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INTRODUÇÃO
A discussão acerca da História da Ciência (HC) é a temática central proposta neste estudo que
apresenta relevância tanto ao processo de ensinar em sala de aula, na educação básica, quanto no
processo de aprender. Assim, as discussões acerca desse tema têm sido recorrentes, as quais
buscam proporcionar aos alunos uma maior compreensão acerca dos fatos que contribuíram para
a evolução científica e tecnológica. Na educação básica, mais especificamente no ensino médio,
identifica-se que a área de Ciências da Natureza, que envolve os componentes de Química, Física
e Biologia, tem sido considerada a área em que os alunos apresentam maiores dificuldades de
compreensão, e como possibilidade de superar esses problemas surge como proposta trabalhar os
conceitos científicos por meio da abordagem histórica, o que tem ganhado destaque ao longo dos
anos.
Partimos da compreensão que, por meio dos estudos da HC os alunos têm uma melhor
compreensão dos aspectos históricos que contribuíram para a construção do conhecimento
científico promovendo o despertar da curiosidade nos alunos e, com isso, o interesse qualificar a
aprendizagem.No que se refere a importância do uso da HC em sala de aula, Batista, Mohr e
Ferrari (2007), afirmam que:
Localizar o momento histórico em que um determinado conhecimento científico foi produzido é de
especial importância no meio escolar, especialmente na sala de aula, pois, o professor pode inovar
suas aulas, contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico em seus alunos e discutir
com os mesmos que as teorias científicas não são definitivas e incontestáveis, e sim, que o mundo
está sendo interpretado diferentemente a cada dia e que cabe a nós perceber essas
interpretações, registrá-las e contestá-las (2007,p.2).
Com essa perspectiva, realizamos um estudo em avaliações do Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM) acerca da apresentação de aspectos históricos nos enunciandos das questões. Dessa
forma, apresentamos neste texto uma pesquisa de iniciação científica realizada por uma estudante
do ensino médio de uma escola pública da região das Missões/RS, acerca do uso da HC nas
questões da área de Ciências da Natureza. O trabalho de pesquisa tem como objetivo contribuir
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para o desenvolvimento da alfabetização científica a partir do estudo e da pesquisa acerca de
aspectos da História da Ciência.
METODOLOGIA
As estratégias metodológicas do presente estudo delineiam-se em uma pesquisa qualitativa,
conforme proposto por Lüdke e André (1986), tendo como espaço de pesquisa a Universidade e a
Educação Básica. Neste contexto, buscamos promover ações da formação de alunos do ensino
médio por meio da inserção em Programas de Bolsas de Iniciação Científica de Ensino Médio PIBIC/EM. Entre os objetivos do programa tínhamos a análise do uso de aspectos da HC em
enunciados de questões do ENEM. Assim, como uma das etapas do estudo foi realizada o
levantamento de questões da área de Ciências da Natureza do ENEM 2015, 2016 e 2017.
Primeiramente, foi realizada a leitura de todas as questões da área dos referidos anos, totalizando
135 questões. Cabe ressaltar que o processo de análise ocorreu nas questões do caderno amarelo,
considerando que o ENEM é, também, realizado em cadernos nas cores azul e rosa, porém as
questões presentes são as mesmas, mudando apenas a ordem delas nos cadernos.
Nas questões, foram marcados termos e/ou imagens que referenciam aspectos históricos
apresentados nos enunciados das questões, tais como o nome do cientista, ano ou outro. Nessa
etapa foram identificadas questões que atendiam aos requisitos elaborados inicialmente, sendo
elas organizadas previamente de acordo com a área de conhecimento. Assim, foram separadas 8
questões que abordavam conceitos Químicos, 8 questões com conceitos Biológicos e 2 questões
com conceitos Físicos, totalizando 18 questões, que foram organizadas em duas categorias que
caracterizavam os termos históricos: Abordagem Direta, sendo as questões que apresentam dados
históricos específicos, como nome de cientista, ano ou alguma imagem que fazia menção à HC; e
Abordagem Indireta, que apresentavam aspectos generalizados, ou seja, destacando o conceito
construído historicamente de forma generalizada. Foram identificadas 5 questões com Abordagem
Direta, apresentado no Quadro 1, e 13 questões com Abordagem Indireta, conforme apresentado
no quadro 1.
Quadro 1 - Questões do ENEM que apresentam aspectos da HC com abordagem direta:
Questão

Ano

Disciplina

Cientista

Data

Descoberta

Termo

Imagem

54

2015

Biologia

Sim

Não

Sim

Introduziu

Não

58

2015

Biologia

Sim

Sim

Sim

Explicava

Sim

72

2016

Física

Sim

Sim

Sim

Não apresenta

Não

92

2017

Biologia

Sim

Não

Não

Estabeleceu

Não

133

2017

Química

Não

Sim

Sim

Não

Não

Fonte: Os autores.
Quadro 2 - Questões do ENEM que apresentam aspectos da HC com abordagem indireta:

Evento: XXVII Seminário de Iniciação Científica

Questão

Ano

Disciplina

55

2015

Química

89

2015

Química

52

2016

Biologia

55

2016

Biologia

80

2016

Física

83

2016

Química

86

2016

Química

94

2017

Biologia

105

2017

Química

109

2017

Química

117

2017

Química

122

2017

Biologia

126

2017

Biologia

Fonte: Os autores.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa aqui apresentada foi desenvolvida ao longo de um ano, sendo que a bolsista realizou a
leitura exploratória nos enunciados das questões do ENEM, sendo que foram identificados
aspectos históricos presentes em um número reduzido de enunciados, de um total de 153 questões
analisadas, apenas 18 apresentaram algum termo e/ou imagem que remete ao processo de
construção histórica do conhecimento científico. No processo de análise identificamos um número
maior de questões (13 questões) com abordagem indireta, ou seja, apresentando de forma mais
generalizada a HC, conforme destacamos na questão 89, apresentada na Figura 1.
FIGURA 1: Questão 89 – Caderno amarelo 2015
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Fonte: Adaptada de ENEM, 2015.
Na questão categorizada como de Abordagem Indireta identificamos a referência ao processo de
construção do conhecimento científico, que é apresentado como desenvolvido por “Um grupo de
pesquisadores”. Tal informação pode ser considerada uma referência a perspectiva da HC, porém
de forma generalizada, que não contribui para auxiliar o aluno no processo de contextualização do
conceito. Compreendemos, de acordo com Matthews (1985), que o processo de aprender Ciências
é mais qualificado ao apresentarmos o processo de construção do conhecimento e não tratar
apenas de uma mera informação histórica. Segundo o autor, a HC auxilia no processo de
aproximação do aluno com o conhecimento.
No processo de análise identificamos, também, questões com Abordagem Direta de aspectos da
HC, sendo esta categoria menos presente nos enunciandos, apenas 5 questões demonstraram a
apresentação de aspectos específicos da HC. Como exemplo apresentamos a questão 58 na Figura
2.
FIGURA 2: Questão 58 – Caderno amarelo 2015

Fonte: Adaptada de ENEM, 2015.
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A questão com Abordagem Direta traz aspectos significativos da HC, como o ano, nome, contexto,
e processo de construção do conhecimento, bem como uma imagem fazendo referência ao
processo histórico. Tais informações podem contribuir com o processo de interpretação do
enunciado considerando que o uso da HC contextualiza o conhecimento e aproxima o aluno do
processo de construção.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio da análise das questões do ENEM reforçamos a importância de a História da Ciência ser
apresentada na educação básica como uma perspectiva de ensino que contribui para o
desenvolvimento do pensamento dos estudantes. Porém, enfatizamos que a inserção dos aspectos
históricos deve ser realizada como aspecto que potencializa a compreensão dos conceitos
científicos e não apenas como curiosidade. Cabe ressaltar, também, que o uso da História da
Ciência tem aumentado muito em relação a anos anteriores, o que demonstra uma evolução na
perspectiva de utilização. Identificamos que pesquisadores estão cada vez mais abordando a HC
para qualificar o aprendizado dos estudantes na área de Ciências da Natureza. Porém, nas
avaliações do ENEM o estudo evidenciou a apresentação de aspectos da HC de forma incipiente.
Ainda, ressaltamos que o presente estudo contribuiu para uma melhor formação do saber
científico do bolsista, bem como despertou o interesse acerca dos conceitos científicos,
promovendo assim maior compreensão do conteúdo, fazendo com que o estudante desenvolvesse o
desejo de pesquisar.
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