
histórico para o ensino de 

Química. 

 
 
 

FERREIRA, 2013/MA 
 
 
 

Em suas considerações finais, a pesquisadora faz a seguinte 
fala, 

Este trabalho teve origem em uma 
inquietação sobre o 
conteúdo perpetuado por 
professores e livros didáticos 
quanto ao salto histórico do 
conceito de átomo de Demócrito a 
Dalton. A partir dela, teve início a 
presente pesquisa que ensejou a 
elaboração de um texto que 
visasse suprir, pelo menos em 
parte, essa lacuna. Efetivamente, 
a pesquisa em ensino de ciências 
mostra que a história da ciência 



74 
 

não é tratada com a devida 
importância no ensino e que as 
fontes de informações acerca do 
assunto são escassas.                   
(FERREIRA, 2013, p. 157). 

Desse modo, ela tanto busca na HFC uma inspiração para 
estruturar seu texto, além de uma análise dos livros didáticos. 
Portanto, CT 1, 2 e 7. 

O modelo atômico dos 
Químicos Ocultos sob a 

ótica de Karl Popper, 
Thomas Kuhn e Paul 

Feyerabend 

FOROSTECKY, 2012/MA 
 

O material se enquadra na CT 9, em que a pesquisadora faz 
uma análise do material sob a óptica de três filósofos da 
ciência, como a mesma destaca: 
 

Expor a teoria de Annie Besant e 
dos ocultistas sob a ótica das 
concepções de três filósofos da 
ciência muito abordados no 
ensino superior fornece, a nosso 
ver, subsídios para discussões 
em sala de aula acerca da 
natureza da produção do 
conhecimento científico, 
capazes de contribuir para a 
superação das visões deformadas 
da natureza da ciência [...] 
(FOROSTECKY, 2012, p. 127). 
 

Pressupostos 
epistemológicos e a 

experimentação no ensino 
de Química: o caso de 

Lavoisier. 

PRADO, 2015/MA 

De nossa análise da pesquisa, entendemos que a mesma está 
inserida em duas categorias, a 1 e a 2, pois a pesquisadora 
traça um perfil da experimentação na HQ mostrando sua 
importância para o EQ. Em paralelo com a análise dos LD, 
correlacionando Lavoisier e as práticas experimentais, pondo 
em relevo as muitas subtrações históricas que estão 
presentes. Abaixo trazemos algumas considerações da 
pesquisadora do modo pelo qual as atividades de Lavoisier 
eram apresentadas, 
 

Atividades deste tipo podem levar 
o professor a apresentar a ciência 
de maneira fechada, utilitarista, 
mesmo que os materiais não 
apontem diretamente para este 
sentido. Características que a 
reflexão fundamentada na história 
e filosofia da ciência tentam 
vigorosamente suprimir do ensino, 
por não acreditar ser possível 
construir uma visão crítica da 
atividade científica sem uma 
referência a seu passado e a seus 
fundamentos epistemológicos  
(PRADO, 2015, p.168). 

 

As concepções de 
professores de química 

sobre a utilização de 
elementos da história e 
filosofia da ciência no 

ensino 

HIRAYAMA, 2015/MA 

O título da pesquisa já nos fornece a categoria temática, a CT 
4. O pesquisador traz em suas considerações, um ponto 
importante por nós defendido que é a incorporação de 
aspectos da HFC na formação inicial e continuada dos 
docentes, 
 

Por outro lado, os resultados 
sugerem que o motivo pelo qual 
os professores conferem 
importância a algumas 
discussões, e o modo como as 
desenvolvem, pode limitar a 
compreensão dos estudantes 
sobre a complexidade da 
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construção do conhecimento 
científico e, até mesmo, fomentar 
visões distorcidas acerca da 
ciência e do trabalho dos 
cientistas (HIRAYMA, 2015, p. 
216). 
 
Os docentes pareceram 
desconhecer as peculiaridades 
epistemológicas e históricas da 
química como disciplina científica. 
Alguns, ainda, apresentaram certa 
resistência e desinteresse em 
incluir, em sua prática, reflexões 
filosóficas envolvendo o 
reducionismo no estudo da 
química da água, por exemplo,  
(Ibid., p. 217). 
 
Tais constatações apontam para 
a importância de se investigar 
como as contribuições da filosofia 
da química podem ser 
incorporadas em cursos de 
formação docente inicial e 
continuada, de modo a promover 
reflexões sistemáticas acerca dos 
conceitos, métodos e teorias 
fundamentais da química (Ibid., 
p.217). 

 

O conceito de reação 
química no nível médio: 
história, transposição 

didática e ensino. 

MENDES, 2011/MA 

Análise de livros didáticos em relação ao conceito de reação, 
sua evolução histórica e de que forma é feita a transposição 
didática para o EQ. CT 2. 
 

Refletir sobre a transposição 
didática, tendo como base a 
análise dos livros didáticos de 
Química, pode ser uma maneira 
de contribuir para que professores 
e estudantes reconheçam que o 
sentido do que se ensina está 
fortemente vinculado ao processo 
de leitura vivenciado no contexto 
histórico e social. O saber a 
ensinar sistematizado em livros 
precisa ser transformado para 
que, efetivamente, o estudante 
possa atribuir significados aos 
fatos e fenômenos do mundo que 
o cerca (MENDES, 2011, p. 189). 
 

A História da Química 
como disciplina: um 

estudo dos cursos de 
licenciatura em química 
das universidades do 

estado da Bahia. 

SANTOS, 2013/MA 

Em seu resumo temos, 
 

A pesquisa está ancorada numa 
abordagem qualitativa, 
configurando-se como uma 
pesquisa exploratória, tratando da 
História da Química como 
Disciplina (SANTOS, 2013). 
 

Inserindo-se na CT 8. Atrelado a esta categoria tem-se a CT 5, 
estudos da HFC na formação docente, já que aà pesquisadora 
também importou de que forma a presença dessa disciplina 
impactou na formação desses docentes. 
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Procurei através de um lócus 
específico, estabelecer relações 
com a construção e integração 
dessa disciplina no currículo e 
contexto de cada curso 
pesquisado, e assim tentar 
compreender toda a dinâmica que 
contribuiu e vem contribuindo, 
para que esta disciplina venha se 
caracterizando mais pela 
relevância que traz aos saberes 
docentes, possibilitando uma 
melhor compreensão dos 
conhecimentos históricos, 
filosóficos e epistemológicos da 
Ciência/Química àqueles que 
concluem a licenciatura (Ibid., p. 
101). 
 

Uma história da 
radioatividade para a 

escola básica: desafios e 
propostas. 

GOMES, 2015/MA 

O pesquisador propôs a elaboração de material didático, 
fundamentado em pesquisas do tema na perspectiva de 
elementos da HFC, como um instrumento de auxílio no EC, 
como descrito a seguir em seu resumo, 
 

Nas últimas décadas cresceu o 
número de pesquisas que 
defendem os benefícios do uso da 
História da Ciência na educação 
científica, entretanto, surgiram 
também estudos apontando 
diversas dificuldades para tal fim, 
inclusive quanto à carência de 
propostas efetivas para a sala de 
aula. A partir deste impasse, 
desenvolvemos uma pesquisa 
que elabora e analisa o 
processo de construção de uma 
abordagem didática da história da 
radioatividade para o Ensino 
Médio para ser utilizada por 
professores de química e de física 
(GOMES, 2015).  
 

Inserido desse modo na CT 7. 
 

A natureza da química em 
fontes históricas do Brasil 

colonial (1748-1855): 
contribuições da história 
da exploração mineral 

para o ensino de química 

GANDOLFI, 2015/MA 

Inserido na CT 1, a HFC como fonte de inspiração para 
estratégias didáticas, como a seguir 

A leitura desse material histórico 
constitui, portanto, uma grande 
fonte de conhecimentos, 
impressões e possibilidades de 
interpretação da atividade e do 
conhecimento químico, permitindo 
o acesso a um tipo de narrativa 
do mundo científico que pouco é 
encontrado nos trabalhos 
científicos atuais (GANDOLFI, 
2015, p.185). 

Modelo científico 
explicativo da molécula do 

benzeno 
material didático 

estruturado 
na História da Ciência. 

GARCIA, 2012/MP 

 Insere-se na CT 7, com a produção de material didático, 
apoiado na HFC,  

Estudos indicam que a História da 
Ciência (HC) pode auxiliar no 
processo de ensino e 
aprendizagem e assim para 
contribuir na superação das 
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dificuldades elaboramos, 
aplicamos e avaliamos um 
Material Didático (MD) composto 
por quatro textos que foram 
elaborados com discussões sobre 
os fatos de natureza científica que 
levaram a construção dos 
Modelos Explicativos para a 
Molécula do benzeno (MEMB), 
ressaltando aspectos da Natureza 
da Ciência (NdC). O MD é 
complementar aos LDs de 
Química do Programa Nacional 
do Livro Didático para o Ensino 
Médio [...] (GARCIA, 2012, p.6). 

Tabela periódica: uma 
investigação de como a 

experimentação, a história 
da ciência e o 

pensamento por conceitos 
contribuem no processo 
ensino-aprendizagem. 

RIBEIRO, 2013/MP 

 Inserção na CT 7. O pesquisador elabora uma proposta 
didática, com enfoque na HC, buscando melhorar a 
compreensão dos alunos com relação à tabela periódica. A 
proposta didática como o pesquisador menciona, tenta corrigir 
alguns obstáculos que surgem na compreensão do conteúdo 
relacionado á tabela periódica, como erros conceituais 
perpetuados pelos livros didáticos, como relatado em seu 
resumo, 

[...] o presente trabalho se propõe 
a tentar responder se é possível 
trabalhar a tabela periódica em 
sala de aula como um conceito 
científico, ou seja, aquele que 
dirige a atenção para o próprio ato 
de pensamento e não para os 
objetos a serem aprendidos. Para 
responder a essa questão, 
estabelecemos a hipótese de que 
as contribuições da 
experimentação no ensino, da 
História da Ciência e do 
pensamento por conceitos com 
relações de subordinação e 
coordenação podem levar a uma 
melhora na aprendizagem da 
tabela periódica. Para testarmos 
essa hipótese, elaboramos uma 
proposta didática que visa romper 
com as formas tradicionais, 
apresentadas nos livros didáticos, 
de se ensinar a tabela periódica 
(RIBEIRO, 2013). 

Lavoisier, da alquimia à 
química moderna: teatro 

para a popularização 
científica e a educação em 

Ciências 

MOREIRA, 2014/MP 

Por meio de peça teatral o pesquisador busca a motivação do 
aluno, estabelecendo as bases para um projeto experimental 
que pode ser aplicado aos diferentes níveis de ensino. Insere-
se desse modo nas CT 1 e 6. Em suas considerações finais, o 
pesquisador relata o quão positivo foi o uso dessa estratégia. 

 
No inicio dessa pesquisa 
acreditávamos na importância 
dessa linguagem como 
instrumento de divulgação 
cientifica e de aprendizado sobre 
ciência e em nossas avaliações 
pudemos constatar que 
estávamos certos em nossas 
crenças: os espectadores, de 
modo geral, compreenderam as 
discussões a respeito da teoria do 
oxigênio e as discussões 
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epistemológicas que envolvem a 
construção do conhecimento 
cientifico (MOREIRA, 2014, p.77) 
 
Assim o teatro pode colaborar 
para a formação cultural dos 
alunos, estimulando o seu senso 
crítico e propondo discussões que 
venham a contribuir para sua 
formação como cidadãos (Ibid., 
p.77)  

 

Alfabetização 
Tridimensional, 

Contextualizada e 
Histórica no campo 

conceitual de 
estereoquímica. 

RAUPP, 2015/ D 

Destacamos do resumo da pesquisa, em que a pesquisadora 
relata a dificuldade no ensino da estereoquímica nos 
diferentes níveis de EQ, sua pesquisa nos respectivos livros 
didáticos, a necessidade de contextualização, a presença do 
componente histórico e a elaboração de uma proposta 
didática, 
 

[...] é clara a necessidade de 
utilizar estratégias em sala de 
aula que favoreçam o 
desenvolvimento das habilidades 
relativas à visualização 
tridimensional. Mas existe outra 
barreira a ser transposta na sala 
de aula: a motivação do aluno 
para a aprendizagem. Alguns 
alunos adquirem certa resistência 
à Química devido à falta de 
contextualidade na abordagem 
dos conteúdos (RAUPP, 2015). 

 
A partir dos dados coletados 
elaborou-se uma unidade de 
ensino baseada em uma 
estratégia didática baseada na 
tríade alfabetização 
tridimensional, histórica e 
contextual que visa à 
aprendizagem integrada dos 
diferentes aspectos (Ibid., 2015). 

 
Inserção nas CT 1,2 e 7. 
 

A transição progressiva 
dos modelos de ensino 
sobre cinética química a 

partir do desenvolvimento 
histórico do tema. 

MARTORANO, 2012/D 

Pela percepção da dificuldade de ensino do tema cinética 
química, a pesquisadora propôs um curso de formação 
continuada a professores por meio de um viés histórico, como 
lemos em seu resumo 
 

[...]foi oferecido um curso de 
formação continuada para 20 
professores de química, em que 
foi apresentado o tema cinética 
química na perspectiva do 
desenvolvimento histórico desse 
tema (reconstrução histórica), 
permitindo assim uma melhor 
compreensão do contexto no qual 
esses conceitos foram 
desenvolvidos. Baseando-se na 
perspectiva de Lakatos, foram 
construídos modelos de ensino de 
cinética química a partir das 
ideias dos professores, 
procurando-se verificar se esses 



79 
 

modelos formam sequências de 
transição progressiva, similares 
ao que Lakatos, na História da 
Ciência, se refere a 
―problemática‖ que aumenta o 
poder explanatório/heurístico do 
modelo (MARTORANO, 2012). 

 
 E em suas considerações, 
 

A abordagem histórica da cinética 
química a partir de sua 
reconstrução histórica permitiu 
aos professores um melhor 
entendimento do papel da História 
da Química no ensino de ciências, 
como também favoreceu, 
juntamente com outras atividades 
direcionadas a discussão sobre a 
natureza da ciência, a construção 
de uma imagem de ciência mais 
coerente com a aceita atualmente 
(Ibid., p.316). 

 
E mais uma vez percebemos a necessidade de um olhar mais 
atento à formação inicial e continuada dos 
professores/docentes, 
 

Contudo, o acompanhamento 
desses professores, em relação a 
mudança nos seus modelos de 
ensino, mostrou a importância e a 
necessidade da participação 
desses em cursos de formação 
continuada, pois, esse contexto 
facilita a interação, a troca de 
experiências e o contato com uma 
série de conhecimentos que vem 
sendo desenvolvidos pela 
academia na área de ensino de 
ciências (Ibid., p.316). 

 
Com enquadramento na CT 5. 
 

Aportes da Filosofia da 
Ciência na formação 

inicial de professores de 
Química e a mobilização 

do saber fazer na 
construção das 

representações científicas. 

ALBARRACÌN, 2012/ D 

Como na análise anterior busca-se com a inserção da FC 
assim como da sociologia e história da ciência, melhorar a 
formação dos professores de química, de seu resumo, 
inserindo-se na CT 5, 
 

Assim, compreende-se que 
ensinar ciências significa, 
primeiramente, elaborar um 
sistema de representações 
estruturadas, interpretadas e 
modeladas pelo professor, 
dependendo de como ele entende 
a ciência, suas teorias e modelos, 
para interpretar e recriar os 
fenômenos científicos, recorrendo 
ao saber disciplinar e ao saber 
pedagógico do conteúdo 
(ALBARRCÌN, 2012). 
 

Em suas conclusões Albarracìn, depreendeu que os 
professores de química em formação inicial,  
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[...] mencionaram a relevância do 
estudo da HFC, enfatizando a 
necessidade de questionar sobre 
o que é a Ciência e como o 
professor utiliza as 
representações para explicar os 
fenômenos, as teorias e os 
modelos como formas de 
compreender como funciona o 
mundo. Para isso é necessário 
entender como este foi 
construído, como se transforma e 
como são realizadas as práticas 
científicas que dão origem ao 
conhecimento (Ibid., p.219). 
 

Fonte: elaboração das autoras. 

 

Após elencarmos as categorias analíticas e temáticas que trazem os argumentos que 

justificam a inserção da HFC/HFSC no EQ como uma ferramenta relevante, nos demos 

conta que, embora tenhamos encontrado um número que, para alguns, pode ser 

considerado reduzido, percebemos em todos os estudos a preocupação em ampliar o 

significado da Química, não como a motriz das indústrias e do progresso ou de problemas 

ambientais, ou em um ensino que se apresenta de maneira tradicional ou dogmático, mas 

de uma ciência que possui uma construção humana rica e que encerra um pensar filosófico 

próprio, e não reduzida a um apêndice de outras ciências. Assim, compreendemos que 

menos é mais, consequentemente, dando significação ao seu ensino aprendizado. 

Em concordância com a importância da HFC no EC, destacamos Araújo Neto, 

Giordan e Pietrocola (2005) 

A utilização de filosofia e história das ciências como um dos componentes 
da didática das ciências, tem sido amplamente divulgada em livros e 
periódicos, alicerçada pela confiança nessa estratégia como um meio de 
garantir, por exemplo, a aproximação do aluno com referenciais 
epistemológicos mais próprios de uma ciência para a cidadania (ARAÚJO 
NETO; GIORDAN; PIETROCOLA, 2005, p.1). 

Retomando a pergunta que originou nossa pesquisa: ―Quais as características e 

tendências observadas nas dissertações e teses de programas stricto sensu da área de 

Ensino voltadas para a inserção da História e Filosofia da Ciência no Ensino de Química?‖, 

consideramos que sua resposta iniciou-se a partir do momento em que entramos em contato 

com as pesquisas selecionadas e tornou-se possível lê-las e categorizá-las. Lembrando que 

não se trata de uma resposta fechada, acabada. E em especial gratificante, ao percebermos 

em nossas leituras do material selecionado à aproximação com nossos referenciais, tais 

como Bachelard, Matthews, Porto, Beltran, Pinto, Kapitango-A-Samba, além de outros que 

desconhecíamos e que com certeza farão parte de nossas leituras. 

Provavelmente, em função dos pesquisadores buscarem novos rumos para o EQ, a 

categoria analítica que apresentou maior relevância é a da criticidade, em que os 
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argumentos favoráveis à inserção da HFC no EQ possibilitam a compreensão da natureza 

da ciência e trazem significado ao conhecimento científico. E, na categoria temática a 

análise dos livros didáticos, já que esses se apresentam como um dos principais 

instrumentos para as aulas de Química e, portanto deveriam estar adequados ao que se 

apresenta como atual na HFC. 

Em nossa análise, a figura de Lavoisier está presente em várias pesquisas e isso 

denota a importância dele para o conhecimento químico. Mas o que devemos destacar das 

pesquisas que analisam e avaliam sua relevância é justamente a desmistificação do título de 

―pai da Química moderna‖. Como destacamos nos quadros 3 e 4 nas análises das 

pesquisas, Lavoisier deve ser compreendido num contexto maior e não somente num 

episódio histórico, assim como a mesma questão se apresenta nos materiais relacionados 

ao estudo da radioatividade.  

Trazemos um pouco mais de Lavoisier, destacando Alfonso-Goldfarb et al. (2016), 

As ideias de Lavoisier e seu grupo haviam introduzido na química uma nova 
maneira de pensar a composição e as transformações da matéria, e uma 
nova maneira de abordar os processos químicos (ALFONSO-GOLDFARB et 
al., 2016, p.125). 

Em especial nos livros didáticos, os cientistas são lembrados por uma pequena 

biografia e por um episódio único de sua carreira, dando a impressão que o cientista num 

dia de extrema luminosidade, acordou e decidiu de forma solitária ―descobrir‖ um fato 

científico relevante. No entanto, a HFC/HFSC busca nos demonstrar o cotidiano real dos 

cientistas com suas falhas, acertos, posicionamentos político-históricos-sociais de alguns de 

forma acertada, outros nem tanto. E uma rotina de pesquisas com seus obstáculos, que 

podem ser de ordem financeira, ou técnica, ou tecnológica, muitas vezes até 

desmotivadores. 

Outro dado percebido é a constante reflexão sobre a formação do professor, tanto a 

inicial quanto a continuada, o quanto é importante refletirmos sobre a escolha dos currículos 

e do preparo desse futuro docente/professor/pesquisador. 

Tendo em mente esse parágrafo anterior, fechamos este capítulo com as reflexões 

de Lemes e Porto (2013) sobre a inserção da FC no EQ, 

[...] sugere-se levar em conta as discussões filosóficas e explicitá-las, 
principalmente no ensino superior da química. Além disso, a filosofia da 
química também não pode ser entendida como uma abordagem 
metodológica, e sim um meio que procura fundamentar, avaliar e explicitar 
as particularidades da química, o que contribui para a construção de formas 
de ensinar química. Deve-se atentar também para o fato de que o fazer 
químico e o ensino de química devem estar próximos, mas não são 
equivalentes (LEMES e PORTO, 2013, p.141). 

Dessa forma, na sequência tecemos nossas considerações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A História da Química e a Filosofia da Química não são áreas do saber recentes. Há 

muito já se preconizavam seus estudos e aplicações, porém, por motivos vários, desde 

questões sociais, econômicas ou políticas, estes foram colocados de lado e/ou 

subvalorizados, sendo hoje um referencial balizador em especial na área de ensino. 

O ensino de Química, em nossa experiência docente é visto pela ótica dos alunos, 

ligado a fórmulas, equações e memorizações, enfim, apresentando uma ciência que se ―faz 

percebida como‖ pronta, acabada, não havendo um debate sobre como se chega a uma 

determinada lei e/ou teoria. Tem-se sempre a impressão que o conhecimento é construído 

de um momento para o outro, em um caminho linear, contínuo. E, principalmente, fruto de 

um trabalho individual, nunca de equipes, de troca de informações entre os cientistas. Isto 

só reforça a ideia de que a compreensão da ciência é para poucas mentes brilhantes, que 

trabalham de forma isolada e sem sofrer interferência de seu contexto social e histórico.  

Arriscamo-nos a dizer que a Química, em especial por estar tão ligada à vida 

industrial, com seus processos industriais, o seu mundo tão próprio, assume um papel mais 

distante ainda para os alunos e, até mais da área de ensino, das questões didático-

pedagógicas. De modo a evitar este distanciamento entre o que a ciência Química produz e 

o que é ensinado, o profissional da área de ensino de Química deve estar preparado, além 

das questões de conteúdo: de embasamento epistemológico sobre a área, ou seja, da 

compreensão de que forma é elaborado o conhecimento científico, possibilitando a reflexão 

e também a articulação da Química com as outras áreas do saber.  

Além disso, alguns autores elencam que a Química ainda está construindo sua 

identidade como uma Ciência autônoma, destacando Loguércio e Del Pino (2006, 2007), 

Ribeiro e Pereira (2012) entre outros.  

Em nossas leituras para a construção desta pesquisa, deparamo-nos com diversos 

materiais, aos quais provavelmente se não tivéssemos enveredado por este caminho, não 

teríamos conhecimento, como por exemplo: os livros de História da Ciência produzidos por 

Alfonso-Goldfarb, Beltran e Saito, Silva e Guerra, entre outros. E, a partir destas leituras foi 

possível refletir sobre a nossa prática como docente e detectar muitas lacunas e erros, 

levando-nos na atualidade a preparar e selecionar de uma forma mais coerente os materiais 

didáticos que utilizamos em nossas aulas de Química. 

Mais uma vez recorremos a Chassot, para quem a Alfabetização Científica é tão 

essencial para que tenhamos uma sociedade mais crítica, consciente de que escolhas fazer. 

Mas, para isso, a sociedade precisa se empoderar através de conhecimentos científicos que 

lhes sejam compreensíveis e possibilitem transformar seu cotidiano. 
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O ensino da Química necessita despojar-se de um modelo mecânico, conservador e 

algorítmico, trazendo, para além dos conteúdos disciplinares, um olhar crítico sobre de que 

modo esta ciência pode ser útil, humanizando-a e colocando cada um dos eventos de 

destaque da área em sua realidade histórico-social. De tal forma que, tanto a História da 

Ciência quanto a Filosofia da Ciência e, em especial, a HF da Química possam contribuir 

sobremaneira nesta mudança. 

Pelo quantitativo encontrado em nossa pesquisa e, apesar dos pesquisadores 

concluírem pela inserção, a efetiva presença da HFC no EQ ainda é modesta quando 

comparada com outras áreas do saber, tal como a Física. Percebemos, em nossa revisão 

de literatura que a HFC é uma temática em crescimento, presente em diversos eventos, 

revistas científicas e livros, e em grupos de pesquisa como o Centro Simão Mathias de 

Estudos em História da Ciência – Programa de Pós-Graduados em História da Ciência – 

PUC SP, responsáveis pelas Jornadas da História da Ciência e Ensino; GPHFEQ - Grupo 

de Pesquisa em História e Filosofia no Ensino de Química da UTFPR, entre outros, mas, 

especificamente no tocante ao ensino de Química, repetimos: a produção é modesta.   

Nossos objetivos específicos permitiram uma análise daquilo que se produz em HFC 

no EQ, lembrando que nosso recorte, por uma questão de identificação com a área de 

conhecimento foi na área de Ensino. 

Importou-nos entender como em termos metodológicos as dissertações e teses 

selecionadas e que constituem nosso corpus de pesquisa são construídas, embasados em 

Villani e Pacca (2001) e em Costa, Costa e Andrade (2014). Foi uma análise valiosa não só 

em termos acadêmicos quanto de construção pessoal, possibilitando-nos, a partir de suas 

leituras, um olhar diferenciado com relação às pesquisas selecionadas e, também, de nossa 

pesquisa em curso. Alguns detalhes nos escapam quando envolvidos na produção de 

nossas pesquisas, mas que, no entanto, são cruciais para que sejam bem compreendidas e, 

com isso, de forma mais eficiente e abrangente possa se disseminar o resultado dessas 

pesquisas, como por exemplo, o objetivo geral iniciando a introdução da Pesquisa, atitude 

não recomendada (COSTA; COSTA; ANDRADE, 2014). A elaboração de um resumo deve 

merecer uma atenção especial por parte dos pesquisadores, e isso nem sempre é posto em 

questão, fato este que pode encontrar explicação em lacunas nas aulas de Metodologia, 

pois como observado em nossos resultados doze das quinze dissertações de mestrado 

acadêmico não apresentavam em seus resumos a categoria ―problema‖, ou seja, o 

pesquisador em seu resumo não nos indica o que o motivou a dar início a sua pesquisa e, 

com isso não temos como relacionar se seus objetivos estão coerentes, já que estes devem 

guardar coerência com o problema formulado, esperamos ter posto em relevância com 

nossa pesquisa a importância de um resumo bem estruturado, pois conforme destacado, 
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Quando os objetivos e outros elementos monográficos não estão claros ou 
se estão escritos de forma incoerente, perde-se muito daquilo que 
chamamos de ―qualidade epistemológica‖, ou seja, embora a produção do 
conhecimento ocorra, ela poderá ter sido gerada com uma linguagem 
inadequada, e isso poderá fazer com que outros pesquisadores tenham 
dificuldades em realizar pesquisas semelhantes, e em alguns casos, até 
colocar em dúvida a pertinência do estudo e da própria instituição de origem 
(COSTA; COSTA; ANDRADE, 2014, p.22). 

Ainda com relação à forma do corpus, observamos com relação à parte textual 

introdução, as categorias encontram-se melhor estruturadas nos doutorados, como era de 

se esperar, em função tanto de um conhecimento mais aprofundado do pesquisador, quanto 

do tempo disponível para sua pesquisa, contudo no mestrado acadêmico temos uma 

predominância da ausência das categorias elencadas como necessárias a uma introdução 

de qualidade, o que pode levar a pensarmos que pelo tempo destinado a sua execução  

Reafirmamos a importância de que o ensino de Química se dê já nos anos iniciais, 

conforme Moraes e Ramos (2010), 

[...] os professores que trabalham nesse nível de ensino têm condições de 
inserir em suas atividades de aula alguns conceitos químicos, propiciando 
aos alunos gradativa complexificação dos mesmos ao longo dos anos 
(MORAES e RAMOS, 2010, p.43). 

Entendemos que esta iniciação deva estar preferencialmente numa temática sócio 

científica, valorizando o entorno deste aluno, sua realidade social, para que ele possa mais 

facilmente associar a ciência com os fatos do seu dia a dia, para que a incorporação destes 

conceitos iniciais de Química se dê de forma equilibrada e integrada. A água, por exemplo, é 

um tema rico que possibilita diversas abordagens interdisciplinares e transdisciplinares. A 

água dissolvendo diferentes substâncias, á água na alimentação, a água para a saúde, e 

num contexto histórico a construção de aquedutos. Portanto, é relevante que não só a 

Química, mas as ciências de forma geral façam parte desde o início da vida escolar. 

Entendemos que para isso, o professor que acompanha as séries iniciais deve estar 

preparado e motivado e, ter à disposição material adequado para suas atividades com estes 

alunos: não é suficiente saber os mecanismos de uma reação, ou porque a cor de uma 

substância é azul, é necessário compreender como esse saber se constituiu, quais as 

discussões e personagens estavam envolvidos.  

 Outra categoria que nos faz refletir é a relacionada com a distribuição dos PPGE em 

nosso território. A predominância do sudeste e no sul nas pesquisas demonstra a 

perpetuação da exclusão principalmente do norte e nordeste. Quando pensamos na difusão 

do conhecimento científico, na questão da alfabetização científica, causa-nos preocupação 

que ao chegarmos ao primeiro quarto do século, ainda continuemos com pequenos avanços 

em relação ao restante do país. É preciso uma maior integração e, para isso a troca de 
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informações, os intercâmbios internos seriam benéficos, mas fazendo o caminho inverso, 

isto é, do sul-sudeste para o norte-nordeste e centro-oeste.     

Com relação à análise das categorias que defendem a inserção da HFC no EC/EQ 

(KAPITANGO-A-SAMBA e RICARDO, 2014) nos permitiu uma imersão maior do que 

supúnhamos no início de nossa pesquisa, e isso ocorreu em função da necessidade que 

tivemos de melhor compreendermos as categorias para aplicá-las, levando-nos a 

recorrentes leituras tanto da tese de Kapitango-a-Samba (2011) quanto do artigo 

supracitado, o que ampliou nossa visão sobre a temática em questão. Consideramos que foi 

um desafio categorizar o material selecionado e que, esperamos, apesar da subjetividade, 

ter contribuído para aqueles que se interessam pela HFC-EQ, de modo que possam ter uma 

ideia daquilo que se produz na temática em questão e suas tendências e lacunas.  

Depreendemos que as pesquisas apresentam como tendência a busca por um 

ensino de Química que se mostre transformador e que possa correlacionar questões 

sóciocientíficas, com abordagens que insiram a reflexão sobre o ser cidadão nos dias atuais, 

não se esquecendo dos caminhos percorridos pelas sociedades para a construção dos 

saberes científicos. Contudo, percebemos que o ensino de Química encontra-se ainda hoje 

com um currículo ainda resistente às modificações estruturais, como destacam Ribeiro e 

Pereira (2012, p. 1), 

Existe ainda uma grande diferença entre a química que se ensina da 
química que se pratica e as principais características e domínios de 
especificidade da química são transmitida de forma implícita (RIBEIRO e 
PEREIRA, 2012, p.1). 
 

Apoiamo-nos também em Maldaner (2013, p.202), para quem a visão epistemológica 

do professor se apresenta restrita e inadequada quanto ao conhecimento científico e 

químico, e que isto concorre para programas de Química, que para ele são um consenso 

tácito que aprisionam a criatividade, como destacado a seguir 

O que é o conhecimento científico? Como ele é produzido? O que é o 
conhecimento químico na sociedade atual? Como se aprende? Qual a 
relação entre conhecimento e desenvolvimento do pensamento dos 
adolescentes? Como o conhecimento químico ajuda as pessoas a se 
integrarem melhor num meio profundamente modificado pela produção 
química? A Química para o cidadão em geral é a mesma que a Química dos 
químicos? Qual é o material mais adequado para se formar alguma noção 
sólida na área de Química?[...] dificilmente são aprofundadas pelos autores 
de livros didáticos, pelos professores universitários responsáveis pela 
elaboração dos programas de Química para os vestibulares, pelo corpo 
docente dos cursos de licenciatura em Química ou pelos professores de 
Química do Ensino Médio. Desta forma, não se cria a base científica para a 
discussão e não há evolução do ensino lá onde ela deveria acontecer: a 
sala de aula (MALDANER, 2013, p.204). 

 

Ainda hoje perdura a ideia de formação de cientistas no ensino de Química. 

Explicando-nos de outra forma, fica subentendido que o seu ensino será interessante para 
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aqueles que pretendem serem cientistas, aos outros em teoria permite-se o aparente 

desinteresse. Desta forma o ensino da Química deixa de lado sua construção e 

reconstrução que poderia ser realizada junto a alunos e professores, com reflexões sobre a 

natureza do conhecimento científico e suas atribuições na sociedade atual (MALDANER, 

2013, p.205). 

Das análises depreendemos tendências nas pesquisas selecionadas, sobretudo no 

aspecto da formação de professores e que em diversos momentos de nossa pesquisa, 

trazemos à baila. Consideramos ser uma preocupação legítima quando encontramos na 

literatura relatos da dificuldade apresentados pelos alunos de todas as modalidades de 

ensino com relação à aprendizagem da Química (CHASSOT, 2003; 2004; MALDANER, 

2013; SANTOS, et al. 2013), inclusive sendo a motivação de algumas pesquisas do corpus 

(GARCIA, 2012; GOMES, 2015; MOREIRA, 2014; RODRIGUES, 2012).  

Essa dificuldade é em parte identificada pela escolha das categorias criticidade, fonte 

de humanização e aprendizagem e a motivacional nas categorias analíticas. Assim como as 

categorias temáticas em que a HFC é fonte de inspiração. Com relação à presença das 

categorias que representam a subtração histórica presente nos livros didáticos e a produção 

de materiais didáticos, entendemos que se relacionam com o aspecto de crítica à forma 

como o desenrolar da Química é apresentado nos livros didáticos de forma neutra e a-

histórica. Por outro lado a produção de materiais didáticos seja em forma de textos ou de 

sequências didáticas mostra-nos caminhos possíveis para uma maior aproximação entre o 

EQ e a temática HFC/HFQ.  

 Sendo assim nas análises efetuadas, percebemos um ponto em comum e que 

permeia as pesquisas: contribuir para que o professor/docente tenha uma formação mais 

fundamentada nos meandros de sua construção histórica e filosófica, para que, em algum 

momento e, esperamos em um futuro próximo todos possam tornar-se pesquisadores e 

críticos de suas práticas.  

Contudo, não podemos nos furtar a mencionar que antes de tudo urge um 

fortalecimento e valorização dos nossos cursos de Licenciatura e do exercício do magistério, 

em especial de Química, pois, por experiência, sabemos que muitos dos que hoje cursam as 

licenciaturas de uma maneira geral, apenas esperam o momento adequado para migrarem 

para os bacharelados. Os motivos são muitos, mas em especial creditamos à 

desvalorização do profissional da área de ensino, com salários e jornadas de trabalhos bem 

pouco atrativos se comparados aos das outras graduações. 

Justamente por termos convivido tanto com a prática do bacharel quanto da de 

docente, sabemos das dificuldades que se apresentam. Deste modo, ao buscarmos 

continuamente nossa motivação, encontramos na admiração por Marie Curie e sua história 
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de vida, e posteriormente nos encontros com os escritos de Gaston Bachelard, Attico 

Chassot, Primo Levi e Charles Sanders Peirce o impulso à procura de mais materiais sobre 

a História e Filosofia da Ciência e em especial à História e Filosofia da Química, para um 

maior aprofundamento. E ao refletir nestas leituras, nos demos conta tanto como engenheira 

química quanto como professora do Ensino Médio da rede estadual, de que meus pares 

desconheciam ou ignoravam quase por completo a temática da HFC. Marie Curie é 

lembrada tal qual se apresenta nos boxes de livros didáticos no contexto dos episódios de 

radioatividade, e os outros citados eram completos desconhecidos. Isso trouxe um 

desconforto com relação ao ensino da Química e a forma pela qual seu conhecimento se 

apresentava à sociedade, pois a sala de aula fornece um panorama à sociedade de como o 

conhecimento científico se institucionaliza e se consolida. Como nossa práxis está refletindo 

em nossa sociedade, ou melhor, de que forma queremos mediar o conhecimento químico? 

É um grande incômodo, nos faz sair do lugar de conforto em que nos assentamos 

por razões várias, mas que traz subjacentemente a ideia de aceitar as regras do jogo em 

que nossa sociedade representada por nossos alunos não precisa estar capacitada a tomar 

decisões, sem possibilidade de efetuar escolhas.  

Portanto, a reflexão de nossa função social como professor deve ser levada em 

conta, e por vezes, é deixada de lado. Um exemplo simples que verificamos em nossa 

prática docente é a subutilização da lei 10645 de 10 de março de 2008 que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a 

obrigatoriedade da temática ―História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena‖. Ao fazermos uso 

desta diretriz estamos contemplando o ensino da Química numa abordagem histórico-

cultural, por meio da cultura afro-brasileira e indígena. Ao darmos voz a estas culturas em 

nossas aulas, por meio do estudo dos seus hábitos alimentares, do desenvolvimento de 

corantes, da agricultura, de suas técnicas e tecnologias, com certeza estaremos 

contextualizando nosso conhecimento científico oriundo destas práticas e valorizando nossa 

cultura.  

Iniciamos nossa jornada através de uma reflexão-problema: porque a HFC/HFQ, 

apesar de prescrita nos documentos oficiais e por pesquisadores da área de Ensino, ainda 

se encontra com uma presença baixa nas nossas salas de aula? Algumas possíveis 

respostas foram por nós elencadas acima, fruto de nossa pesquisa, como a questão da 

formação do professor, a forma como didaticamente o EQ se apresenta, isto é, fórmulas e 

teorias e a baixa difusão das pesquisas acadêmicas nas salas de aula, além do pequeno 

número de dissertações e teses, os quais de início nos causaram certa frustração. E esta 

frustração se ampliou, quando ao nos depararmos com livros relacionados à inserção de 

HFC no EC, encontramos no máximo dois capítulos relacionados à Química, quando 
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encontramos. Mas, no percurso da pesquisa, em nossas leituras percebemos nos materiais 

relacionadas à Filosofia da Química, que em função da chamada invisibilidade da Química, 

seu reducionismo e as consequências a eles relacionadas entendemos que a temática em 

questão, isto é, a inserção de HFC no EQ é uma abordagem que se encontra em expansão. 

E em paralelo começamos por descobrir que há, sim, pesquisadores produzindo em HQ e 

FQ, como Araújo Neto, Beltran, Chassot, Del Pino, Ferraz, Paraense, Porto, Ribeiro e 

Trindade entre outros, sejam em artigos ou livros sobre a temática.  

 Esperamos que em futuras pesquisas do tipo ―estado da arte‖, os resultados 

encontrados sejam mais expressivos. Isso nos dá motivação para pensarmos em continuar, 

seja aprofundando nossas pesquisas ou disseminando em nossa prática diária um ensino 

de Química ligada ao seu tempo, envolta nas suas contradições e acertos. 
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APÊNDICE 1 – Quadro apresentando o nome da IES, o link da dissertação/tese, quando encontrada, 

ou a informação referente à insuficiência da aquisição do dado. (nem todas as dissertações ou teses 
foram inseridas na pesquisa, somente às relacionadas às palavras chave). 

 
IES/ PROGRAMA LINK PROGRAMA E DE OUTROS 

ACESSOS 
LINK OU OBSERVAÇÃO TÍTULO DISSERTAÇÃO/TESE 

UNICHRISTUS  http://unichristus.edu.br/ 
Não há dissertações no tema em questão no 

período pesquisado 
 

CEFET RJ 
http://dippg.cefet-rj.br/ppcte 

 

http://dippg.cefet-
rj.br/index.php?option=com_docman&task=do
c_download&gid=1541&Itemid=166 

 

A história e filosofia da ciência 
no ensino: um olhar à 
composição da sua estrutura 
social na américa latina. 

http://dippg.cefet-
rj.br/index.php?option=com_docman&task=do
c_view&gid=1530&tmpl=component&format=r

aw&Itemid=166 
 

Controvérsia histórica: uma 
possibilidade de 
problematização acerca de 
elementos de natureza da 
ciência no ensino médio 

http://dippg.cefet-
rj.br/index.php?option=com_docman&task=do

c_download&gid=1529&Itemid=166 
 

História da ciência no ensino: 
obstáculos enfrentados por 
professores na elaboração e 
aplicação de materiais didáticos 

http://dippg.cefet-
rj.br/index.php?option=com_docman&task=do

c_download&gid=1129&Itemid=166 
 

Narrativas históricas: discutindo 
a natureza da ciência através de 
uma abordagem histórico-
filosófica 

http://dippg.cefet-
j.br/index.php?option=com_docman&task=doc
_download&gid=1137&Itemid=166 

 

Utilizando a abordagem histórica 
com experimentação para 
trabalhar conceitos de química 
no ensino médio 

UNIFOA 
http://www.unifoa.edu.br/mecsma Não há dissertações no tema em questão no 

período pesquisado. 
 

CESUPA 
http://www.cesupa.br/ 

 
Não há dissertações no tema em questão no 
período pesquisado. 

 

UNIFRA 
http://wwww.unifra.br/site/pagina/conteud
o/51 

Não há dissertações no tema em questão no 
período pesquisado. 

 

UNIVATES  
http://www.univates.br/ppgensino 

 
Não há dissertações no tema em questão. 

 

CPII  
http://www.cp2.g12.br/blog/mpcp2/ 

 
Não há dissertações no tema em questão. 

 

USP/EEL  
http://www.ppgpe.eel.usp.br/ 

 
Não há dissertações no tema em questão. 

 

FPS  
http://www.fps.edu.br/ 

 
Não há dissertações no tema em questão. 

 

FPP  

          http://www.fpp.edu.br/ 
 

http://faculdadespequenoprincipe.edu.br/c
ursos/curso/programa-de-pos-graduacao-
stricto-sensu-em-ensino-nas-ciencias-da-
saude/ 

 

Não foi possível o acesso ao link das 
dissertações. 

 

FIOCRUZ  

http://pgebs.ioc.fiocruz.br/ 
http://pgebs.ioc.fiocruz.br/disserta%C3%A

7%C3%B5es-e-teses 
 

Não há dissertações no tema em questão. 

 

UFT  
http://ww2.uft.edu.br/ 

 
Não há dissertações no tema em questão no 
período pesquisado. 

 

UFCSPA  
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/stricto

-sensu/ppg-ensino-na-saude 
 

Não há dissertações no tema em questão. 
 

FUPF  
http://www.upf.br/ 

http://www.upf.br/ppgecm 
 

Não há dissertações no tema em questão no 
período pesquisado. 

 

UFMS  

http://inma.sites.ufms.br/ppgedumat/ 
https://sistemas.ufms.br/sigpos/portal/trab
alhos/buscarPorCurso/page:1/cursoId:91 

 

Não há dissertações no tema em questão. 

 

https://infi.ufms.br/mestradoec/ 
https://sistemas.ufms.br/sigpos/portal/trab

alhos/buscarPorCurso/cursoId:94 
 

https://sistemas.ufms.br/sigpos/portal/trabalho
s/download/4314/cursoId:94/ 

 

Proposta de ensino sobre a 
estrutura da molécula de 
benzeno a partir da elaboração 
de um material didático com 
abordagem histórica. 

FUFSE  

http://www.posgraduacao.ufs.br/probp 
 

https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/prog
rama/portal.jsf?lc=pt_BR&id=224 

 
https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/prog

rama/defesas.jsf?lc=pt_BR&id=224 
 

Não há dissertações no tema em questão. 

 

http://dippg.cefet-rj.br/ppcte
http://dippg.cefet-rj.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1541&Itemid=166
http://dippg.cefet-rj.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1541&Itemid=166
http://dippg.cefet-rj.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1541&Itemid=166
http://dippg.cefet-rj.br/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1530&tmpl=component&format=raw&Itemid=166
http://dippg.cefet-rj.br/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1530&tmpl=component&format=raw&Itemid=166
http://dippg.cefet-rj.br/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1530&tmpl=component&format=raw&Itemid=166
http://dippg.cefet-rj.br/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1530&tmpl=component&format=raw&Itemid=166
http://dippg.cefet-rj.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1529&Itemid=166
http://dippg.cefet-rj.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1529&Itemid=166
http://dippg.cefet-rj.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1529&Itemid=166
http://dippg.cefet-rj.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1129&Itemid=166
http://dippg.cefet-rj.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1129&Itemid=166
http://dippg.cefet-rj.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1129&Itemid=166
http://dippg.cefet-j.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1137&Itemid=166
http://dippg.cefet-j.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1137&Itemid=166
http://dippg.cefet-j.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1137&Itemid=166
http://www.unifoa.edu.br/mecsma
http://www.cesupa.br/
http://wwww.unifra.br/site/pagina/conteudo/51
http://wwww.unifra.br/site/pagina/conteudo/51
http://www.univates.br/ppgensino
http://www.cp2.g12.br/blog/mpcp2/
http://www.ppgpe.eel.usp.br/
http://www.fps.edu.br/
http://www.fpp.edu.br/
http://faculdadespequenoprincipe.edu.br/cursos/curso/programa-de-pos-graduacao-stricto-sensu-em-ensino-nas-ciencias-da-saude/
http://faculdadespequenoprincipe.edu.br/cursos/curso/programa-de-pos-graduacao-stricto-sensu-em-ensino-nas-ciencias-da-saude/
http://faculdadespequenoprincipe.edu.br/cursos/curso/programa-de-pos-graduacao-stricto-sensu-em-ensino-nas-ciencias-da-saude/
http://faculdadespequenoprincipe.edu.br/cursos/curso/programa-de-pos-graduacao-stricto-sensu-em-ensino-nas-ciencias-da-saude/
http://pgebs.ioc.fiocruz.br/
http://pgebs.ioc.fiocruz.br/disserta%C3%A7%C3%B5es-e-teses
http://pgebs.ioc.fiocruz.br/disserta%C3%A7%C3%B5es-e-teses
http://ww2.uft.edu.br/
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/stricto-sensu/ppg-ensino-na-saude
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/stricto-sensu/ppg-ensino-na-saude
http://www.upf.br/
http://www.upf.br/ppgecm
http://inma.sites.ufms.br/ppgedumat/
https://sistemas.ufms.br/sigpos/portal/trabalhos/buscarPorCurso/page:1/cursoId:91
https://sistemas.ufms.br/sigpos/portal/trabalhos/buscarPorCurso/page:1/cursoId:91
https://infi.ufms.br/mestradoec/
https://sistemas.ufms.br/sigpos/portal/trabalhos/buscarPorCurso/cursoId:94
https://sistemas.ufms.br/sigpos/portal/trabalhos/buscarPorCurso/cursoId:94
https://sistemas.ufms.br/sigpos/portal/trabalhos/download/4314/cursoId:94/
https://sistemas.ufms.br/sigpos/portal/trabalhos/download/4314/cursoId:94/
http://www.posgraduacao.ufs.br/probp
https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=224
https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=224
https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/programa/defesas.jsf?lc=pt_BR&id=224
https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/programa/defesas.jsf?lc=pt_BR&id=224
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UFABC  

http://propg.ufabc.edu.br/ 
 

https://sites.google.com/site/pehfcm/disse
rtacoes 

 

Não há dissertações no tema em questão. 

 

UNIPAMPA  
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/mpe

c/ 
 

Não há dissertações no tema em questão. 

 

IFRJ  

http://www.ifrj.edu.br/proppi/pos-
graduacao/stricto-sensu/mestrado-

academico-ensino-ciencia/apresentacao 
 

http://www.ifrj.edu.br/proppi/pos-
graduacao/stricto-sensu/mestrado-

academico-ensino-ciencia/dissertacoes 
 

Não foi possível o acesso ao link das 
dissertações. 

 

IFSUL  
http://ppgcited.cavg.ifsul.edu.br/ 

 
Não há dissertações no tema em questão. 

 

IFG  
http://www.jatai.ifg.edu.br/ppgecm/ 

 
Não há dissertações no tema em questão. 

 

IFAM  
 

 
http://www.ifam.edu.br/portal/pr-

ppgi/mnpef 
http://mpet.ifam.edu.br/dissertacoes-

defendidas/ 
http://www.ifam.edu.br/mnpef/ 

 

Não há dissertações no tema em questão. 

 
 

IFSP  
https://spo.ifsp.edu.br/pos-

graduacao?id=270 
 

Não há dissertações no tema em questão. 
 

IFCE  
http://www.ifce.edu.br/ 

 
Não há dissertações no tema em questão no 

período pesquisado. 
 

IFES 

 
http://educimat.ifes.edu.br/ 

 
 

Não há dissertações no tema em questão. 

 

PUC – MG  

http://www.pucminas.br/mestradoensino 
http://portal.pucminas.br/pos/ensino/desta

ques.php 
 

Não há dissertações no tema em questão. 

 

PUC SP 

http://www.pucsp.br/pos-
graduacao/mestrado-e-
doutorado/educacao-

matematica#dissertacoes-e-teses-
defendidas 

 

Não há dissertações no tema em questão. 

 

PUC/RS  

http://www.pucrs.br/ 
http://www.pucrs.br/fisica/curso/mestrado-
em-educacao-em-ciencias-e-matematica/ 

 

Não há dissertações no tema em questão.  

URI 
http://www.urisan.tche.br/mestradoect/ 
http://www.urisan.tche.br/mestradoect/# 

 
Não há dissertações no tema em questão.  

UNIAN  

http://www.pgsskroton.com.br/anhanguer
a/programa.php?programa=17 

http://www.pgsskroton.com.br/anhanguer
a/programa.php?programa=17 

Não há dissertações no tema em questão.  

UNICSUL  

http://www.cruzeirodosul.edu.br/pos-
graduacao-pesquisa-extensao/mestrado-
e-doutorado/ensino-de-ciencias/sobre-o-

curso/apresentacao/ 
http://www.cruzeirodosul.edu.br/pos-

graduacao-pesquisa-extensao/mestrado-
e-doutorado/ensino-de-
ciencias/dissertacoes/ 

 

Não há dissertações no tema em questão.  

UNB  
 

http://www.ppgeduc.unb.br/ 
 

Não há dissertações no tema em questão no 
período pesquisado. 

 

 

http://www.ppgec.unb.br/ 
http://www.ppgec.unb.br/dissertacoes 

 

http://www.ppgec.unb.br/images/sampledata/d
issertacoes/2011/versaocompleta/elisangela 

pariz.pdf 
http://www.repositorio.unb.br/handle/10482/16

636 
 

Ligação Metálica: uma proposta de 
material didático de apoio ao 
professor em sala de aula. 
 Tabela periódica: uma investigação 
de como a experimentação, a história 
da ciência e o pensamento por 
conceitos contribuem no 
processo ensino-aprendizagem 
 
 

http://propg.ufabc.edu.br/
https://sites.google.com/site/pehfcm/dissertacoes
https://sites.google.com/site/pehfcm/dissertacoes
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/mpec/
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/mpec/
http://www.ifrj.edu.br/proppi/pos-graduacao/stricto-sensu/mestrado-academico-ensino-ciencia/apresentacao
http://www.ifrj.edu.br/proppi/pos-graduacao/stricto-sensu/mestrado-academico-ensino-ciencia/apresentacao
http://www.ifrj.edu.br/proppi/pos-graduacao/stricto-sensu/mestrado-academico-ensino-ciencia/apresentacao
http://www.ifrj.edu.br/proppi/pos-graduacao/stricto-sensu/mestrado-academico-ensino-ciencia/dissertacoes
http://www.ifrj.edu.br/proppi/pos-graduacao/stricto-sensu/mestrado-academico-ensino-ciencia/dissertacoes
http://www.ifrj.edu.br/proppi/pos-graduacao/stricto-sensu/mestrado-academico-ensino-ciencia/dissertacoes
http://ppgcited.cavg.ifsul.edu.br/
http://www.jatai.ifg.edu.br/ppgecm/
http://www.ifam.edu.br/portal/pr-ppgi/mnpef
http://www.ifam.edu.br/portal/pr-ppgi/mnpef
http://mpet.ifam.edu.br/dissertacoes-defendidas/
http://mpet.ifam.edu.br/dissertacoes-defendidas/
http://www.ifam.edu.br/mnpef/
https://spo.ifsp.edu.br/pos-graduacao?id=270
https://spo.ifsp.edu.br/pos-graduacao?id=270
http://www.ifce.edu.br/
http://educimat.ifes.edu.br/
http://www.pucminas.br/mestradoensino
http://portal.pucminas.br/pos/ensino/destaques.php
http://portal.pucminas.br/pos/ensino/destaques.php
http://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/educacao-matematica#dissertacoes-e-teses-defendidas
http://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/educacao-matematica#dissertacoes-e-teses-defendidas
http://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/educacao-matematica#dissertacoes-e-teses-defendidas
http://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/educacao-matematica#dissertacoes-e-teses-defendidas
http://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/educacao-matematica#dissertacoes-e-teses-defendidas
http://www.pucrs.br/
http://www.pucrs.br/fisica/curso/mestrado-em-educacao-em-ciencias-e-matematica/
http://www.pucrs.br/fisica/curso/mestrado-em-educacao-em-ciencias-e-matematica/
http://www.urisan.tche.br/mestradoect/
http://www.urisan.tche.br/mestradoect/
http://www.pgsskroton.com.br/anhanguera/programa.php?programa=17
http://www.pgsskroton.com.br/anhanguera/programa.php?programa=17
http://www.pgsskroton.com.br/anhanguera/programa.php?programa=17
http://www.pgsskroton.com.br/anhanguera/programa.php?programa=17
http://www.cruzeirodosul.edu.br/pos-graduacao-pesquisa-extensao/mestrado-e-doutorado/ensino-de-ciencias/sobre-o-curso/apresentacao/
http://www.cruzeirodosul.edu.br/pos-graduacao-pesquisa-extensao/mestrado-e-doutorado/ensino-de-ciencias/sobre-o-curso/apresentacao/
http://www.cruzeirodosul.edu.br/pos-graduacao-pesquisa-extensao/mestrado-e-doutorado/ensino-de-ciencias/sobre-o-curso/apresentacao/
http://www.cruzeirodosul.edu.br/pos-graduacao-pesquisa-extensao/mestrado-e-doutorado/ensino-de-ciencias/sobre-o-curso/apresentacao/
http://www.cruzeirodosul.edu.br/pos-graduacao-pesquisa-extensao/mestrado-e-doutorado/ensino-de-ciencias/dissertacoes/
http://www.cruzeirodosul.edu.br/pos-graduacao-pesquisa-extensao/mestrado-e-doutorado/ensino-de-ciencias/dissertacoes/
http://www.cruzeirodosul.edu.br/pos-graduacao-pesquisa-extensao/mestrado-e-doutorado/ensino-de-ciencias/dissertacoes/
http://www.cruzeirodosul.edu.br/pos-graduacao-pesquisa-extensao/mestrado-e-doutorado/ensino-de-ciencias/dissertacoes/
http://www.ppgeduc.unb.br/
http://www.ppgec.unb.br/
http://www.ppgec.unb.br/dissertacoes
http://www.ppgec.unb.br/images/sampledata/dissertacoes/2011/versaocompleta/elisangelapariz.pdf
http://www.ppgec.unb.br/images/sampledata/dissertacoes/2011/versaocompleta/elisangelapariz.pdf
http://www.ppgec.unb.br/images/sampledata/dissertacoes/2011/versaocompleta/elisangelapariz.pdf
http://www.repositorio.unb.br/handle/10482/16636
http://www.repositorio.unb.br/handle/10482/16636
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UCS  

http://www.ucs.br/site 
https://www.ucs.br/site/pos-
graduacao/formacao-stricto-

sensu/ensino-de-ciencias-e-matematica/ 
 

Não há dissertações no tema em questão. 

 

UNIC  
http://www.unic.com.br/ 

 
Não há dissertações no tema em questão no 
período pesquisado. 

 

UNAERP  
http://www.unaerp.br/ 

 
Não há dissertações no tema em questão 

 

USP   

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/81/8
1132/tde-25112015-141635/pt-br.php 

Uma história da radioatividade 
para a escola básica: desafios e 

propostas 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/81/8
1132/tde.../Evandro_Fortes_Rozentalski.pdf 

 
 

O estatuto ontológico e 
Epistemológico do conceito de 
orbital Em livros didáticos de 

química geral no século xx:: uma 
análise de seus 

Fundamentos, suas 
representações e 

Implicações para a 
aprendizagem 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/81/8
1132/tde-13082012-112515/pt-br.php 

 

Humphry  davy e a questão da 
classificação do potássio e do 

sódio 
 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/81/8
1132/tde-10042014-195416/pt-br.php 

 

Aspectos filosóficos e 
educacionais da 

química: 
investigando as concepções de 

doutorandos em 
química. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/81/8
1132/tde-24062016-155312/pt-br.php 

 

As concepções de professores 
de química sobre a utilização de 
elementos da história e filosofia 

da ciência no ensino 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/81/8
1132/tde-25022013-124601/pt-br.php 

 

A transição progressiva dos 
modelos de ensino sobre 

cinética química a partir do 
desenvolvimento histórico do 

tema 

UNEB  

http://ppgesa.uneb.br/ 
 

http://ppgesa.uneb.br/index.php/category/
biblioteca-ppgesa/dissertacoes-

defendidas/ 
 

Não há dissertações no tema em questão  

UNEMAT  
http://unemat.br/ 

 
Não há dissertações no tema em questão no 
período pesquisado. 

 

UDESC  
http://www.cct.udesc.br/?id=1636 

 
Não há dissertações no tema em questão no 
período pesquisado. 

 

UEA  

http://www.pos.uea.edu.br/ensinodecienci
a/ 

http://www.pos.uea.edu.br/ensinodecienci
a/categoria.php?area=TIT#33 

 

Não há dissertações no tema em questão.  

UEPA  

 
http://ccse.uepa.br/pmpem/ 

 
 

Não há dissertações no tema em questão no 
período pesquisado. 

 

UERJ  
http://www.ppgeas.ffp.uerj.br/ 

 
 

Não há dissertações no tema em questão.  

UERN  

http://www.uern.br/ 
http://propeg.uern.br/posensino/deault.as

p?item=posensino-bem-vindos 
http://propeg.uern.br/posensino/default.as

p?item=posensino-dissertacoes 
 

Não foi possível o acesso ao link das 
dissertações. 

 

UNIGRANRIO  
http://w2.portais.atrio.scire.net.br/unigranri

o-ppgec/index.php/pt/ 
 

Não há dissertações no tema em questão.  

UNESP/BAU  

http://whttp://www.fc.unesp.br/PosCiencia
/ww.fc.unesp.br/#!/poseducacao 

 
http://www2.fc.unesp.br/BibliotecaVirtual/ 

 

http://www2.fc.unesp.br/BibliotecaVirtual/Detal
haDocumentoAction.do?idDocumento=493# 

 

Sobre a percepção do 
movimento da terra em galileu: o 
referencial de movimento e o 
ensino de ciências 
 

http://www.ucs.br/site
https://www.ucs.br/site/pos-graduacao/formacao-stricto-sensu/ensino-de-ciencias-e-matematica/
https://www.ucs.br/site/pos-graduacao/formacao-stricto-sensu/ensino-de-ciencias-e-matematica/
https://www.ucs.br/site/pos-graduacao/formacao-stricto-sensu/ensino-de-ciencias-e-matematica/
http://www.unic.com.br/
http://www.unaerp.br/
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/81/81132/tde-25112015-141635/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/81/81132/tde-25112015-141635/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/81/81132/tde.../Evandro_Fortes_Rozentalski.pdf
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/81/81132/tde.../Evandro_Fortes_Rozentalski.pdf
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/81/81132/tde-13082012-112515/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/81/81132/tde-13082012-112515/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/81/81132/tde-10042014-195416/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/81/81132/tde-10042014-195416/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/81/81132/tde-24062016-155312/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/81/81132/tde-24062016-155312/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/81/81132/tde-25022013-124601/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/81/81132/tde-25022013-124601/pt-br.php
http://ppgesa.uneb.br/
http://ppgesa.uneb.br/index.php/category/biblioteca-ppgesa/dissertacoes-defendidas/
http://ppgesa.uneb.br/index.php/category/biblioteca-ppgesa/dissertacoes-defendidas/
http://ppgesa.uneb.br/index.php/category/biblioteca-ppgesa/dissertacoes-defendidas/
http://unemat.br/
http://www.cct.udesc.br/?id=1636
http://www.pos.uea.edu.br/ensinodeciencia/
http://www.pos.uea.edu.br/ensinodeciencia/
http://www.pos.uea.edu.br/ensinodeciencia/categoria.php?area=TIT#33
http://www.pos.uea.edu.br/ensinodeciencia/categoria.php?area=TIT#33
http://ccse.uepa.br/pmpem/
http://www.ppgeas.ffp.uerj.br/
http://www.uern.br/
http://propeg.uern.br/posensino/deault.asp?item=posensino-bem-vindos
http://propeg.uern.br/posensino/deault.asp?item=posensino-bem-vindos
http://propeg.uern.br/posensino/default.asp?item=posensino-dissertacoes
http://propeg.uern.br/posensino/default.asp?item=posensino-dissertacoes
http://w2.portais.atrio.scire.net.br/unigranrio-ppgec/index.php/pt/
http://w2.portais.atrio.scire.net.br/unigranrio-ppgec/index.php/pt/
http://www.fc.unesp.br/#!/poseducacao
http://www.fc.unesp.br/#!/poseducacao
http://www2.fc.unesp.br/BibliotecaVirtual/
http://www2.fc.unesp.br/BibliotecaVirtual/DetalhaDocumentoAction.do?idDocumento=493
http://www2.fc.unesp.br/BibliotecaVirtual/DetalhaDocumentoAction.do?idDocumento=493


99 
 

http://www2.fc.unesp.br/BibliotecaVirtual/Detal
haDocumentoAction.do?idDocumento=746# 

http://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11
449/126512/000841431.pdf?sequence=1&isAl

lowed=y 
 

http://www2.fc.unesp.br/BibliotecaVirtual/Detal
haDocumentoAction.do?idDocumento=515# 

 
 

Pressupostos epistemológicos e 
a experimentação no ensino de 

química: o caso de Lavoisier 
 

Aportes da Filosofia da Ciência 
na formação inicial de 

professores de Química e a 
mobilização do saber e do saber 

fazer na construção das 
representações científicas 

UNESP/RC  

http://www.rc.unesp.br/igce/pgem/new/ind
ex.php 

 
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/F?f

unc=find-
b&request=unesp&find_code=wnv&local_

base=T89 
 

Não há dissertações no tema em questão.  

UNESP/SJRP  

http://www.ibilce.unesp.br/#!/pos-
graduacao/programas-de-pos-
graduacao/ensino-e-processos-

formativos/apresentacao/ 
 

Não há dissertações no tema em questão no 
período pesquisado. 

 

UEPB  

http://pos-
graduacao.uepb.edu.br/ppgecm/ 

http://pos-
graduacao.uepb.edu.br/ppgecm/dissertac

oes-e-teses-teste/ 
 

Não há dissertações no tema em questão.  

UEMS  
http://www.uems.br/%E2%80%8E 

 
Não há dissertações no tema em questão no 
período pesquisado. 

 

UNICAMP  

http://www.ige.unicamp.br/pos-
graduacao/ 

http://www.ige.unicamp.br/pos-
graduacao/ensino-e-historia-de-ciencias-

da-terra/ 
 

Não há dissertações no tema em questão.  

UNICAMP  

https://www.fe.unicamp.br/pecim/ 
http://www.ige.unicamp.br/pos-

graduacao/qualificacoes-defesas/teses-e-
dissertacoes-defendidas-no-ig-01/ 

http://www2.prpg.gr.unicamp.br/prpg/?pag
e_id=455 

 
 

Não há dissertações no tema em questão.  

http://www.fae.unicamp.br/pecim/ 
http://www2.prpg.gr.unicamp.br/prpg/?pag

e_id=455 
 

http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOS
IP/254007/1/Gandolfi_HairaEmanuela_M.pdf 

 

a natureza da química em fontes 
históricas do Brasil colonial 

(1748-1855): contribuições da 
história da exploração mineral 

para o ensino de química 

UEFS 

http://pg-astro.uefs.br/ 
https://sites.google.com/a/uefs.br/mp-

astro/dissertacoes 
 

Não há dissertações no tema em questão.  

UEG  
http://www.ppec.ueg.br/ 

 
Não há dissertações no tema em questão no 

período pesquisado. 
 

UEL  

http://www.uel.br/portal/ 
http://www.uel.br/pos/mecem/ 

http://www.uel.br/pos/mecem/dissertacoe
s.htm 

 

http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?c
ode=vtls000177960 

 

A natureza da ciência no ensino 
de ciências conforme artigos 

publicados em periódicos 
nacionais, e o seu ensino por 
meio de narrativas históricas. 

 

UEM  
http://www.pcm.uem.br/ 

http://www.pcm.uem.br/dissertacoes 
 

http://www.pcm.uem.br/dissertacao-tese/102 
 

Análise da revolução química de 
lavoisier em artigos científicos, 

publicados no brasil, na ótica de 
thomas kuhn. 

 

http://www.pcm.uem.br/dissertacao-tese/110 
 

O modelo atômico dos químicos 
ocultos sob a ótica de karl 

popper, thomas kuhn e paul 
feyerabend 

 

http://www.pcm.uem.br/dissertacao-tese/168 
 

Obstáculos epistemológicos: 
implicações na aprendizagem do 

conceito de átomo 
 

UERR  
http://www.uerr.edu.br/ppgec 

 
Não há dissertações no tema em questão  

UESC  

http://ppgemuesc.com.br/ 
http://ppgemuesc.com.br/producao-

discente/ 
 

Não há dissertações no tema em questão  

UNICENTRO 
http://www2.unicentro.br/ppgen 

https://www3.unicentro.br/ppgen/dissertac
Não há dissertações no tema em questão no 

período pesquisado. 
 

http://www2.fc.unesp.br/BibliotecaVirtual/DetalhaDocumentoAction.do?idDocumento=746
http://www2.fc.unesp.br/BibliotecaVirtual/DetalhaDocumentoAction.do?idDocumento=746
http://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/126512/000841431.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/126512/000841431.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/126512/000841431.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www2.fc.unesp.br/BibliotecaVirtual/DetalhaDocumentoAction.do?idDocumento=515
http://www2.fc.unesp.br/BibliotecaVirtual/DetalhaDocumentoAction.do?idDocumento=515
http://www.rc.unesp.br/igce/pgem/new/index.php
http://www.rc.unesp.br/igce/pgem/new/index.php
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/F?func=find-b&request=unesp&find_code=wnv&local_base=T89
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/F?func=find-b&request=unesp&find_code=wnv&local_base=T89
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/F?func=find-b&request=unesp&find_code=wnv&local_base=T89
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/F?func=find-b&request=unesp&find_code=wnv&local_base=T89
http://www.ibilce.unesp.br/#!/pos-graduacao/programas-de-pos-graduacao/ensino-e-processos-formativos/apresentacao/
http://www.ibilce.unesp.br/#!/pos-graduacao/programas-de-pos-graduacao/ensino-e-processos-formativos/apresentacao/
http://www.ibilce.unesp.br/#!/pos-graduacao/programas-de-pos-graduacao/ensino-e-processos-formativos/apresentacao/
http://www.ibilce.unesp.br/#!/pos-graduacao/programas-de-pos-graduacao/ensino-e-processos-formativos/apresentacao/
http://pos-graduacao.uepb.edu.br/ppgecm/
http://pos-graduacao.uepb.edu.br/ppgecm/
http://pos-graduacao.uepb.edu.br/ppgecm/dissertacoes-e-teses-teste/
http://pos-graduacao.uepb.edu.br/ppgecm/dissertacoes-e-teses-teste/
http://pos-graduacao.uepb.edu.br/ppgecm/dissertacoes-e-teses-teste/
http://www.uems.br/%E2%80%8E
http://www.ige.unicamp.br/pos-graduacao/
http://www.ige.unicamp.br/pos-graduacao/
http://www.ige.unicamp.br/pos-graduacao/ensino-e-historia-de-ciencias-da-terra/
http://www.ige.unicamp.br/pos-graduacao/ensino-e-historia-de-ciencias-da-terra/
http://www.ige.unicamp.br/pos-graduacao/ensino-e-historia-de-ciencias-da-terra/
https://www.fe.unicamp.br/pecim/
http://www.ige.unicamp.br/pos-graduacao/qualificacoes-defesas/teses-e-dissertacoes-defendidas-no-ig-01/
http://www.ige.unicamp.br/pos-graduacao/qualificacoes-defesas/teses-e-dissertacoes-defendidas-no-ig-01/
http://www.ige.unicamp.br/pos-graduacao/qualificacoes-defesas/teses-e-dissertacoes-defendidas-no-ig-01/
http://www2.prpg.gr.unicamp.br/prpg/?page_id=455
http://www2.prpg.gr.unicamp.br/prpg/?page_id=455
http://www.fae.unicamp.br/pecim/
http://www2.prpg.gr.unicamp.br/prpg/?page_id=455
http://www2.prpg.gr.unicamp.br/prpg/?page_id=455
http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/254007/1/Gandolfi_HairaEmanuela_M.pdf
http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/254007/1/Gandolfi_HairaEmanuela_M.pdf
http://pg-astro.uefs.br/
https://sites.google.com/a/uefs.br/mp-astro/dissertacoes
https://sites.google.com/a/uefs.br/mp-astro/dissertacoes
http://www.ppec.ueg.br/
http://www.uel.br/portal/
http://www.uel.br/pos/mecem/
http://www.uel.br/pos/mecem/dissertacoes.htm
http://www.uel.br/pos/mecem/dissertacoes.htm
http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000177960
http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000177960
http://www.pcm.uem.br/
http://www.pcm.uem.br/dissertacoes
http://www.pcm.uem.br/dissertacao-tese/102
http://www.pcm.uem.br/dissertacao-tese/110
http://www.pcm.uem.br/dissertacao-tese/168
http://www.uerr.edu.br/ppgec
http://ppgemuesc.com.br/
http://ppgemuesc.com.br/producao-discente/
http://ppgemuesc.com.br/producao-discente/
http://www2.unicentro.br/ppgen
https://www3.unicentro.br/ppgen/dissertacoes/
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oes/ 
 

UENP 

http://www.uenp.edu.br/index.php/mestra
do-ensino 

https://www.uenp.edu.br/mestrado-
ensino-dissertacoes 

 

Não há dissertações no tema em questão no 
período pesquisado. 

 

UNIOESTE  
http://www.unioeste.br/pos/ensino/ 

http://tede.unioeste.br/handle/tede/545 
 

Não há dissertações no tema em questão no 
período pesquisado. 

 

UNESPAR  

http://www.fafiuv.br/ 
http://fafipa.br/ppifor/site/ 

http://fafipa.br/ppifor/site/index.php/dissert
acoes/50-turma-i-2014 

 
 

Não há dissertações no tema em questão  

UESB  
http://www.uesb.br/ppgecfp/ 

 

http://www2.uesb.br/ppg/ppgecfp/producao-
turma-mestrado/turma-de-2011/ 

http://www2.uesb.br/ppg/ppgecfp/wp-
content/uploads/2017/03/SIMONE.pdf 

 

A história da química como 
disciplina: um estudo dos cursos 
de licenciatura em química das 
universidades do estado da 
Bahia 

UFBA  

http://www.propg.ufba.br/stricto-sensu 
 

http://twiki.ufba.br/twiki/bin/view/PPGEFH
C 

http://twiki.ufba.br/twiki/bin/view/PPGEFH
C/DissertacoesPpgefhc 

 

http://twiki.ufba.br/twiki/pub/PPGEFHC/Dissert
acoesPpgefhc/Maricleide_Pereira_de_Lima_

Mendes_2011.pdf 
 

O conceito de reação química 
no nível médio: história, 

transposição didática e ensino 

UFAL 

http://www.ufal.edu.br/ 
http://www.ufal.edu.br/ppgecim 

http://www.ufal.edu.br/ppgecim/dissertaco
es 

 

Não há dissertações no tema em questão  

UFG  

https://mestrado.prpg.ufg.br/ 
 

https://mestrado.prpg.ufg.br/p/1113-
dissertacoes 

 
 

https://mestrado.prpg.ufg.br/up/97/o/Disserta
%C3%A7%C3%A3o-

Rita_de_C%C3%A1ssia_Balieiro_Rodrigues.p
df 

 

Jogos teatrais no estudo da 
construção histórica do 

conhecimento sobre modelos 
atômicos no ensino fundamental 

UNIFEI  

https://unifei.edu.br/ 
 

https://www.unifei.edu.br/prppg/cursos/me
s_educacao_em_ciencias?c=147&m=ME

&p=0&lang=PT 
 

Não há dissertações no tema em questão no 
período pesquisado. 

 

UFPEL  

http://wp.ufpel.edu.br/ppgemat/ 
 
 
 

 

Não há dissertações no tema em questão no 
período pesquisado. 

 

http://www.ppgecm.ufpel.edu.br/ 
http://www2.ufpel.edu.br/tede/tde_busca/i

ndex.php 
 

Não foi possível o acesso ao link das 
dissertações. 

 

UFJF 

http://www.ufjf.br/mestradoedumat/ 
http://www.ufjf.br/mestradoedumat/publica

coes/dissertacoes-defendidas/ 
 

Não há dissertações no tema em questão.  

UFMT 

http://www.ufmt.br/ufmt/un/ppgecem 
http://www.ufmt.br/ufmt/un/publicacao/ppg

ecem/?busca=&filtro=&categoria 
http://pgfa.ufmt.br/ppgec/ 

http://fisica.ufmt.br/pgecn/index.php/disse
rtacoes-e-produtos-educacionais/banco-

de-dissertacoes?limitstart=0 
 

Não há dissertações no tema em questão.  

UFOP 

http://www.ppgedmat.ufop.br/ 
http://www.mpec.ufop.br/ 

http://www.mpec.ufop.br/index.php/2013-
07-28-19-29-41/dissertacoes 

 

Não há dissertações no tema em questão.  

UFPE  
https://www.ufpe.br/ppgecm/ 

 
Não há dissertações no tema em questão.  

UFPE  
http://www.gente.eti.br/edumatec/ 

 
Não há dissertações no tema em questão.  

UFSC  
http://ppgect.ufsc.br/ 

 

http://tede.ufsc.br/teses/PECT0182-D.pdf 
 

Atomismo: um resgate histórico 
para o ensino de química 

http://www.tede.ufsc.br/teses/PECT0144-
D.pdf 

 

Dos Curie a Rutherford: 
aspectos históricos e 
epistemológicos da 

radioatividade na formação 
científica (Ensino de Física) 

UFSM  
http://coral.ufsm.br/ppgemef/ 

http://cascavel.cpd.ufsm.br/tede/ 
 

Não há dissertações no tema em questão.  

https://www3.unicentro.br/ppgen/dissertacoes/
http://www.uenp.edu.br/index.php/mestrado-ensino
http://www.uenp.edu.br/index.php/mestrado-ensino
https://www.uenp.edu.br/mestrado-ensino-dissertacoes
https://www.uenp.edu.br/mestrado-ensino-dissertacoes
http://www.unioeste.br/pos/ensino/
http://tede.unioeste.br/handle/tede/545
http://www.fafiuv.br/
http://fafipa.br/ppifor/site/
http://fafipa.br/ppifor/site/index.php/dissertacoes/50-turma-i-2014
http://fafipa.br/ppifor/site/index.php/dissertacoes/50-turma-i-2014
http://www.uesb.br/ppgecfp/
http://www2.uesb.br/ppg/ppgecfp/producao-turma-mestrado/turma-de-2011/
http://www2.uesb.br/ppg/ppgecfp/producao-turma-mestrado/turma-de-2011/
http://www2.uesb.br/ppg/ppgecfp/wp-content/uploads/2017/03/SIMONE.pdf
http://www2.uesb.br/ppg/ppgecfp/wp-content/uploads/2017/03/SIMONE.pdf
http://www.propg.ufba.br/stricto-sensu
http://twiki.ufba.br/twiki/bin/view/PPGEFHC
http://twiki.ufba.br/twiki/bin/view/PPGEFHC
http://twiki.ufba.br/twiki/bin/view/PPGEFHC/DissertacoesPpgefhc
http://twiki.ufba.br/twiki/bin/view/PPGEFHC/DissertacoesPpgefhc
http://twiki.ufba.br/twiki/pub/PPGEFHC/DissertacoesPpgefhc/Maricleide_Pereira_de_Lima_Mendes_2011.pdf
http://twiki.ufba.br/twiki/pub/PPGEFHC/DissertacoesPpgefhc/Maricleide_Pereira_de_Lima_Mendes_2011.pdf
http://twiki.ufba.br/twiki/pub/PPGEFHC/DissertacoesPpgefhc/Maricleide_Pereira_de_Lima_Mendes_2011.pdf
http://www.ufal.edu.br/
http://www.ufal.edu.br/ppgecim
http://www.ufal.edu.br/ppgecim/dissertacoes
http://www.ufal.edu.br/ppgecim/dissertacoes
https://mestrado.prpg.ufg.br/
https://mestrado.prpg.ufg.br/p/1113-dissertacoes
https://mestrado.prpg.ufg.br/p/1113-dissertacoes
https://mestrado.prpg.ufg.br/up/97/o/Disserta%C3%A7%C3%A3o-Rita_de_C%C3%A1ssia_Balieiro_Rodrigues.pdf
https://mestrado.prpg.ufg.br/up/97/o/Disserta%C3%A7%C3%A3o-Rita_de_C%C3%A1ssia_Balieiro_Rodrigues.pdf
https://mestrado.prpg.ufg.br/up/97/o/Disserta%C3%A7%C3%A3o-Rita_de_C%C3%A1ssia_Balieiro_Rodrigues.pdf
https://mestrado.prpg.ufg.br/up/97/o/Disserta%C3%A7%C3%A3o-Rita_de_C%C3%A1ssia_Balieiro_Rodrigues.pdf
https://unifei.edu.br/
https://www.unifei.edu.br/prppg/cursos/mes_educacao_em_ciencias?c=147&m=ME&p=0&lang=PT
https://www.unifei.edu.br/prppg/cursos/mes_educacao_em_ciencias?c=147&m=ME&p=0&lang=PT
https://www.unifei.edu.br/prppg/cursos/mes_educacao_em_ciencias?c=147&m=ME&p=0&lang=PT
http://wp.ufpel.edu.br/ppgemat/
http://www.ppgecm.ufpel.edu.br/
http://www2.ufpel.edu.br/tede/tde_busca/index.php
http://www2.ufpel.edu.br/tede/tde_busca/index.php
http://www.ufjf.br/mestradoedumat/
http://www.ufjf.br/mestradoedumat/publicacoes/dissertacoes-defendidas/
http://www.ufjf.br/mestradoedumat/publicacoes/dissertacoes-defendidas/
http://www.ufmt.br/ufmt/un/ppgecem
http://www.ufmt.br/ufmt/un/publicacao/ppgecem/?busca=&filtro=&categoria
http://www.ufmt.br/ufmt/un/publicacao/ppgecem/?busca=&filtro=&categoria
http://pgfa.ufmt.br/ppgec/
http://fisica.ufmt.br/pgecn/index.php/dissertacoes-e-produtos-educacionais/banco-de-dissertacoes?limitstart=0
http://fisica.ufmt.br/pgecn/index.php/dissertacoes-e-produtos-educacionais/banco-de-dissertacoes?limitstart=0
http://fisica.ufmt.br/pgecn/index.php/dissertacoes-e-produtos-educacionais/banco-de-dissertacoes?limitstart=0
http://www.ppgedmat.ufop.br/
http://www.mpec.ufop.br/
http://www.mpec.ufop.br/index.php/2013-07-28-19-29-41/dissertacoes
http://www.mpec.ufop.br/index.php/2013-07-28-19-29-41/dissertacoes
https://www.ufpe.br/ppgecm/
http://www.gente.eti.br/edumatec/
http://ppgect.ufsc.br/
http://tede.ufsc.br/teses/PECT0182-D.pdf
http://www.tede.ufsc.br/teses/PECT0144-D.pdf
http://www.tede.ufsc.br/teses/PECT0144-D.pdf
http://coral.ufsm.br/ppgemef/
http://cascavel.cpd.ufsm.br/tede/
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UFSM  
http://pgeec.ufsm.br/ 

 
Não há dissertações no tema em questão.  

UFSCAR  

http://www2.ufscar.br/ 
http://www.ppgedcm-ar.ufscar.br/ 

 
 

Não foi possível o acesso ao link das 
dissertações.. 

 

http://www.ppgece.ufscar.br/ 
http://www.ppgece.ufscar.br/index.php/pp

gece/dissertacoes-e-teses 
Não há dissertações no tema em questão.  

UNIFESP  

http://www.unifesp.br/ 
http://200.144.93.91/pecma/index.php/pt-

br/ 
http://200.144.93.91/moodle/mod/url/view.

php?id=37 
 

Não há dissertações no tema em questão.  

UFU 
http://www.ppgecm.ufu.br/ 

http://www.ppgecm.ufu.br/node/81 
 

Não há dissertações no tema em questão.  

UFAC 
http://www.ufac.br/mpecim 

 
Não há dissertações no tema em questão.  

UFAM  

http://ice.ufam.edu.br/en/ensino/pos-
graduacao/programas-de-pos-graduacao 

http://www.ppgecim.ufam.edu.br/ 
 

Não há dissertações no tema em questão.  

UFC 

http://www.ppgencima.ufc.br/ 
http://www.ppgencima.ufc.br/public_html/i

ndex.php/trabalhos-de-conclusao 
 

Não há dissertações no tema em questão.  

UFES  

http://www.ensinonaeducacaobasica.ufes.
br/ 

 
 

Não há dissertações no tema em questão.  

UFMA  
http://www.ppecem.ufma.br/ 

 
Não há dissertações no tema em questão no 

período pesquisado. 
 

UFPR  

http://www.exatas.ufpr.br/portal/ppgecm/ 
http://www.exatas.ufpr.br/portal/ppgecm/d

issertacoes/ 
 

http://www.exatas.ufpr.br/portal/ppgecm/wp-
content/uploads/sites/27/2016/03/036_caroline

moratofabricio.pdf 
 

A abordagem histórica e 
filosófica da ciência nos livros 

didádicos de química – 
pnlem/2008 e pnld/2012: um 
estudo sobre a combustão no 

século xviii 

UFPA  

http://www.ppgecm.propesp.ufpa.br/index
.php/br/ 

https://sigaa.ufpa.br/sigaa/public/program
a/defesas.jsf?lc=pt_BR&id=379 

 

Não há dissertações no tema em questão.  

UFRJ  

http://www.nutes.ufrj.br/mestrado/ 
 

http://www.nutes.ufrj.br/mestrado/arquivos/sim
one%20franco%20de%20sao%20tiago.pdf 

 

História da ciência e formação 
de professores: contribuições 
dos recursos audiovisuais a 
partir da análise de filmes 

científicos 

http://www.pg.im.ufrj.br/pemat/ 
http://www.pg.im.ufrj.br/pemat/mest_teses

.htm 
 

Não há dissertações no tema em questão.  

UFRN  

https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa
/portal.jsf?id=9111 

https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa
/defesas.jsf?lc=pt_BR&id=9111 

 

Não há dissertações no tema em questão.  

UFRGS  

http://pgeec.ufsm.br/ 
 

http://www.ufrgs.br/ppgeducacaociencias/
index.php/pt/ 

 
 
 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/32
/filter-

search?date.year=&submit=go&ANY=&rp
p=10&tdautor=&sort_by=0&keyword=&titl
e=&mimetype=%5BA+TO+Z%5D&order=
DESC&page=3&tdorientador=&language

=&nivel=doutorado 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/101
83/122337/000970429.pdf?sequence=1 

https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/12233
7 

 
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/10457

4  

Alfabetização tridimensional, 
contextualizada e histórica no 

campo conceitual da 
estereoquímica (tese) 

 
O legado de madame curie 
uma abordagem cts para o 

ensino da radioatividade (mp) 

http://pgeec.ufsm.br/
http://www2.ufscar.br/
http://www.ppgedcm-ar.ufscar.br/
http://www.ppgece.ufscar.br/
http://www.ppgece.ufscar.br/index.php/ppgece/dissertacoes-e-teses
http://www.ppgece.ufscar.br/index.php/ppgece/dissertacoes-e-teses
http://www.unifesp.br/
http://200.144.93.91/pecma/index.php/pt-br/
http://200.144.93.91/pecma/index.php/pt-br/
http://200.144.93.91/moodle/mod/url/view.php?id=37
http://200.144.93.91/moodle/mod/url/view.php?id=37
http://www.ppgecm.ufu.br/
http://www.ppgecm.ufu.br/node/81
http://www.ufac.br/mpecim
http://ice.ufam.edu.br/en/ensino/pos-graduacao/programas-de-pos-graduacao
http://ice.ufam.edu.br/en/ensino/pos-graduacao/programas-de-pos-graduacao
http://www.ppgecim.ufam.edu.br/
http://www.ppgencima.ufc.br/
http://www.ppgencima.ufc.br/public_html/index.php/trabalhos-de-conclusao
http://www.ppgencima.ufc.br/public_html/index.php/trabalhos-de-conclusao
http://www.ensinonaeducacaobasica.ufes.br/
http://www.ensinonaeducacaobasica.ufes.br/
http://www.ppecem.ufma.br/
http://www.exatas.ufpr.br/portal/ppgecm/
http://www.exatas.ufpr.br/portal/ppgecm/dissertacoes/
http://www.exatas.ufpr.br/portal/ppgecm/dissertacoes/
http://www.exatas.ufpr.br/portal/ppgecm/wp-content/uploads/sites/27/2016/03/036_CarolineMoratoFabricio.pdf
http://www.exatas.ufpr.br/portal/ppgecm/wp-content/uploads/sites/27/2016/03/036_CarolineMoratoFabricio.pdf
http://www.exatas.ufpr.br/portal/ppgecm/wp-content/uploads/sites/27/2016/03/036_CarolineMoratoFabricio.pdf
http://www.ppgecm.propesp.ufpa.br/index.php/br/
http://www.ppgecm.propesp.ufpa.br/index.php/br/
https://sigaa.ufpa.br/sigaa/public/programa/defesas.jsf?lc=pt_BR&id=379
https://sigaa.ufpa.br/sigaa/public/programa/defesas.jsf?lc=pt_BR&id=379
http://www.nutes.ufrj.br/mestrado/
http://www.nutes.ufrj.br/mestrado/arquivos/SIMONE%20FRANCO%20DE%20SAO%20TIAGO.pdf
http://www.nutes.ufrj.br/mestrado/arquivos/SIMONE%20FRANCO%20DE%20SAO%20TIAGO.pdf
http://www.pg.im.ufrj.br/pemat/
http://www.pg.im.ufrj.br/pemat/mest_teses.htm
http://www.pg.im.ufrj.br/pemat/mest_teses.htm
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?id=9111
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?id=9111
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/defesas.jsf?lc=pt_BR&id=9111
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/defesas.jsf?lc=pt_BR&id=9111
http://pgeec.ufsm.br/
http://www.ufrgs.br/ppgeducacaociencias/index.php/pt/
http://www.ufrgs.br/ppgeducacaociencias/index.php/pt/
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/32/filter-search?date.year=&submit=go&ANY=&rpp=10&tdautor=&sort_by=0&keyword=&title=&mimetype=%5BA+TO+Z%5D&order=DESC&page=3&tdorientador=&language=&nivel=doutorado
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/32/filter-search?date.year=&submit=go&ANY=&rpp=10&tdautor=&sort_by=0&keyword=&title=&mimetype=%5BA+TO+Z%5D&order=DESC&page=3&tdorientador=&language=&nivel=doutorado
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/32/filter-search?date.year=&submit=go&ANY=&rpp=10&tdautor=&sort_by=0&keyword=&title=&mimetype=%5BA+TO+Z%5D&order=DESC&page=3&tdorientador=&language=&nivel=doutorado
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/32/filter-search?date.year=&submit=go&ANY=&rpp=10&tdautor=&sort_by=0&keyword=&title=&mimetype=%5BA+TO+Z%5D&order=DESC&page=3&tdorientador=&language=&nivel=doutorado
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/32/filter-search?date.year=&submit=go&ANY=&rpp=10&tdautor=&sort_by=0&keyword=&title=&mimetype=%5BA+TO+Z%5D&order=DESC&page=3&tdorientador=&language=&nivel=doutorado
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/32/filter-search?date.year=&submit=go&ANY=&rpp=10&tdautor=&sort_by=0&keyword=&title=&mimetype=%5BA+TO+Z%5D&order=DESC&page=3&tdorientador=&language=&nivel=doutorado
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/32/filter-search?date.year=&submit=go&ANY=&rpp=10&tdautor=&sort_by=0&keyword=&title=&mimetype=%5BA+TO+Z%5D&order=DESC&page=3&tdorientador=&language=&nivel=doutorado
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/122337/000970429.pdf?sequence=1
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/122337/000970429.pdf?sequence=1
https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/122337
https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/122337
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/104574
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/104574
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UFF  

http://www.uff.br/ 
http://www.infes.uff.br/index.php/mestrado

emensino 
 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/c
onsultas/coleta/trabalhoconclusao/viewtrabalh
oconclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=2031

937 
 

Lavoisier, da Alquimia à Química 
Moderna: Teatro para a 

Popularização Científica e a 
Educação em Ciência (MP) 

UFRPE  

http://www.ppgec.ufrpe.br/ 
http://www.ppgec.ufrpe.br/?q=pt-

br/dissertacoes 
 

 

Não há dissertações no tema em questão.  

UFRRJ 

http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppged
ucimat/ 

http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppged
ucimat/dissertacoes/ 

 

Não há dissertações no tema em questão.  

ULBRA 
http://www.ulbra.br 

 
Não há dissertações no tema em questão  

UNIMES http://www.unimes.br/ 
Não encontramos link para acessar 
dissertações. 

 

UNOPAR  
http://www.pgsskroton.com.br/unopar/pro

grama.php?programa=1 
 

Não há dissertações no tema em questão.  

FURB 

http://www.furb.br/ppgecim 
http://bu.furb.br/consulta/novaConsulta/pe
sqPosGrad.php?acao=pesquisar&rdbtTp
Consulta=10&ExpBusca=&anoDefesaIni=
2011&anoDefesaFim=2015&progPG=Pro

grama+de+P%F3s-
Gradua%E7%E3o+em+Ensino+de+Ci%E
Ancias+Naturais+e+Matem%E1tica.&Sub

mit=Pesquisar 
 

Não há dissertações no tema em questão.  

USS 

http://www.uss.br/edumat 
http://www.uss.br/posgraduacao/strictose

nsu 
http://www.uss.br/posgraduacao/strictose

nsu/educacaomatematica 
 

Não foi possível o acesso ao link das 
dissertações. 

 

UTFPR 

http://ppgect.pg.utfpr.edu.br/ 
http://ppgect.pg.utfpr.edu.br/site/?page_id

=568 
http://www.utfpr.edu.br/patobranco/estrutu

ra-universitaria/diretorias/dirppg/pos-
graduacao/mestrados/ppgeps 

http://www.utfpr.edu.br/londrina/cursos/m
estrados-doutorados/Ofertados-neste-

Campus/mestrado-em-ensino-de-
matematica 

http://www.utfpr.edu.br/curitiba/estrutura-
universitaria/diretorias/dirppg/programas/

ppgfcet/pagina-inicial 
 
 

Não há dissertações no tema em questão.  

Fonte: elaboração das autoras 

 

 

 

 

http://www.uff.br/
http://www.infes.uff.br/index.php/mestradoemensino
http://www.infes.uff.br/index.php/mestradoemensino
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=2031937
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=2031937
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=2031937
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=2031937
http://www.ppgec.ufrpe.br/
http://www.ppgec.ufrpe.br/?q=pt-br/dissertacoes
http://www.ppgec.ufrpe.br/?q=pt-br/dissertacoes
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppgeducimat/
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppgeducimat/
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppgeducimat/dissertacoes/
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppgeducimat/dissertacoes/
http://www.ulbra.br/
http://www.pgsskroton.com.br/unopar/programa.php?programa=1
http://www.pgsskroton.com.br/unopar/programa.php?programa=1
http://www.furb.br/ppgecim
http://bu.furb.br/consulta/novaConsulta/pesqPosGrad.php?acao=pesquisar&rdbtTpConsulta=10&ExpBusca=&anoDefesaIni=2011&anoDefesaFim=2015&progPG=Programa+de+P%F3s-Gradua%E7%E3o+em+Ensino+de+Ci%EAncias+Naturais+e+Matem%E1tica.&Submit=Pesquisar
http://bu.furb.br/consulta/novaConsulta/pesqPosGrad.php?acao=pesquisar&rdbtTpConsulta=10&ExpBusca=&anoDefesaIni=2011&anoDefesaFim=2015&progPG=Programa+de+P%F3s-Gradua%E7%E3o+em+Ensino+de+Ci%EAncias+Naturais+e+Matem%E1tica.&Submit=Pesquisar
http://bu.furb.br/consulta/novaConsulta/pesqPosGrad.php?acao=pesquisar&rdbtTpConsulta=10&ExpBusca=&anoDefesaIni=2011&anoDefesaFim=2015&progPG=Programa+de+P%F3s-Gradua%E7%E3o+em+Ensino+de+Ci%EAncias+Naturais+e+Matem%E1tica.&Submit=Pesquisar
http://bu.furb.br/consulta/novaConsulta/pesqPosGrad.php?acao=pesquisar&rdbtTpConsulta=10&ExpBusca=&anoDefesaIni=2011&anoDefesaFim=2015&progPG=Programa+de+P%F3s-Gradua%E7%E3o+em+Ensino+de+Ci%EAncias+Naturais+e+Matem%E1tica.&Submit=Pesquisar
http://bu.furb.br/consulta/novaConsulta/pesqPosGrad.php?acao=pesquisar&rdbtTpConsulta=10&ExpBusca=&anoDefesaIni=2011&anoDefesaFim=2015&progPG=Programa+de+P%F3s-Gradua%E7%E3o+em+Ensino+de+Ci%EAncias+Naturais+e+Matem%E1tica.&Submit=Pesquisar
http://bu.furb.br/consulta/novaConsulta/pesqPosGrad.php?acao=pesquisar&rdbtTpConsulta=10&ExpBusca=&anoDefesaIni=2011&anoDefesaFim=2015&progPG=Programa+de+P%F3s-Gradua%E7%E3o+em+Ensino+de+Ci%EAncias+Naturais+e+Matem%E1tica.&Submit=Pesquisar
http://bu.furb.br/consulta/novaConsulta/pesqPosGrad.php?acao=pesquisar&rdbtTpConsulta=10&ExpBusca=&anoDefesaIni=2011&anoDefesaFim=2015&progPG=Programa+de+P%F3s-Gradua%E7%E3o+em+Ensino+de+Ci%EAncias+Naturais+e+Matem%E1tica.&Submit=Pesquisar
http://bu.furb.br/consulta/novaConsulta/pesqPosGrad.php?acao=pesquisar&rdbtTpConsulta=10&ExpBusca=&anoDefesaIni=2011&anoDefesaFim=2015&progPG=Programa+de+P%F3s-Gradua%E7%E3o+em+Ensino+de+Ci%EAncias+Naturais+e+Matem%E1tica.&Submit=Pesquisar
http://www.uss.br/edumat
http://www.uss.br/posgraduacao/strictosensu
http://www.uss.br/posgraduacao/strictosensu
http://www.uss.br/posgraduacao/strictosensu/educacaomatematica
http://www.uss.br/posgraduacao/strictosensu/educacaomatematica
http://ppgect.pg.utfpr.edu.br/
http://ppgect.pg.utfpr.edu.br/site/?page_id=568
http://ppgect.pg.utfpr.edu.br/site/?page_id=568
http://www.utfpr.edu.br/patobranco/estrutura-universitaria/diretorias/dirppg/pos-graduacao/mestrados/ppgeps
http://www.utfpr.edu.br/patobranco/estrutura-universitaria/diretorias/dirppg/pos-graduacao/mestrados/ppgeps
http://www.utfpr.edu.br/patobranco/estrutura-universitaria/diretorias/dirppg/pos-graduacao/mestrados/ppgeps
http://www.utfpr.edu.br/londrina/cursos/mestrados-doutorados/Ofertados-neste-Campus/mestrado-em-ensino-de-matematica
http://www.utfpr.edu.br/londrina/cursos/mestrados-doutorados/Ofertados-neste-Campus/mestrado-em-ensino-de-matematica
http://www.utfpr.edu.br/londrina/cursos/mestrados-doutorados/Ofertados-neste-Campus/mestrado-em-ensino-de-matematica
http://www.utfpr.edu.br/londrina/cursos/mestrados-doutorados/Ofertados-neste-Campus/mestrado-em-ensino-de-matematica
http://www.utfpr.edu.br/curitiba/estrutura-universitaria/diretorias/dirppg/programas/ppgfcet/pagina-inicial
http://www.utfpr.edu.br/curitiba/estrutura-universitaria/diretorias/dirppg/programas/ppgfcet/pagina-inicial
http://www.utfpr.edu.br/curitiba/estrutura-universitaria/diretorias/dirppg/programas/ppgfcet/pagina-inicial
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*1: COM MAIS DE DUAS PUBLICAÇÕES; *2: SE AS DISSERTAÇÕES OU TESES ESTÃO VOLTADAS DIRETAMENTE AO USO EM SALA DE AULA NO ENSINO DE QUÍMICA. Fonte: elaboração das autoras 

APÊNDICE 2  Quadro informativo sobre as dissertações e teses selecionadas. Autores, orientadores, região geográfica e ano de defesa. 

 INSTITUIÇÃO 
CURSO PG (NA ÁREA DE 

ENSINO) 
REGIÃO TIPO ANO AUTOR ORIENTADOR 

ÁREA DO 
ORIENTADOR É EQ? 

ORIENTADOR POSSUI 
PUBLICAÇÕES NA ÁREA 
DA HC ou FC ou HFC?*

1
 

PROPOSTA DIDÁTICA 
EFETIVA PARA A SALA 

DE AULA?*
2
 

NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE 

1 CEFET 

Ciência, Tecnologia 
e Educação Ciência, 

Tecnologia 
e Educação 

SUDESTE MA 2013 
Gleici Guimarães 

Poppolino 

 
José Claudio de 

Oliveira Reis 
SIM     NÃO SIM     NÃO SIM     NÃO EM 

2 UFPR 
Educação em Ciências e em 

Matemática 
SUL MA 2014 

Caroline Morato 
Fabrício 

Joanez Aparecida 
Aires 

SIM     NÃO SIM     NÃO SIM     NÃO EM 

3 USP Ensino de Ciências SUDESTE MA 2013 
 

Anielli Fabiula 
Gavioli Lemes 

Paulo Alves Porto SIM     NÃO SIM     NÃO SIM     NÃO ES 

4 UFG 
Educação em Ciências e 

Matemática 
CENTRO-

OESTE 
MA 2012 

Rita de Cássia 
Balieiro Rodrigues 

Wagner Wilson 
Furtado 

SIM     NÃO SIM     NÃO SIM     NÃO EF 

5 UEM 
Educação para a Ciência e a 

Matemática 
SUL 

 
MA 

2012 
Edson Gomes dos 

Santos 
Ourides Santin 

Filho 
SIM     NÃO SIM     NÃO SIM     NÃO GERAL 

6 USP Ensino de Ciências SUDESTE MA 2013 
 

Evandro Fortes 
Rozentalski 

Paulo Alves Porto SIM     NÃO SIM     NÃO SIM     NÃO ES 

7 USP Ensino de Ciências SUDESTE MA 2012 
 

Julia Rabello Buci 
Paulo Alves Porto SIM     NÃO SIM     NÃO SIM     NÃO GERAL 

8 UFSC 
Educação Científica e 

Tecnológica 
SUL MA 2013 

Larissa Moreira 
Ferreira 

Luiz Orlando de 
Quadro Peduzzi 

SIM     NÃO SIM     NÃO SIM     NÃO EM/ES 

9 UEM 
Educação para a Ciência e a 

Matemática 
SUL 

 
MA 

2012 Lediany Forostecki 
Ourides Santin 

Filho 
SIM     NÃO SIM     NÃO SIM     NÃO GERAL 

10 UNESP/ BAU Educação para a Ciência SUDESTE MA 2015 Letícia do Prado 
 

Marcelo Carbone 
Carneiro 

SIM     NÃO SIM     NÃO SIM     NÃO EM 

11 USP Ensino de Ciências SUDESTE MA 2015 
Marcos Paulo 

Hirayama 
Paulo Alves Porto SIM     NÃO SIM     NÃO SIM     NÃO EM 

12 UFBA 
Ensino, Filosofia e História 

das Ciências 
NORDESTE MA 2011 

Maricleide Pereira 
de Lima Mendes 

Maria da 
Conceição M. Oki 

SIM     NÃO SIM     NÃO SIM     NÃO EM 

13 UESB 
Ensino de Ciências e 

Matemática 
NORDESTE 

 
MA 

2013 
Simone Barreto 

Santos 

 
Baraquízio Braga 
do Nascimento Jr 

SIM     NÃO SIM     NÃO SIM     NÃO ES 

14 USP Ensino de Ciências SUDESTE MA 2015 
Tauan Garcia 

Gomes 

 
Thaís C. de M. 

Forato 
SIM     NÃO SIM     NÃO SIM     NÃO EM 

15 UNICAMP 
Ensino de Ciências e 

Matemática 
SUDESTE MA 2015 

Haira Emanuela 
Gandolfi 

Sílvia Fernanda de 
M. Figueirôa 

SIM      NÃO SIM     NÃO SIM     NÃO GERAL 

1 UFF Ensino de Ciências SUDESTE MP 2011 
Nelson dos Santos 

Moreira 
Maura Ventura 

Chinelli 
SIM     NÃO SIM     NÃO SIM     NÃO GERAL 

2 UFMS Ensino de Ciências 
CENTRO 
OESTE 

MP 2012 
Maria Ester C. 
Benites Garcia 

Maria Celina 
Piazza Recena 

SIM     NÃO SIM     NÃO SIM     NÃO EM 

3 UNB Ensino de Ciências 
CENTRO 
OESTE 

MP 2013 
Rafael Abdala 

Mendonça Ribeiro 
Roberto Ribeiro da 

Silva 
SIM     NÃO SIM     NÃO SIM     NÃO EM 

1 UFRGS Educação em Ciências SUL D 2015 
 

Daniele Trajano 
Raupp 

José  Cláudio Del 
Pino 

SIM     NÃO SIM     NÃO SIM     NÃO EM 

2 USP Ensino de Ciências SUDESTE D 
2012 

 

Simone Alves de 
Assis Martorano 

 

Maria Eunice 
Ribeiro Marcondes 

SIM     NÃO SIM     NÃO SIM     NÃO ES 

3 UNESP/BAU Educação para a Ciência SUDESTE D 2012 
Liz Mayoly Muñoz 

Albarracín 
Roberto Nardi SIM     NÃO SIM     NÃO SIM     NÃO ES 
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APÊNDICE 3 – quantitativo das IES versus ano início programa. 

PROGRAMA IES INÍCIO MA INÍCIO MP INÍCIO D UF REGIÃO 

CIÊNCIA TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO (31022014005P0)  CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA (CEFET) 01/01/10 
 

01/01/13 RJ SE 

ENSINO EM SAÚDE (23009004002P3) CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS (UNICHRISTUS 
 

15/01/16 
 

CE NE 

ENSINO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE 
(31067018001P3) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA (UNIFOA) 
 

01/01/07 
 

RJ SE 

ENSINO EM SAÚDE (15013014002P0) CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ (CESUPA) 
 

20/08/15 
 

PA N 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (42039010003P4)  CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO (UNIFRA) 06/08/14 
 

06/08/14 RS S 

ENSINO DE HUMANIDADES E LINGUAGENS (42039010006P3)  CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO (UNIFRA) 01/08/16 
  

RS S 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E 
MATEMÁTICA (42039010001P1) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO (UNIFRA) ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO: EC e M,EF,EM 
 

01/01/04 
 

RS S 

PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (31049010001P6) COLÉGIO PEDRO II (CPII) - EDUCAÇÃO, ENSINO e PRÁTICAS DE ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

01/01/13 
 

RJ SE 

PROJETOS EDUCACIONAIS DE CIÊNCIAS (33002088004P3) ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA (USP/EEL) - PROJETOS EDUCACIONAIS DE CIÊNCIAS 
 

01/01/13 
 

SP SE 

EDUCAÇÃO PARA O ENSINO NA ÁREA DE SAÚDE 
(25025015001P6) 

FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE (FPS) 
 

01/01/11 
 

PE NE 

ENSINO NAS CIÊNCIAS DA SAÚDE (40037010002P0)  FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE (FPP) 02/02/15 
  

PR S 

ENSINO EM BIOCIÊNCIAS E SAÚDE (31010016009P0)  

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ) - ENSINO FORMAL EM BIOCIÊNCIAS E SAÚDE,ENSINO NÃO 
FORMAL EM BIOCIÊNCIAS E SAÚDE 

01/01/03 
 

01/01/03 RJ SE 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (42009014012P8)  FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (FUPF) 
 

01/01/14 
 

RS S 

ENSINO NA SAÚDE (42015014009P3) FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE (UFCSPA) 
  

01/08/14 RS S 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (51001012021P1)  FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) 01/01/07 
 

07/04/14 MS CO 

ENSINO DE CIÊNCIAS (51001012022P8) 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) - EDUCAÇÃO AMBIENTAL  E 

ENSINO EM CIÊNCIAS NATURAIS  
01/01/07 

 
MS CO 

ENSINO DE CIÊNCIAS (51001012172P0)  FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) 
  

09/03/17 MS CO 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (27001016025P9)  

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (FUFSE) - ENSINO e ENSINO DE CIÊNCIAS E 
MATEMÁTICA  

01/01/09 
 

SE NE 

ENSINO DE CIÊNCIAS (42046017006P6) FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA (UNIPAMPA) 
 

01/01/12 
 

RS S 

ENSINO (42014018004P5) FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FUVATES-UNIVATES) 01/01/13 
 

03/10/16 RS S 

ENSINO DE CIÊNCIAS EXATAS (42014018002P2) FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FUVATES-UNIVATES) 
 

01/01/07 
 

RS S 

EDUCAÇÃO PARA CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (52005011002P5)  INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS (IFG) 
 

01/01/12 
 

GO CO 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (33084017002P0) INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP) 
 

01/01/14 
 

SP SE 

ENSINO TECNOLÓGICO (12003018001P3) INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS (IFAM) 
 

01/01/14 
 

AM N 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (22008012006P5)  INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ (IFCE) 10/06/15 
  

CE NE 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=31022014005P0
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.xhtml?popup=true&cd_programa=23009004002P3
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.xhtml?popup=true&cd_programa=31067018001P3
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.xhtml?popup=true&cd_programa=31067018001P3
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.xhtml?popup=true&cd_programa=15013014002P0
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.xhtml?popup=true&cd_programa=42039010003P4
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.xhtml?popup=true&cd_programa=42039010006P3
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.xhtml?popup=true&cd_programa=42039010001P1
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.xhtml?popup=true&cd_programa=42039010001P1
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.xhtml?popup=true&cd_programa=31049010001P6
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.xhtml?popup=true&cd_programa=33002088004P3
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.xhtml?popup=true&cd_programa=25025015001P6
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.xhtml?popup=true&cd_programa=25025015001P6
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.xhtml?popup=true&cd_programa=40037010002P0
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.xhtml?popup=true&cd_programa=31010016009P0
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.xhtml?popup=true&cd_programa=42009014012P8
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.xhtml?popup=true&cd_programa=42015014009P3
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.xhtml?popup=true&cd_programa=51001012021P1
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=27001016025P9
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=42046017006P6
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=42014018004P5
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=42014018002P2
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=52005011002P5
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=12003018001P3
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=22008012006P5
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EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (30004012002P7)  INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO (IFES) 
 

01/01/11 
 

ES SE 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (30004012074P8) INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO (IFES) 
 

16/09/16 
 

ES SE 

ENSINO DE HUMANIDADES (30004012072P5)  INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO (IFES) 
 

05/08/16 
 

ES SE 

ENSINO DE CIÊNCIAS (31050018003P0) INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO (IFRJ) 01/01/14 
  

RJ SE 

ENSINO DE CIÊNCIAS (31050018001P7) INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO (IFRJ) 
 

01/01/08 
 

RJ SE 

ENSINO E SUAS TECNOLOGIAS (31040012003P8)  INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE (IFF) 
 

EM PROJETO 
 

RJ SE 

CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO (42033012002P0)  INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE (IFSUL) 
 

07/03/14 
 

RS S 

ENSINO (32008015013P0) 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS (PUC/MG) - ENSINO DE BIOLOGIA, E DE 
CIÊNCIAS E MATEMÁTICA, E DE FÍSICA E DE MATEMÁTICA  

01/01/05 
 

MG SE 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (33005010005P4)  PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO (PUC/SP) 01/01/75 
 

01/01/01 SP SE 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (42005019026P3)  PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL (PUC/RS) 01/01/01 
 

01/01/12 RS S 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (33107017003P8)  UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO (UNIAN-SP) 01/01/08 
 

01/01/08 SP SE 

ENSINO DE CIÊNCIAS (33078017009P8) UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL (UNICSUL) 01/01/07 
 

01/01/08 SP SE 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (33078017002P3)  UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL (UNICSUL) 
 

01/01/04 
 

SP SE 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS (53001010106P6)  UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 
  

27/02/15 DF CO 

ENSINO DE CIÊNCIAS (53001010056P9) UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 
 

01/01/03 
 

DF CO 

ENSINO NA SAÚDE (53001010104P3) UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) EM PROJETO 
  

DF CO 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (42008018015P0)  UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL (UCS) 
 

01/01/13 
 

RS S 

ENSINO (50008013005P8) UNIVERSIDADE DE CUIABÁ (UNIC) 26/08/16 
  

MT CO 

SAÚDE E EDUCAÇÃO (33032017010P0) UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO (UNAERP) 
 

01/01/12 
 

SP SE 

ENSINO DE CIÊNCIAS (MODALIDADES FÍSICA, QUÍMICA E 
BIOLOGIA) (33002010003P9) 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) 01/09/73 
 

01/01/09 SP SE 

FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE (33002010237P0)  UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) 
 

01/01/14 
 

SP SE 

EDUCAÇÃO, CULTURA E TERRITÓRIOS SEMIÁRIDOS 
(28005015013P9) 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) 10/03/14 
  

BA NE 

ENSINO DE CIENCIAS E MATEMÁTICA (50002015101P9)  UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT) 15/05/15 
  

MT CO 

ENSINO DE CIÊNCIAS, MATEMÁTICA E TECNOLOGIAS 
(41002016161P6) 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA (UDESC) 
 

24/04/15 
 

SC S 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS NA AMAZÔNIA (12008010005P4)  UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS (UEA) 01/01/11 
  

AM N 

ENSINO DE MATEMÁTICA (15006018008P5)  UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ (UEPA) 
 

05/10/15 
 

PA N 

ENSINO EM SAÚDE NA AMAZÔNIA (15006018006P2)  UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ (UEPA) 
 

01/01/12 
 

PA N 

ENSINO DE CIÊNCIAS, AMBIENTE E SOCIEDADE (31004016063P9)  

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ) - BIODIVERSIDADE E AVALIAÇÃO SÓCIO-
AMBIENTAL e ENSINO DE BIOLOGIA 

01/01/12 
  

RJ SE 

ENSINO EM EDUCAÇÃO BÁSICA (31004016064P5)  UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ) 
 

01/01/14 
 

RJ SE 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=30004012002P7
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=30004012074P8
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=30004012072P5
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=31050018003P0
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=31050018001P7
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=31040012003P8
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=42033012002P0
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=32008015013P0
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=33005010005P4
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=42005019026P3
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=33107017003P8
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=33078017009P8
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=33078017002P3
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=53001010106P6
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=53001010056P9
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=53001010104P3
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=42008018015P0
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=50008013005P8
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=33032017010P0
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=33002010003P9
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=33002010003P9
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=33002010237P0
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=28005015013P9
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=28005015013P9
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=50002015101P9
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=41002016161P6
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=41002016161P6
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=12008010005P4
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=15006018008P5
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=15006018006P2
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=31004016063P9
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=31004016064P5
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ENSINO (23002018009P9) UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) 
 

01/01/14 
 

RN NE 

ENSINO (23002018071P6) UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) 
 

11/04/16 
 

RN NE 

ENSINO DAS CIÊNCIAS (31035019003P8) UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO (UNIGRANRIO) 
 

01/01/07 
 

RJ SE 

ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
(24004014017P7) 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB) - EDUCAÇÃO MATEMÁTICA e ENSINO DE CIÊNCIAS 01/01/13 
  

PB NE 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (24004014006P5)  UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB) 
 

01/01/07 
 

PB NE 

ENSINO E HISTÓRIA DE CIÊNCIAS DA TERRA (33003017081P6)  UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) 01/01/04 
 

01/01/04 SP SE 

MULTIUNIDADES EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 
(33003017092P8) 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) 01/01/11 
 

01/01/11 SP SE 

ASTRONOMIA (28002016017P5) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA (UEFS) 
 

23/08/13 
 

BA NE 

ENSINO DE CIÊNCIAS (52012018007P0) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS (UEG)  12/12/2013  GO C0 

ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
(40002012025P2) 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 01/01/2002  01/01/2007 PR S 

EDUCAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A MATEMÁTICA (40004015023P2) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ  17/12/2003  30/03/2009 PR S 

ENSINO DE CIÊNCIAS (13003011001P6) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA (UERR) 
 

01/01/12 
 

RR N 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS (28007018018P3)  UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (UESC) 12/08/13 
  

BA NE 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (28007018014P8)  UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (UESC) 01/01/12 
  

BA NE 

ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA (40014010011P6)  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE (UNICENTRO) - ENSINO E APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS 
NATURAIS E MATEMÁTICA  

01/01/14 
 

PR S 

ENSINO (40031012070P7) UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ (UENP) 
 

13/05/16 
 

PR S 

ENSINO (40015017027P6) UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA (UNIOESTE) 01/01/14 
  

PR S 

FORMAÇÃO DOCENTE INTERDISCIPLINAR (40076016002P0)  UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR) 01/01/2013 
  

PR S 

EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
(28006011010P6) 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB) 01/01/2011 
  

BA NE 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (33004137031P7)  

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO" (UNESP) - ENSINO E APRENDIZAGEM 
DA MAT. E SEUS FUND. FILOS.CIENTIFICOS 

01/01/1984 
 

01/01/1993 SP SE 

DOCÊNCIA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA (33004056091P0)  UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO" (UNESP) 
 

01/01/2014 
 

SP SE 

EDUCAÇÃO PARA A CIÊNCIA (33004056079P0)  

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO" (UNESP) -ENSINO DE 
CIÊNCIAS;ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA;ENSINO E CIÊNCIAS 

01/01/1997 
 

01/01/2003 SP SE 

ENSINO E PROCESSOS FORMATIVOS (33004153078P4)  UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO" (UNESP) 08/08/2016 
  

SP SE 

ENSINO, FILOSOFIA E HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS (28001010040P4)  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) - EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES;HIST. E FIL. CIÊNCIAS E IMPL. P/ O ENSINO DAS CIÊNCIAS 

01/01/2000 
 

01/01/2006 BA NE 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (26001012027P9)  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL)-Ensino de anos iniciais; de Biologia; de Ciências e Matemática; 
Ensino de Ciências e Matemática(Ensino de Biologia; Ensino de Física; Ensino de Matemática;Ensino de Química; 

Pedagogia); Ensino de Física; Ensino de Matemática; Ensino de Pedagogia;Ensino de Química; Pedagogia. 
 

01/01/2010 
 

AL NE 

ENSINO NA SAÚDE (26001012031P6) UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL) 
 

01/01/2011 
 

AL NE 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (52001016036P1)  UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) 01/01/2007 
 

03/08/2015 GO CO 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=23002018009P9
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=23002018071P6
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=31035019003P8
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=24004014017P7
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=24004014017P7
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=24004014006P5
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=33003017081P6
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=33003017092P8
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=33003017092P8
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=28002016017P5
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=52012018007P0
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=40002012025P2
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=40002012025P2
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=40004015023P2
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=13003011001P6
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=28007018018P3
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=28007018014P8
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=40014010011P6
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=40031012070P7
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=40015017027P6
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=40076016002P0
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=28006011010P6
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=28006011010P6
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=33004137031P7
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=33004056091P0
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=33004056079P0
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=33004153078P4
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=28001010040P4
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=26001012027P9
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=26001012031P6
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=52001016036P1


107 
 

ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA (52001016060P0) UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) - Ensino na Educação Básica ; Multidisciplinar 
 

01/01/2013 
 

GO CO 

ENSINO NA SAÚDE (52001016051P0) UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) 
 

01/08/2011 
 

GO CO 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS (32003013041P1)  UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ (UNIFEI) 01/01/2016 
  

MG SE 

ENSINO DE CIÊNCIAS (32003013010P9) UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ (UNIFEI) 
 

01/01/2011 
 

MG SE 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (32005016027P1)  UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) 
 

01/01/2009 
 

MG SE 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA - UFMT - UFPA - UEA 
(50001019028P3) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) 
  

01/01/2010 MT CO 

ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS (50001019027P7) UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) 
 

01/01/2010 
 

MT CO 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (32007019018P5)  UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP) 
 

01/01/2008 
 

MG SE 

ENSINO DE CIÊNCIAS (32007019026P8) UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP) - BIOLOGIA;ENSINO DE CIÊNCIAS;FÍSICA;QUÍMICA 
 

01/01/2013 
 

MG SE 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (42003016055P0)  UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL) 08/08/2016 
  

RS S 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (42003016042P6)  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL) - ENSINO DE CIÊNCIAS;ENSINO DE CIÊNCIAS E 
MATEMÁTICA;ENSINO DE MATEMÁTICA.  

01/01/2011 
 

RS S 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (25001019095P1)  UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) 06/04/2015 
  

PE NE 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E TECNOLÓGICA (25001019069P0)  UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) 01/01/2008 
 

08/09/2014 PE NE 

ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA - PPGECN (10001018040P0) UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR) EM PROJETO 
  

RO N 

EDUCAÇÃO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA (41001010050P7)  UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) 01/01/2002 
 

01/01/2002 SC S 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E ENSINO DE FÍSICA (42002010058P7)  UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) - Educação Matemática; Ensino de Física 01/01/2013 
  

RS S 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (33001014070P1) UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) 01/02/2017 
  

SP SE 

ENSINO DE CIÊNCIAS EXATAS (33001014029P1) UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) - Ensino de Física; Ensino de Matemática 
 

01/01/2008 
 

SP SE 

EDUCAÇÃO E SAÚDE NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 
(33009015068P8) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) 01/01/2009 
  

SP SE 

EDUCAÇÃO E SAÚDE NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 
(33009015084P3) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) 
 

01/01/2013 
 

SP SE 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (33009015174P2)  UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) 10/06/2016 
  

SP SE 

ENSINO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (33009015066P5)  UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) 
 

01/01/2003 
 

SP SE 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (32006012032P1)  UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) 
 

01/01/2013 
 

MG SE 

ENSINO E HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS E DA MATEMÁTICA 
(33144010009P8) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) -ENSINO E HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS E DA 
MATEMÁTICA;ENSINO, HISTÓRIA E FILOSOFIA DAS CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

01/01/2011 
  

SP SE 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (11001011007P6)  UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC) 
 

01/01/2014 
 

AC N 

CIENCIAS E HUMANIDADES (12001015171P3)  UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) 20/02/2017 
  

AM N 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (12001015042P9) UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) 01/01/2014 
  

AM N 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (22001018061P1) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) - ENSINO; ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA; 
MULTIDISCIPLINAR  

01/01/2008 
 

CE NE 

ENSINO DE FÍSICA (30001013044P2) UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) 
 

01/01/2011 
 

ES SE 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=52001016060P0
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=52001016051P0
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=32003013041P1
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=32003013010P9
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=32005016027P1
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=50001019028P3
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=50001019028P3
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=50001019027P7
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=32007019018P5
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=32007019026P8
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=42003016055P0
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=42003016042P6
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=25001019095P1
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=25001019069P0
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=10001018040P0
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=41001010050P7
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=42002010058P7
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=33001014070P1
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=33001014029P1
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=33009015068P8
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=33009015068P8
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=33009015084P3
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=33009015084P3
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=33009015174P2
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=33009015066P5
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=32006012032P1
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=33144010009P8
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=33144010009P8
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=11001011007P6
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=12001015171P3
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=12001015042P9
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=22001018061P1
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/viewPrograma.jsf?popup=true&cd_programa=30001013044P2
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ENSINO, EDUCAÇÃO BÁSICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
(30001013106P8) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) 21/09/2016 
  

ES SE 

ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA (30001013055P4) UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) 01/01/2014 
  

ES SE 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (20001010039P0)  UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) 23/08/2015 
  

MA NE 

CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO EM METODOLOGIAS DE ENSINO 
SUPERIOR (15001016159P1) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 
 

05/05/2017 
 

PA N 

DOCÊNCIA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICAS 
(15001016078P1) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 
 

14/04/2014 
 

PA N 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICAS (15001016033P8)  UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 01/01/2001 
 

01/01/2009 PA N 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E EM MATEMÁTICA (40001016068P7)  UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) 01/01/2010 
  

PR S 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E SAÚDE (31001017106P0)  UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) 01/01/1995 
 

01/01/2006 RJ SE 

ENSINO DE FÍSICA (31001017126P1) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) 
 

01/01/2008 
 

RJ SE 

ENSINO DE MATEMÁTICA (31001017122P6)  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) - ENSINO DE MATEMÁTICA;ENSINO E HISTÓRIA DA 
MATEMÁTICA E DA FÍSICA 

01/01/2006 
 

03/08/2015 RJ SE 

ENSINO DE QUÍMICA (31001017156P8) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) 
 

01/01/2014 
 

RJ SE 

ENSINO DE CIÊNCIAS EXATAS (42004012158P0) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG) 
 

01/06/2017 
 

RS S 

EDUCAÇÃO, TRABALHO E INOVAÇÃO EM MEDICINA 
(23001011172P0) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) 
 

03/10/2016 
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01/01/2013 
 

RN NE 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS QUÌMICA DA VIDA E SAÚDE ( UFSM - 
FURG) (42001013098P9) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) 01/01/2008 
 

01/01/2008 RS S 

ENSINO DE FÍSICA (42001013091P4) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) 01/01/2006 
 

01/01/2008 RS S 

ENSINO DE FÍSICA (42001013076P5) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) 
 

01/01/2002 
 

RS S 

ENSINO DE MATEMÁTICA (42001013081P9)  UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) 
 

01/01/2005 
 

RS S 

ENSINO DE MATEMÁTICA (42001013171P8)  UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) 01/03/2017 
  

RS S 

ENSINO (29007003004P0) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA (UFESBA) - Ensino e relações étnico-raciais na perspectiva pós e 
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07/08/2017 
 

BA NE 

ENSINO EM CIÊNCIAS E SAÚDE (16003012157P4) UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS (UFT) 10/10/2016 
  

TO CO 

DIVERSIDADE E INCLUSÃO (31003010093P2)  UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) 
 

08/08/2013 
 

RJ SE 

ENSINO (31003010156P4) UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) 01/04/2015 
  

RJ SE 

ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA (31003010085P0)  UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) - ENSINO DE FÍSICA; ENSINO DE QUÍMICA 
 

01/01/2012 
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ENSINO DAS CIÊNCIAS (25003011012P1) UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (UFRPE) 01/01/1995 
 

01/01/2010 PE NE 
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10/04/2015 
 

RJ SE 
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PRÁTICAS DOCENTES NO ENSINO FUNDAMENTAL 
(33103011003P2) 

UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS (UNIMES) 
 

17/08/2015 
 

SP SE 

INOVAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR EM SAÚDE (33110018005P8)  UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL (USCS) 
 

EM PROJETO 
 

SP SE 

METODOLOGIAS PARA O ENSINO DE LINGUAGENS E SUAS 
TECNOLOGIAS (40024016005P8) 

UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ (UNOPAR) 05/06/2013 
  

PR S 

ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA (41006011010P3)  UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU (FURB) 
 

01/01/2009 
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ENSINO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO (42010012006P2) UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES (URI) 
 

01/01/2009 
 

RS S 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (31027016002P2)  UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA (USS) 
 

01/01/2008 
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ENSINO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (40006018006P3)  UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) 
 

01/01/2008 
 

PR S 

ENSINO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (40006018028P7)  UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) 
  

05/08/2013 PR S 

ENSINO DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E DA NATUREZA 
(40006018027P0) 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) 
 

29/08/2013 
 

PR S 

ENSINO DE MATEMÁTICA (40006018041P3)  UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) 
 

10/08/2015 
 

PR S 

FORMAÇÃO CIENTÍFICA, EDUCACIONAL E TECNOLÓGICA 
(40006018019P8) 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E AMBIENTE 
EDUCACIONAL;Ciência, Tecnologia E Sociedade E Meio Ambiente;Ensino, Aprendizagem E Mediações  

01/01/2011 
 

PR S 

Fonte: elaboração das autoras 
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ANEXO   Resumos das dissertações e teses analisadas 

 

A. MESTRADOS ACADÊMICOS 

 

1. POPPOLINO, G. G. Utilizando a abordagem histórica com experimentação para trabalhar conceitos 
de Química no Ensino Médio. Orientador: José Claudio de Oliveira Reis. Dissertação de  Mestrado  
submetida  ao  Programa  de  Pós-graduação  em Ciência, Tecnologia e Educação do Centro Federal 
de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, CEFET/RJ, como parte dos requisitos 
necessários à obtenção do título de Mestre. 
 
Esta  pesquisa  foi  uma  proposta  de  aula  de  Química  diferenciada,  onde  o  objetivo principal  foi  
trabalhar  com  a  História  da  Ciência  de  modo  contextualizado,  demonstrando  o 
desenvolvimento  da  Química  no  século  XVIII,  tentou-se  estimular  o  estudo  desta  Ciência 
através da abordagem histórico – experimental. O público alvo da investigação foram os alunos da  3ª  
série  do  ensino  médio  de  uma  escola  da  Rede  Pública  Estadual  do  Rio  de  Janeiro, 
localizada na Zona Norte do  Município do Rio  de Janeiro. O trabalho foi desenvolvido no 1º bimestre  
do  ano  de  2012.  A investigação  consistiu  na  apresentação  das  principais  Teorias ―Químicas‖  
desenvolvidas  no  século  XVIII, mostrando  sua  importância  na  evolução  científica desse século, 
descrevendo o momento histórico em que o Iluminismo ganhou força na Europa, mostrando  sua  
importância  na  evolução  científica. O  Objetivo  da  apresentação  das  Teorias Químicas em sala 
de aula foi mostrar como a ciência se desenvolveu nesse período, desde o estudo  dos  ―ares‖,  
passando  pela  concepção  da  Teoria  do  flogisto  até  o  nascimento  da Química moderna, visando 
uma compreensão maior da construção do conhecimento científico. A  apresentação  começou  com  
a  Teoria  do  flogisto,  desenvolvida  por  Stahl  (1660-1734), passando para o relato de 
experimentos, demonstrações de aparelhos e explicações utilizadas naquela época, como  a 
aparelhagem ―revolucionária‖ inventada por  Hales (1677-1761), a cuba pneumática, que foi utilizada 
para recolher ―ares‖. As explicações dadas por Black (1728-1799) nos experimentos que produziam o 
―ar fixo‖ e por Priestley (1733-1804) e Scheele (1742-1786) do ―ar  deflogisticado‖ também foram 
relatadas na pesquisa.Para finalizar o conteúdo histórico, foi demonstrada a contribuição que 
Lavoisier com a ajuda de sua esposa Marie-Anne deu para a ciência se contrapondo a Teoria do 
flogisto.  A pesquisa foi dividida em 7 etapas, cada uma correspondeu  a um dia de aula. Na 1ª etapa, 
os alunos responderam a um questionário com seus  dados  pessoais,  na  2ª,  realizou-se  um  
experimento  com  duas  velas,  onde  foram tampadas,  uma  com  um  copo  de  vidro  grande  e  a  
outra  com  um  copo  de  vidro  pequeno, havendo  uma  discussão  sobre  os  conteúdos  abordados  
no  decorrer  da  aula.  No  3º  dia  foi apresentada a teoria do flogisto e ao mesmo tempo foi 
realizado um experimento queimando um pedaço de magnésio e outro aquecendo o trióxido de ferro 
junto com  palitos de fósforo. No 4º  foi  apresentado  o  desenvolvimento  do  estudo  dos  ―ares‖.  No  
5º,  dois  objetos  foram queimados, palha de aço e folha de papel, e as massas inicial e final das 
substâncias foram comparadas e discutidas. No 6º, outro experimento com bicarbonato de sódio e 
vinagre dentro de uma garrafa foi realizado, ocorrendo novamente discussão para chegar a uma 
conclusão. Na etapa final, houve uma discussão e uma revisão de todos os conteúdos abordados. A 
partir dessas  etapas  foram  analisados  os  materiais  recolhidos  (questionários,  registros  do 
comportamento  dos  estudantes  e  fotografias).  Após a analise verificou-se que  houve  uma 
melhora  na  participação  dos  estudantes  nas  discussões,  no  rendimento  e  na  frequência  na 
aulas, porém não solucionou o problema da unidade escolar.  
 
Palavras- chave: História da Química; Experimentação; Ensino médio. 
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2. GOMES, T. G. Uma história da radioatividade para a escola básica: desafios e propostas.  São 
Paulo, 2015. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo. Faculdade de Educação, Instituto 
de Física, Instituto de Química e Instituto de Biociências.Orientador: Profa. Dra. Thaís Cyrino de Mello 
Forato. 
 
Nas  últimas  décadas  cresceu  o  número  de  pesquisas  que  defendem  os benefícios  do  uso  da  
História  da  Ciência  na  educação  científica,  entretanto, surgiram  também  estudos  apontando  
diversas  dificuldades  para  tal  fim, inclusive quanto à carência de propostas efetivas para a sala d e 
aula. A partir deste  impasse,  desenvolvemos  uma  pesquisa  que  elabora  e  analisa  o processo  
de  construção  de  uma  abordagem  didática  da  história  da radioatividade  para  o  Ensino  Médio  
para  ser  utilizada  por  professores  de química e de física. Selecionamos aspectos da pesquisa 
sobre radioatividade, desde seu inicio — entre as décadas de 1890 e de 1900 — às suas aplicações, 
durante o século XX, como tema para a construção de uma proposta didático metodológica para 
ensino de física e de química. Além de conceitos científicos, tais episódios permitem discussões 
metacientíficas, por exemplo, diferenciando a descoberta de um fenômeno natural da construção de 
explicações sobre ele e  a  compreensão  da  ciência  enquanto  fazer  coletivo.  Utilizamos  como  
apoio metodológico  uma proposta que se propõe a lidar com obstáculos apontados pela literatura, 
fundamentando a seleção e adaptação de conteúdos históricos na proposição de atividades didáticas, 
a partir de cada contexto educacional e dos  objetivos  epistemológicos  estabelecidos  pelo  
autor/pesquisador. Oferecemos como resultados desta pesquisa o planejamentos para as aulas, os 
textos para os alunos (material didático) e para o professor e a análise sobre a construção da 
proposta, que pode auxiliar outras pesquisas na área. 
 
Palavras Chave: História da Ciência; Radioatividade; Ensino de Ciências. 
 

3. ROZENTALSKI, E. F. O estatuto ontológico e epistemológico do conceito de orbital em livros 
didáticos de  Química Geral no século XX: uma análise de seus fundamentos, suas representações  e 
implicações  para a  aprendizagem. 2013.  167  f. Dissertação de  Mestrado, Instituto de Física, 
Instituto de Química,  Instituto de Biociências  e Faculdade de Educação – Programa  Interunidades  
em  Ensino  de  Ciências,  Universidade  de  São  Paulo,  São  Paulo, 2013. 
 
Um  dos  tópicos  discutidos  no  âmbito  da  Filosofia  da  Química  diz  respeito  ao  realismo 
científico  dos  conceitos  químicos,  como,  por  exemplo,  o  conceito  de  orbital.  O  estatuto 
ontológico (referência ou não à realidade) dos orbitais passou a ser objeto de intenso debate a partir 
de 1999, quando da  publicação do trabalho de Zuo e colaboradores, corroborado sem  maiores  
ressalvas  pelo  editorial  da  revista  Nature,  no  qual  se  afirmava  que  orbitais haviam  sido  
observados  diretamente.  Nesse  debate,  não  apenas  aspectos  ontológicos foram levantados, 
mas, também, aspectos epistemológicos  em relação a esse conceito  (o que  é  o  orbital  e  a  
possibilidade  de  observá-lo).  Esses  aspectos  têm  implicações  para  a Química  e,  
especialmente,  para o  Ensino  de  Química.  Diante  disso,  esta  dissertação  tem como objetivo 
investigar como o conceito de orbital foi apresentado nos livros didáticos de Química Geral voltados 
para o Ensino Superior, ao longo do século XX. Foram selecionados livros didáticos utilizados no 
Brasil nesse período, por meio da identificação simultânea nas seguintes  bases  de  dados:  os  
catálogos  das  bibliotecas  da  Universidade  de  São  Paulo (USP);  da  Universidade  Federal  do  
Rio  de  Janeiro  (UFRJ);  e  do  site  Estante  Virtual,  que reúne os acervos de vários sebos 
brasileiros.  Foram selecionados  e investigados  26  livros didáticos  de  Química  Geral,  abrangendo  
o  período  de  1911  a  2001.  Por  meio  das investigações  nos  livros  e  dos  referenciais que 
orientaram  essa  pesquisa,  delimitamos  as seguintes  categorias  visando  sistematizar  e  analisar  
os  dados:  base  conceitual  do  orbital; representação icônica do orbital; e representação simbólica 
do orbital. A primeira se ampara principalmente, mas não somente, nos debates sobre o estatuto 
ontológico e epistemológico do  orbital  relatados  na  literatura.  As  duas  últimas  se  baseiam  na  
semiótica peirceana.  O conceito  de  orbital  começa  a  ser  introduzido  e  discutido  nos  livros  de  
Química  Geral  por volta da segunda metade do século XX. Na primeira  categoria, nota-se que boa 
parte dos livros define o orbital como se referindo a uma região na qual é mais provável se encontrar 
o elétron, em termos de densidade de probabilidade.  Para alguns filósofos da química, essa 
compreensão é um indício de uma apreensão peculiar da Mecânica Ondulatória por parte dos 
químicos.  Na segunda categoria, as imagens  dos orbitais, cuja característica semiótica se refere à 
representação de qualidades do orbital, como sua forma,  são, em sua maioria, identificadas  como  
as  regiões  de  densidade  de  probabilidade  elevada,  representadas  por superfícies  contínuas  e  
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uniformes.  Essas  representações  parecem  sugerir  um  papel secundário ao elétron.  Por fim, na 
terceira categoria,  cuja característica semiótica consiste em  convencionar  previamente  ao  leitor  o  
seu  significado,  constata-se  que  os  orbitais  são representados  por  linhas  horizontais  ou  caixas,  
e  os  elétrons  por  setas,  sugerindo  duas entidades distintas. Essa compreensão implica  que 
orbitais preenchidos e vazios possuem igualdade ontológica. Observa-se, assim, que o conceito de 
orbital é introduzido nos livros de  Química  Geral  do  século  XX  de  maneira  não  problematizada,  
tanto  do  ponto  de  vista conceitual quanto dos significados e sentidos das diferentes representações 
desse conceito. 
 
Palavras-chave: Filosofia da Química. Semiótica. Livros didáticos. Orbital. Ensino Superior. 
 

4. BUCI, J. R. Humphry Davy e a questão da classificação do potássio e do sódio. 2012.  
Dissertação  (Mestrado)  –  Programa  de  Pós-Graduação  Interunidades  em  Ensino  de Ciências, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
 
Este trabalho aborda as  questões  acerca  da  definição  do  que  seria  um  metal,  que  se seguiram 
à preparação dos metais alcalinos (sódio e potássio) por Humphry Davy (1778 –  1829).  O estudo de 
caso histórico, enfocando a preparação dessas novas substâncias –. as quais apresentavam 
propriedades bastante diferentes de todos os metais conhecidos na  época  –  pode  dar  margem  a  
uma  série  de  reflexões  úteis  para  os  educadores  em química  da  atualidade,  acerca  do  
processo  de  construção  do  conhecimento  científico. Seguindo as orientações da nova 
historiografia da ciência, procurou-se caracterizar os debates  em  torno  do  trabalho  de  Davy  de  
acordo  com  o  contexto  em  que  se desenvolveram.  Para  isso,  foram  consultadas  fontes  
primárias,  tanto  de  textos  que possivelmente serviram de fontes para Davy  –  como o  Tratado 
Elementar de Química de  A.  L.  Lavoisier  (2007;  edição  original,  1789)  –  quanto  de  textos  do 
próprio  Davy (em especial,  suas  Bakerian Conferences) e seus contemporâneos. O trabalho de 
Davy deve  ser  entendido  no  contexto  do  desenvolvimento  da  ―nova  química‖  proposta  por 
Lavoisier  e  seu  grupo  no  final  do  século  XVIII.  Nesse  panorama  teórico,  surgiu  um novo  
instrumento  de  análise  química,  proveniente  dos  estudos  sobre  a  eletricidade:  a pilha  elétrica,  
construída  pioneiramente  por  Alessandro  Volta.  Em  seu  laboratório  na Royal  Institution  de  
Londres,  Davy  realizou  uma  série  de  investigações  a  respeito  de efeitos químicos resultantes da 
ação de pilhas elétricas. Convencido do grande potencial analítico  das  pilhas,  Davy  acreditou  ser  
possível  decompor  substâncias  que  não  eram decomponíveis  pelos  métodos  químicos  
existentes  até  então  –  como  era  o  caso  dos chamados ―álcalis fixos‖: a potassa e a soda. Em 
sua Bakerian Conference de novembro de 1807, Davy comunicou à Royal Society que havia 
conseguido decompor a potassa e a soda,  obtendo  duas  novas  substâncias,  muito  pouco  densas  
e  extremamente  reativas. Davy apresentou em detalhes as propriedades dessas novas substâncias, 
concluindo que se  tratava  de  dois  novos  metais,  que  se  combinavam  ao  oxigênio  para  
constituir  os álcalis fixos. Alguns químicos contemporâneos de Davy, como os franceses J. L. 
GayLussac  e  L.  J.  Thenard,  não  acreditaram  a  princípio  que  as  novas  substâncias  fossem 
metais,  suspeitando  que  seriam  compostos  contendo  hidrogênio.  Os  debates  que  se seguiram  
ilustram  bem  a  sobrevivência  de  ideias  semelhantes  à  teoria  do  flogístico, mesmo  no  
panorama  da  química  pós-Lavoisier.  Assim,  este  estudo  de  caso  pode mostrar aos educadores 
em química, dos diferentes níveis de ensino, alguns aspectos da complexidade da construção do 
conhecimento científico. A incorporação dessas ideias à prática docente pode levar a um ensino de 
ciências mais condizente com seus objetivos na atualidade. 
 
Palavras-chave: Humphry Davy, história da ciência, sódio, potássio, metal. 
 

5. HIRAYAMA, M.P. As concepções de professores de química sobre a utilização de elementos da  
história  e  filosofia  da  ciência no ensino.  2015.  317f. Dissertação de  Mestrado  –  Instituto  de  
Física,  Instituto  de  Química,  Instituto  de  Biociências  e Faculdade  de  Educação  –  Programa  
Interunidades  em  Ensino  de  Ciências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 
 
Nas últimas décadas, investigações  têm destacado o papel da  história  e filosofia  da ciência  (HFC)  
na  educação  científica.  O  reconhecimento  da  pluralidade  e complexidade  da  ciência  tem  
originado  estudos,  os  quais  apontam  que  o  ensino sobre  ciências  deve  levar  em  conta  as  
diferenças  entre  as   disciplinas  científicas. Assim, tem-se discutido a importância da consideração 
de elementos da história e da  filosofia  da  química  no  aprimoramento  do  processo  de  ensino  e  
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aprendizagem dessa ciência. Apesar disso, investigações têm constatado que pouco ou nada se 
discute  acerca  desses  assuntos  nas  aulas  de  ciências.  Diante  disso,  esta dissertação  tem  
como  intuito  investigar  a  concepção  de  professores  de  química sobre  a  inclusão  de  elementos  
da  HFC  no  ensino,  com  foco  nas  características inerentes  às  práticas  e  aos  conhecimentos  
químicos.  Foram  investigadas  as concepções  de  cinco  professores  de  química,  que  atuam  em  
diferentes  escolas públicas da região metropolitana de São Paulo, acerca de cinco temas, 
elaborados com  base  em  estudos  da  área  de  ensino  de  ciências  e  em  diretrizes  curriculares 
oficiais:  relações  com  a  sociedade,  modelos  e  modelagem,  experimentação, desenvolvimento  
histórico  e  reducionismo.  Por  meio  da  análise  qualitativa  dos dados,  as  concepções  docentes,  
para  cada  tema,  foram  classificadas  em  dois subeixos  temáticos:  prática  docente  e  relevância.  
Ademais,  foram  identificados fatores externos  e  internos  que  influenciam  as  práticas e  conce 
pções  dos  sujeitos concernentes a  considerações filosóficas, históricas e sociológicas sobre a 
química. Os  resultados  evidenciam  que,  de  modo  geral,  os  sujeitos  consideram  relevantes 
determinados  assuntos  relacionados  à  natureza  da  química  e,  em  certa  medida, buscam inseri-
los em suas práticas cotidianas. Contudo, mostraram também que os motivos pelos quais os 
docentes conferem importância a algumas discussões, e o modo como as desenvolvem, podem 
limitar a compreensão dos estudantes sobre a complexidade da  construção do conhecimento 
científico. Além disso, foram raras as referências a aspectos específicos da química, à importância de 
evidenciar e discutir esses aspectos com os estudantes, assim como à preparação de situações 
didáticas próximas à prática química autêntica. 
 
Palavras-chave:  História  e  Filosofia  da  Ciência.  Filosofia  da  Química.  Concepções docentes. 
Ensino de Química. Professores de Química. 

 

6. PRADO L. Pressupostos epistemológicos e a experimentação no Ensino de Química: o caso de 
Lavoisier. 2015. 233p. Dissertação (Mestrado em Educação para a Ciência) Faculdade de Ciências, 
UNESP, Bauru, 2015. 
 
Este trabalho tem como objetivo investigar o papel que possuiu a experimentação na 
história da Química e no Ensino de alguns conteúdos específicos desta ciência particular, 
buscando traçar as potencialidades e os limites da experimentação em seu ensino na 
atualidade. Para isso desenvolvemos no capítulo I, discussões sobre o papel da 
experiência e da experimentação para algumas filosofias/epistemologias entre os séculos 
XVII e XX. Utilizamos como referência as obras de Bacon, Hume, Comte, Bachelard, 
Popper e Kuhn. No capítulo II desenvolvemos uma pesquisa sobre a história da 
experimentação na Química, tomando como referência singular os estudos que Lavoisier 
realizou no século XVIII no Tratado Elementar de Química. No capítulo III fizemos um 
panorama do uso da experimentação na história do Ensino de Química no Brasil, 
finalizando nossas considerações com as reformas educacionais que geraram novos 
parâmetros e trabalhos acadêmicos sobre o uso da experimentação. Para estes capítulos 
anteriormente descritos usamos como metodologia de estudo a análise internalista de 
texto. No capítulo IV, fizemos um levantamento das propostas experimentais contidas 
nos livros didáticos propostos pelo Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino 
Médio do ano de 2012, e as analisamos quanto aos pressupostos epistemológicos sobre 
experimentação. Os experimentos encontrados foram analisados quanto as questões de 
planejamento do professor, modalidade de experimentação e expectativa de retorno dos 
alunos contidas em todas as propostas de atividades experimentais. Ao final desta 
primeira análise buscamos por experimentos e trechos nos livros que abordavam o 
trabalho de Lavoisier. Estes trechos e experimentos foram analisados com a intenção de 
traçar as concepções de experimentação que os constituíram. Para esta etapa usamos a 
análise de conteúdo como metodologia de pesquisa. Nosso objetivo final com este 
trabalho foi traçar os limites e potencialidades do uso da experimentação no Ensino de 
Química atual sobre a perspectiva e fundamentação da história e filosofia da Química. 
 
Palavras- chave: Experimentação no Ensino de Química. História e Filosofia da 
Química Lavoisier. 
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7. SANTOS, E.G. Análise da revolução química de Lavoisier em artigos científicos, publicados no 
Brasil, na ótica de Thomas Kuhn. UEM. Maringá-PR, 2012. 
 
A abordagem histórica e descritiva proposta por Thomas Kuhn, da transformação do pensamento 
científico, pressupõe a noção de revolução científica, etapa em que o arcabouço teórico, 
metodológico e instrumental de uma teoria científica (paradigma) é substituído por outro. Essa 
abordagem expõe o profundo caráter filosófico, histórico e social das Ciências, na medida em que 
mostra que as mudanças de paradigma são processos socialmente complexos e não-lineares. Em 
sua obra clássica A Estrutura das Revoluções Científicas, Kuhn, na qualidade de físico, traz 
detalhados exemplos de revoluções científicas ocorridas na Física. Na Química, ele afirma que o 
trabalho de Lavoisier constituiu-se também numa revolução, e comenta a impossibilidade de fazer 
atribuição da ―descoberta‖ de novos elementos químicos (em particular do oxigênio) aos cientistas 
que com este gás se envolveram em meados do século XVIII. Após os trabalhos de Kuhn, diversos 
filósofos e historiadores da Ciência especularam a cerca da epistemologia da Física. Na Química, 
pelo menos no Brasil, tais discussões só recentemente têm-se feito presentes. Neste trabalho 
analisamos o caráter revolucionário da obra de Lavoisier, na concepção de Kuhn, apresentados nos 
artigos publicados no Brasil e que têm se constituído em importante meio de divulgação e de 
discussão epistemológica do trabalho do químico francês no ensino médio e superior no Brasil. Após 
exposição necessária do trabalho de Lavoisier e seus contemporâneos, apresentaremos os principais 
trabalhos que existem no Brasil, que discutem sua epistemologia, especialmente os artigos 
publicados nas Revistas, Química Nova e Química Nova na Escola. Os argumentos contidos nestes 
últimos serão discutidos à luz dos pressupostos de Kuhn que caracterizam esse momento da Ciência. 
 
Palavras-chave: Lavoisier, Thomas Kuhn, revolução química, história da ciência. 

 

8. FOROSTECKI, L. O modelo atômico dos químicos ocultos sob a ótica de Karl Popper, Thomas 
Kuhn e Paul Feyerabend . Maringá, PR, 2012. 
 
O objetivo deste trabalho é investigar o estatuto epistemológico dos modelos atômicos 
apresentados por Annie Besant e seus colaboradores no final do século XIX, momento da 
história da ciência que ficou marcado por muitas tentativas da comunidade científica para a 
consolidação de explicações sobre a estrutura da matéria. Floresceu naquele período um grupo de 
químicos,  denominado ―Químicos Ocultistas‖, que propôs um modelo atômico baseado na percepção 
por clarividência. O grupo interagiu com físicos que tiveram papel fundamental na consolidação dos 
primeiros modelos aceitos no século XX. Contudo, considerada excessivamente excêntrica, face a 
sua fundamentação e procedimentos metodológicos, a proposta foi desconsiderada pela comunidade 
científica da época. Analisamos nesse trabalho a proposta de modelo atômico feita pelos Químicos 
Ocultistas, ao final do século XIX, à luz da proposta epistemológica do falseacionismo de Karl Popper, 
dos paradigmas e sua aceitação pela comunidade, de Thomas Kuhn e do anarquismo metodológico 
de Paul Feyerabend. Essa análise fornece importantes subsídios para as discussões acerca da 
natureza da ciência no Ensino de Química, à luz de diferentes epistemologias. 
 
Palavras-chave: Epistemologia. Natureza da Ciência. Modelos atômicos. Químicos Ocultistas. 
 

9. SANTOS, S. B..A história da química como disciplina: um estudo dos cursos de Licenciatura em 
Química das Universidades do Estado da Bahia.Jequié, 2013. 
 
O objetivo desta pesquisa foi analisar como os cursos de licenciatura em Química de quatro 
Universidades do estado da Bahia, Brasil têm integrado a História da Química como disciplina no 
currículo da formação inicial dos professores de Química. O marco teórico baseou-se em referências 
no campo da Didática das Ciências e da História e Filosofia da Ciência, em particular da Química 
como Chamizo, Paulo Porto, Erduran, Matthews, Adúriz-Bravo, Izquierdo, entre outros. A pesquisa 
está ancorada numa abordagem qualitativa, configurando-se como uma pesquisa exploratória, 
tratando da História da Química como Disciplina. Os dados foram obtidos a partir de documentos dos 
cursos de licenciatura, como ementário, projeto pedagógico e programa da disciplina, e de entrevistas 
semi-estruturadas e foram analisados focalizando todo o processo de integração da disciplina nos 
currículos e análise das falas dos professores-formadores que ministram aulas nessa disciplina. 
Estabelecemos três focos para amparar o processo de análise nas entrevistas: i) O Perfil do 
Professor-Formador e seu Ensino; ii) A Disciplina de História da Química no Currículo; iii) A Disciplina 
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de História da Química na Formação do Licenciado. Sobre o ―Perfil dos Professores Formadores‖ 
foram obtidas quatro categorias intituladas: ―Formação Acadêmica‖; ―Didática e Formação‖; ―Crenças 
sobre a Disciplina‖ e ―Desenvolvimento do Ensino‖. Na segunda parte, que tratou da ―Disciplina de 
História da Química no Currículo‖ foram obtidas quatro categorias intituladas: ―Integração Curricular‖; 
―Estrutura Curricular‖; ―Articulação‖ e ―Dificuldades e Facilidades‖. Na terceira parte, que tratou da 
―Disciplina de História da Química na Formação do Licenciado‖ foram obtidas três categorias de 
análise intituladas: ―Expectativas dos Alunos‖; ―Contribuição para a Formação‖ e ―Aplicação do 
Conhecimento‖. Conclui-se que existe certa tensão entre o campo de conhecimento da Química para 
um campo disciplinar acadêmico, consequentemente, as pesquisas nesta área ainda são muito 
acadêmicas. Ainda não se encontrou como se deve atingir a sala de aula, embora tenha o estudo 
apresentado duas perspectivas para o desenvolvimento da disciplina de História da Química. Este 
estudo possibilita auxiliar as discussões e experiências curriculares nas universidades pesquisadas, e 
em outras também, que incluam a disciplina de História da Química em suas licenciaturas. 
 
Palavras-chave: História da Química; Formação Inicial, Currículo, Professor Formador. 
 

10. MENDES, M. P. L. O conceito de reação química no nível médio: história, transposição didática e 
ensino.( Dissertação para obtenção do grau de Mestre em Ensino, Filosofia e História das 
Ciências)UFBA, 2011. 
 
Esta dissertação relata um estudo exploratório que teve como objetivo investigar como o conceito de 
reação química é abordado nos livros didáticos brasileiros de Química para o ensino médio, no 
período de 1930 a 2007, considerando os níveis do conhecimento químico: macroscópico, 
microscópico e simbólico, e perpassando a essa análise a apresentação dos aspectos históricos do 
mesmo. Neste estudo foram utilizadas teorias sobre a transposição didática buscando identificar se 
essa transposição tem sido facilitadora para a abordagem e compreensão do conceito. O acesso ao 
saber sábio deu-se através da pesquisa histórica em fontes secundárias; o que orientou a análise de 
conteúdo dos livros selecionados. Foram definidas algumas categorias conceituais que possibilitaram 
o levantamento dos dados. Os resultados mostram que os livros didáticos até a década de 60 
priorizavam os níveis macroscópico e simbólico na apresentação deste conceito com uma abordagem 
empirista. A partir dos anos 60 aparecem explicações que valorizam o nível microscópico através da 
utilização de modelos explicativos e uma maior tendência racionalista na abordagem do conteúdo. De 
modo geral, os livros analisados trazem uma superficialidade ao tentar elaborar a apresentação do 
conceito de reação química sob um olhar histórico, provavelmente pela pouca importância atribuída a 
essa abordagem. 
 
Palavras-chave: transposição didática; livros didáticos, história da ciência, reação química. 
 

11. RODRIGUES, R. C. B. Jogos teatrais no estudo da construção histórica do conhecimento sobre 
modelos atômicos no ensino fundamental. UFG. 2012 
 
Neste  trabalho,  buscou-se  investigar  o  quanto  os  Jogos  Teatrais  aliados  ao  Ensino  da 
Construção  Histórica  do  Conhecimento  sobre  os  Modelos  Atômicos  podem  ser  alternativas 
para  que  as  aulas  de  Ciências  se  tornem  mais  dialógicas  e  que  os  professores  possam 
compreender o desenvolvimento do pensamento por conceitos em adolescentes do último ano do 
Ensino Fundamental  (EF).  Para isso,  a pesquisa qualitativa com observação participante revelou-se 
mais adequada, tendo a pesquisadora um  contato direto  com pequenos e grandes grupos  de  
alunos  por  seis  meses  em  uma  escola  municipal  de  Goiânia-Goiás.  Utilizou-se como referencial  
teórico  Viola Spolin, por ter idealizado os Jogos Teatrais  como metodologia de  ensino,  e  Lev  S.  
Vygotsky,  por  contribuir  muito  na  análise  do  processo  de desenvolvimento  do  pensamento  por  
conceitos  do  adolescente  por  meio  da  aprendizagem dialógica.  Os  resultados  apontam  para  a  
necessidade  de  um  ensino  voltado  à  formação integral dos alunos, maior  dialogicidade nas aulas 
de Ciências, apresentação qualitativa dos conteúdos,  evitando  o  excesso  de  verbalismo  e  as  
visões  errôneas  sobre  a  natureza  do conhecimento  científico,  além  dos  cuidados  específicos  
quanto  ao  uso  de  metáforas  e analogias  no  ensino  de  Ciências.  Com  isso,  espera-se  
contribuir  com  professores  das  áreas científicas, especialmente com professores de Ciências do 
último ano do EF. 
Palavras-chave: Jogos Teatrais. História da Ciência. Modelos Atômicos. Formação de Conceitos 
Científicos na Adolescência. 
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12. FERREIRA, L. M. Atomismo:  um  resgate  histórico  para  o  ensino  de  química [dissertação],    
orientador,  Luiz Orlando de Quadro Peduzzi - Florianópolis, SC, 2013. 170 p. 
 
Dadas  as  incoerências  históricas  diagnosticadas  nos livros  didáticos  de  química  em  relação  ao  
conceito  de  átomo, buscou-se investigar o panorama atual das produções na área de história  da  
ciência  relacionadas  ao  ensino  de  química.  Em seguida,  foi  realizado  resgate  histórico  do  
conceito  de  átomo, desde  a  antiguidade  até  a  descoberta  do  elétron.  Como referencial 
epistemológico, utilizou-se Gaston Bachelard, na obra ―Les  Intuitions  Atomistiques‖.  Uma vez  
delineados  os  caminhos metodológicos  da  pesquisa,  desenvolveu-se  um  texto,  que  é objeto  da  
pesquisa.  A sua análise, por especialistas, é então apresentada, bem como  as  potencialidades  do  
mesmo  para  o ensino de química. 
 
Palavras-Chave: História da Ciência, Bachelard, Atomismo. 
 

13. FABRICIO, C. M. A abordagem histórica e filosófica da ciência nos livros didádicos de química – 
PNLEM/2008 e PNLD/2012: um estudo sobre a combustão no século XVIII -– UFPR – CURITIBA – 
2014 
 
A  literatura  da  área  de  Educação  em  Ciências  tem  investigado estratégias didáticas para 
enfrentar os diversos problemas relacionados ao Ensino de Ciências. A abordagem História e 
Filosofia da Ciência tem se destacado por sua contribuição para  o  enfrentamento  de  alguns  destes  
problemas,  como  a  desconstrução  de algumas  concepções  de  senso  comum  sobre  a  Ciência  
e  o  desenvolvimento científico,  tais  como:  a  concepção  empírico-indutivista,  visão  rígida  e  
exata  da prática científica, visão aproblemática e ahistórica, visão acumulativa de crescimento linear,  
visão  individualista  e  elitista  e  ainda  visão  socialmente  neutra  da  Ciência. Autores como 
Matthews (1995), Gil Pérez et al (2001), Loguercio e Del Pino (2006) e Porto  (2011),  por  exemplo,  
defendem  que  abordar  os  conteúdos  com  enfoque histórico e filosófico torna-os mais 
significativos na medida em que os conceitos são apresentados dentro de um contexto, vinculado 
com  a própria História, favorecendo a interdisciplinaridade. Com base nesses argumentos, 
considera-se importante que o professor  faça  uso  de  tal  abordagem  para  promover  aulas  de  
ciências  mais desafiadoras  e  reflexivas,  estimulando  o  desenvolvimento  do  pensamento  crítico, 
ampliando  a  aprendizagem  dos  alunos.  Entretanto, alguns autores relatam que existem algumas 
dificuldades na utilização desta abordagem. Para Martins (2006), estas dificuldades estão 
relacionadas aos seguintes fatores: i)  à  carência  de  um número  suficiente de professores com 
formação adequada para pesquisar e ensinar de forma correta a História da Ciência; ii) ao mal 
entendimento da própria natureza da História da Ciência e seu uso na Educação; e ainda iii) a falta de 
material didático adequado. No contexto desta terceira dificuldade estão os Livros Didáticos, os quais 
correspondem ao recurso didático mais utilizado pelo professor da Educação Básica nas suas aulas. 
Considerando a importância que os Livros Didáticos tem no contexto educacional,  este  trabalho  
teve  como  objetivo  analisar  os  Livros  Didáticos  de Química,  tendo  por  base  a  abordagem  
História  e  Filosofia  da  Ciência.   Mais especificamente,  buscou-se  investigar  se,  ao  tratar  do  
conceito  Combustão  do século XVIII, os Livros Didáticos de Química, selecionados no PNLEM/2008 
e que foram  selecionados  novamente  no  PNLD/2012,  atendem  às  orientações  destes 
Programas,  se  levaram  em  consideração  a  literatura  existente  sobre  abordagem HFC e se 
houve mudanças de uma avaliação para outra.  A investigação dos Livros Didáticos ocorreu a partir 
da Análise de Conteúdo e o resultado apontou que todos os  Livros  analisados  apresentam  
problemas  com  relação  ao  conteúdo  histórico  e filosófico  e  alguns  reforçam  concepções  
deformadas  sobre  a  Ciência  e  o desenvolvimento científico.  
 
Palavras-chave: História  e  Filosofia  da  Ciência,  Livros  Didáticos,  Ensino  de Ciências/Química. 
 
14. LEMES, A.F.G. Aspectos filosóficos e educacionais da química: investigando as 
concepções de doutorandos em química. 2013.179f. Dissertação (Mestrado) – Instituto de 
Química, Instituto de Física, Instituo de Biociências, Faculdade de Educação, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2013. 
 
Este trabalho investigou concepções de dez estudantes de doutorado em química de uma 
Universidade pública paulista, sobre aspectos da filosofia da química. Buscou-se 
compreender como a química se caracteriza para esse grupo de pesquisadores, a fim de 
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obter subsídios a respeito de como essa ciência pode ser mais bem ensinada e aprendida. 
Utilizou-se, como referencial teórico, trabalhos das áreas de filosofia da química e ensino de 
química, abordando as peculiaridades dessa ciência, para analisar o conjunto de 
transcrições de dois grupos de entrevistas semi-estruturadas realizadas com os 
doutorandos. A análise dos dados obtidos levou à classificação das concepções dos 
doutorandos em duas categorias e nove subcategorias. A categoria ―características da área 
de atuação da química‖ foi subdividida em ―presença profissional no setor produtivo‖, 
―aplicação prática‖, ―desenvolvimento de novas formas de explicação‖, e ―interfaces com 
outras ciências‖. A segunda categoria, ―características do pensamento químico‖, abrangeu 
as subcategorias ―realismo químico com referência a imagens‖, ―realismo químico sem 
referência a imagens‖, ―valorização das evidências experimentais‖, ―caráter qualitativo e 
relacional entre as entidades químicas‖, e ―utilização de múltiplos modelos‖. Os resultados 
revelam, entre as características marcantes da química, a valorização da experimentação e 
sua relação com abordagens realistas para as entidades submicroscópicas. Foi possível 
observar, também, indicadores de distinção entre a produção de conhecimento em química 
e o ensinar química, sugerindo a necessidade de explicitar questões filosóficas para 
promover melhor formação de professores de química. 
 
Palavras-chave: filosofia da química, ensino de química, doutorandos em química. 
 
15. GANDOLFI, H.E. A natureza da química em fontes históricas do Brasil colonial (1748-1855): 
contribuições da história da exploração mineral para o ensino de química. UNICAMP. Campinas, SP. 
2015. 
 
Em virtude do desafio atual de tornar o Ensino de Ciências interessante, abrangente e formador de 
cidadãos críticos, a presente investigação busca realizar uma reflexão a respeito da inserção da 
História e da Filosofia da Ciência (HFC) em atividades de Ensino de Química. Pretende-se discutir, a 
partir do ponto de vista do ensino da Natureza da Ciência (NOS), as potencialidades do estudo da 
História e da Filosofia da Ciência para o Ensino de Química, essencialmente relevantes para a 
elucidação de como se dá a gênese e o desenvolvimento dos conhecimentos e das práticas 
químicas. Com o objetivo de divulgar as possibilidades do trabalho, em sala de aula, com aspectos da 
Natureza da Química, essa investigação explorou, a partir de uma Pesquisa Histórica, e analisou, 
dentro do referencial do Ensino de Ciências e da HFC, diferentes fontes históricas primárias, 
produzidas no contexto da exploração mineral no período colonial brasileiro. Buscou-se apresentar e 
estimular a leitura, interpretação e análise de textos histórico-científicos, sob a luz da HFC e da NOS, 
visando um maior contato de professores e estudantes com aspectos e características do mundo 
científico e das práticas e conhecimentos químicos em um contexto brasileiro, através do estudo de 
uma das mais importantes atividades de exploração natural desenvolvida ao longo da História do 
Brasil. 
 
Palavras-chave: História da Ciência, Filosofia da Ciência, Ensino de Ciências - Química, Fontes 
históricas, Mineração - Brasil 
 
 

B. MESTRADOS PROFISSIONAIS 

 

1. MOREIRA, Nelson dos Santos. Lavoisier, da Alquimia à Química Moderna: Teatro para a 
Popularização Científica e a Educação em Ciência.. UFF, Niterói, RJ. 2014 

 
O principal objetivo desta dissertação foi fazer uma articulação entre ciência e arte para ressaltar a 
vida e a obra Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794), o contexto histórico que marcou a transição da 
Alquimia para a Química moderna e, mais importante, para tornar o ensino de Química mais 
palatável, interdisciplinar e contextualizado historicamente. Nosso enfoque na encenação de uma 
passagem da história da Química advém de nossa própria história pessoal e profissional, tanto como 
professor de Química em colégios públicos e privados, quanto como ator e diretor de peças teatrais 
de cunho literário e educativo. Para tanto, foi realizado uma pesquisa de natureza histórica sobre a 
vida e a obra de Lavosier, sobre a passagem da Alquimia para a Química moderna e um breve 
histórico da Divulgação Científica e das iniciativas de se usar o Teatro como ferramenta didádica. A 



 

118 
 

partir desta pesquisa bibliográfica foi construído um texto para servir de subsídio para a produção de 
um esquete teatral sobre a mesma temática. Encenamos e apresentamos a peça em varios espaços 
e realizamos uma pesquisa com o intuito de avaliar nosso trabalho. Construimos um texto de Teatro 
que pretende ser uma articulação entre Ciência e Arte, cujo principal protagonista foi Antoine 
Lavosier. Em nossas avaliações pudemos constatar a importância dessa linguagem como 
instrumento de divulgação cientifica e de aprendizado sobre ciência: os espectadores, de modo geral, 
compreenderam as discussões a respeito da teoria do oxigênio e as discussões epistemológicas que 
envolvem a construção do conhecimento cientifico. Como conclusão temos que o teatro oferece um 
leque de possibilidades para a popularização científica e a educação em ciência.  
 
Palavras-chave: Lavoisier, teatro científico, ensino de ciências, popularização da ciência. 
 
2.  GARCIA, M.E.C.B. Modelo científico explicativo da molécula do benzeno: material didático 
estruturado na História da Ciência. UFMS, Goiânia, 2012. 
 
Foram analisados os Livros Didáticos de Química do Programa Nacional do Livro Didático para o 
Ensino Médio de 2008 (PNLEM/2008) e de 2012 (PNLD/2012), com a metodologia análise de 
conteúdo, identificando problemas nas abordagens sobre o benzeno para subsidiar a elaboração de 
um material didático complementar. Elaborou-se, aplicou-se e avaliou-se o Material Didático, baseado 
na História da Ciência, que apresenta um conteúdo histórico sobre os “Modelos Explicativos para a 
Molécula do Benzeno (MEMB)” com a finalidade de subsidiar professores e alunos, nas discussões 
sobre a Natureza da Ciência (NdC) referente ao fazer científico na construção desses modelos, 
motivar e atrair, demonstrar que os modelos são mutáveis e instáveis, promover a compreensão das 
representações e dos conceitos referentes a essa molécula. Os resultados indicaram que é o Material 
Didático contribuiu para os objetivos delineados e que é possível discutir a NdC com mais 
aprofundamento do que o verificado nos Livros Didáticos com alunos do ensino médio. 
 
Palavras-chave: Benzeno; Material Didático; Livro Didático; História da Ciência. 
 
3. RIBEIRO, R. A. M.. Tabela periódica: uma investigação de como a experimentação, a 
história da ciência e o pensamento por conceitos contribuem no 
processo ensino-aprendizagem. UNB, Brasília, DF, 2013. 
 
A tabela periódica dos elementos vem sendo apresentada nos livros didáticos ao longo dos anos 
como um conceito cotidiano, uma abordagem que dirige a atenção do aluno para os objetos a serem 
aprendidos. Isso pode levar os estudantes à memorização dos objetos relacionados à tabela 
periódica (raio atômico, eletronegatividade, potencial de ionização, etc.), ou ao não entendimento dos 
conceitos. Tendo essa problemática em vista, o presente trabalho se propõe a tentar responder se é 
possível trabalhar a tabela periódica em sala de aula como um conceito científico, ou seja, aquele que 
dirige a atenção para o próprio ato de pensamento e não para os objetos a serem aprendidos. Para 
responder a essa questão, estabelecemos a hipótese de que as contribuições da experimentação no 
ensino, da História da Ciência e do pensamento por conceitos com relações de subordinação e 
coordenação podem levar a uma melhora na aprendizagem da tabela periódica. Para testarmos essa 
hipótese, elaboramos uma proposta didática que visa romper com as formas tradicionais, 
apresentadas nos livros didáticos, de se ensinar a tabela periódica. A conclusão de que os livros 
didáticos abordam o assunto de forma tradicional veio da análise feita dos cinco livros didáticos 
escolhidos pelo Plano Nacional do Livro Didático PNLD/2012. Assim, a proposta didática se 
diferencia, pois apresenta uma série de experimentos contextualizados, que abordam algumas 
substâncias metálicas e ametálicas. Além disso, utilizamos a história da Ciência como forma dos 
alunos conhecerem a importância de alguns metais e ametais no desenvolvimento das civilizações 
humanas. E ainda, todos os conceitos trabalhados (substâncias, átomos, elementos químicos, 
propriedades de substâncias e de átomos) se encontram dentro de um sistema conceitual com 
relações de subordinação e coordenação. A proposta didática, composta de quatro unidades, foi 
aplicada em três turmas de segundo ano do ensino médio de uma escola pública do distrito federal, 
no 4° bimestre do ano letivo de 2012. Com base na análise dos dados coletados, foi possível verificar 
que a proposta obteve êxito em alguns pontos (apropriação do conceito de substância subordinado 
ao conceito de material, diferenciação das propriedades de átomos das propriedades das substâncias 
e entendimento de como a reatividade das substâncias é apresentada na tabela periódica), mas 
também foi possível verificar que a proposta precisa melhorar em outros pontos (apropriação do 
conceito de elemento químico e entendimento de como a distribuição eletrônica dos átomos explica o 
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paramagnetismo de alguns metais). Concluindo assim, que a proposta precisa ser reaplicada com 
algumas modificações, para que se possa dizer se a proposta é adequada para alunos do ensino 
médio ou se seria necessário apresentar a proposta para professores em formação inicial nos cursos 
de Licenciatura em Química. 
 
Palavras-chave: Tabela periódica, História da Ciência, Experimentação, Conceitos Científicos, 
Elemento Químico 
 
 

C. TESES 
 

1. RAUPP, D. T. Alfabetização Tridimensional, contextualizada e histórica no campo conceitual da 
estereoquímica. UFRGS, 2015. 
 
A compreensão dos processos de aprendizagem de conceitos no campo da estereoquímica e o 
desenvolvimento de uma estratégia didática que favoreça sua aprendizagem foram os principais 
objetivos desse trabalho. A compreensão desse campo exige o domínio de uma rede de conceitos 
abordados nas disciplinas de Química Orgânica básica tanto no Ensino Médio quanto no Ensino 
Superior nos cursos de química, farmácia, biomedicina, bioquímica dentre outros. O ensino de 
estereoquímica e seus desafios têm sido discutidos há décadas, sendo que a complexidade na 
resolução de problemas no espaço tridimensional tem sido considerada como uma das principais 
fontes de dificuldades de aprendizagem. Assim é clara a necessidade de utilizar estratégias em sala 
de aula que favoreçam o desenvolvimento das habilidades relativas à visualização tridimensional. 
Mas existe outra barreira a ser transposta na sala de aula: a motivação do aluno para a 
aprendizagem. Alguns alunos adquirem certa resistência à Química devido à falta de contextualidade 
na abordagem dos conteúdos. Assim o problema norteador nessa tese é: como tornar mais eficiente 
o ensino e a aprendizagem da estereoquímica com foco no Ensino Médio? O aporte teórico desse 
estudo está alicerçado nas teorias cognitivistas de Vygotsky e Vergnaud em função de que ambas 
consideram a representação como elemento principal na aquisição de conhecimentos, fato que está 
diretamente relacionada com a questão da visualização e que essa aquisição é dependente do 
contexto, ou seja, o estudante aprende o que para ele tem significado. Particularmente a Teoria dos 
Campos Conceituais de Gerard Vergnaud ocupa-se em entender melhor quais são os problemas de 
desenvolvimento específicos de um determinado campo de conhecimento e atribui ao professor o 
papel de promover oportunidades para que os alunos superem suas dificuldades desenvolvendo 
assim formas mais eficientes de trabalhar os conteúdos. Para responder essa questão investigamos, 
incialmente, estudantes do nível superior, bem como livros de ensino médio e superior. A partir dos 
dados coletados elaborou-se uma unidade de ensino baseada em uma estratégia didática baseada 
na tríade alfabetização tridimensional, histórica e contextual que visa à aprendizagem integrada dos 
diferentes aspectos. A unidade didática foi avaliada por professores de Química de diferentes níveis 
de ensino para finalmente, na última etapa de coleta de dados, investigar a compreensão de 
estudantes de Ensino Médio sobre o campo conceitual para diagnosticar o nível de compreensão 
conceitual, histórica e contextual e verificar o aprimoramento dessa compreensão após uso da 
unidade de ensino. As análises realizadas durante a pesquisa nos levam a crer que o uso de uma 
estratégia baseada na tríade alfabetização tridimensional, histórica e contextual pode tornar mais 
eficiente o ensino e a aprendizagem da estereoquímica uma vez que promove o aprendizado dos 
conceitos de forma mais abrangente facilitando o desenvolvimento das habilidades tridimensionais 
necessárias além de uma enculturação dos estudantes nos aspectos sócio-históricos-culturais que 
são tão fundamentais ao estudo da estereoquímica, e porque não dizer, da Química como ciência. 
 
Palavras-chave: Estereoquímica, aprendizagem, visualização tridimensional, historicidade, 
contextualização. 
 
 
2. MARTORANO,S.A.A.; A transição progressiva dos modelos de ensino sobre 
cinética química a partir do desenvolvimento histórico do tema. Tese (Doutorado) – Instituto de 
Química, faculdade de Educação.Universidade de São Paulo. São Paulo, 2012. 

 
Atualmente, no ensino médio brasileiro, o tema cinética química tem sido apontado por professores 
do ensino médio como sendo de difícil abordagem devido ao caráter empírico como também abstrato 
dos conhecimentos envolvidos. Levando em consideração essas dificuldades, o objetivo desta 
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pesquisa foi o de identificar como uma abordagem com foco na história da ciência pode contribuir 
para uma transição progressiva de professores de química do ensino médio no que se refere ao 
modelo de ensino de cinética química, considerando os conteúdos e as estratégias de ensino 
utilizadas. Para alcançar esse objetivo foi oferecido um curso de formação continuada para 20 
professores de química, em que foi apresentado o tema cinética química na perspectiva do 
desenvolvimento histórico desse tema (reconstrução histórica), permitindo assim uma melhor 
compreensão do contexto no qual esses conceitos foram desenvolvidos. Baseando-se na perspectiva 
de Lakatos, foram construídos modelos de ensino de cinética química a partir das ideias dos 
professores, procurando-se verificar se esses modelos formam sequências de transição progressiva, 
similares ao que Lakatos, na História da Ciência, se refere a ―problemática‖ que aumenta o poder 
explanatório/heurístico do modelo. A evolução dos modelos, que geralmente consiste em transições 
progressivas e que variam em grau, está relacionada ao entendimento manifestado pelos professores 
dos conteúdos específicos de cinética química, do entendimento da natureza da ciência e à 
compreensão do desenvolvido histórico desse tema. Inicialmente, os modelos de ensino dos 
professores estavam baseados principalmente nos aspectos macroscópicos da cinética química, 
como, por exemplo, nos fatores que influem na velocidade de uma reação química, sendo que 
poucos professores possuíam modelos em que estavam presentes aspectos microscópicos. 
Percebeu-se, pela análise dos modelos de ensino dos professores, que houve transição progressiva 
principalmente no que se refere ao entendimento do papel da Historia da Química no ensino como 
também na construção de imagem de ciência mais coerente com a perspectiva racionalista.  

 
Palavras Chave: História da Química, Formação continuada do professor, Cinética Química. 

 

3. MUÑOZ ABARRACÍN, L. M. Aportes da Filosofia da Ciência na formação 
inicial de professores de Química e a mobilização do saber e do saber fazer na 
construção das representações científicas. 2012. 265 f. Tese (Doutorado em Educação para a 
Ciência) – UNESP, Faculdade de Ciências, Bauru, 2012. 
 
Uma problemática bastante conhecida, mas pouco estudada pela pesquisa em educação em 
ciências, é a falta de consideração de aspectos históricos, filosóficos e sociológicos na formação 
inicial de professores de Ciências, fato que pode criar uma visão distorcida das ciências entre os 
futuros professores. Argumentamos que uma abordagem que forneça estes subsídios seria 
importante para atingir os objetivos do Ensino de Ciências que atenda os anseios de uma sociedade 
contemporânea. Desta forma, esta pesquisa defende que a população deve ―saber ciência‖ e ―saber 
sobre a ciência‖, com a finalidade de estar capacitada para tomar decisões informadas sobre 
assuntos de política, tecnologia e ambiente. Assim, compreende-se que ensinar ciências significa, 
primeiramente, elaborar um sistema de representações estruturadas, interpretadas e modeladas pelo 
professor, dependendo de como ele entende a ciência, suas teorias e modelos, para interpretar e 
recriar os fenômenos científicos, recorrendo ao saber disciplinar e ao saber pedagógico do conteúdo. 
Com estes pressupostos foi elaborada e desenvolvida uma proposta de ensino que procurou construir 
o ―saber‖ e o ―saber fazer‖ de professores em formação inicial de Química da Universidade Distrital 
(Bogotá-Colômbia), mediante a vivência de uma experiência docente em sala de aula em uma escola 
pública da cidade de Bogotá. Foram analisados os discursos dos futuros professores para 
compreender como os domínios e as manifestações do conhecimento lhes permitiram trabalhar as 
suas ―representações científicas‖, ou seja, transformar o conhecimento científico em representações 
e ações pedagógicas e desenvolver habilidades como pensar, atuar e comunicar a ciência, ao 
mesmo tempo procurando promover atitudes e valores nos estudantes durante os processos de 
ensino e de aprendizagem da Química. As intervenções junto aos futuros professores, e destes com 
os estudantes, visaram contribuir para a consolidação de um ensino de ciências que contemple um 
aporte mais reflexivo e contextualizado. O estudo mostra implicações e contribuições que a presente 
pesquisa trouxe para a formação inicial de professores das Ciências da Natureza e da Química. 
 
Palavras-chave: Filosofia da Ciência. Ensino de Química. Formação inicial de professores de 
Química. Representações Científicas. 


