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RESUMO

O presente artigo se trata de uma pesquisa documental que tem como objetivo avaliar como a temática “Ensino de ciências
por investigação” vem sendo discutida e trabalhada no currículo de um curso de pedagogia. Para tanto, fizemos análise do
conteúdo em dois planos de disciplina de metodologia do ensino de ciências de uma universidade pública. Nesses termos, o
substrato dos dados nos permitiu verificar que apesar da temática possuir enorme relevância na formação dos professores dos
anos iniciais, pouca ênfase lhe é dada, pois é perceptível que não há menção objetiva do assunto na ementa, nos objetivos e
nem mesmo nas referências postas nos planejamentos avaliados.
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ABSTRACT

This article is about a documentary research whose objective is to evaluate how the theme "Teaching of sciences by research"
has been discussed and worked on the curricula of the pedagogy courses. To do so, we did content analysis in two disciplinary
plans of methodology of science teaching of a public university. In these terms, the substrate of the data allowed us to verify
that although the theme has a great relevance in the teacher training of the initial years, little emphasis is given to it, since it is
noticeable that there is no objective mention of the subject in the menu, in the objectives and not even in the References in the
evaluated plans.
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INTRODUÇÃO

O relatório do Programa Internacional de avaliação de alunos (PISA) 2012 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio
Teixeira – INEP informa que o Brasil na comparação internacional está muito aquém dos parâmetros estabelecidos, ficando
entre os dez países com piores índices na aprendizagem de matemática e ciências. O referido relatório elenca problemas que
vão desde a infraestrutura da escola até a falta de professores como elementos resultantes dos baixos desempenhos dos
alunos brasileiros nas áreas de matemática e ciências.

De fato, há diversos entraves que ultrapassam as competências diretas dos professores e que concorrem para os índices
alarmantes na aprendizagem de elementos básicos da matemática e ciências dos nossos alunos. Mas, será que enquanto
educadores, com o compromisso social que nos compete, estamos tendo contato durante nossa formação com conhecimentos
didáticos que nos permita utilizá-los como ferramentas para promover a aprendizagem dos alunos nessas áreas que
culturalmente são consideradas difíceis.
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Pensando nesses argumentos, realizamos um estudo documental em dois planos de disciplina de metodologia do ensino de
ciências de um curso de pedagogia no intento de analisar como a temática “ensino de ciências por investigação” vem sendo
ministrada. O interesse em tal pesquisa é decorrente do fato da base nacional comum curricular (2016)[1] estabelecer para o
ensino de ciências o desenvolvimento de habilidades investigativas como forma de acesso aos conhecimentos científicos.

Assim, apesar da Base Nacional Comum Curricular (2016) orientar o ensino de ciências pautado no letramento científico por
meio das referências do ensino investigativo, e, apesar de haver diversas pesquisas como as feitas por Carvalho (2013) que
nos mostram que o ensino por investigação é uma perspectiva de ensino que conduz o aluno a dinamizar sua aprendizagem
em procedimentos próprios da cultura científica levando-o a aprender ciências por meio do raciocínio proporcional, logo, da
argumentação científica foi possível perceber indícios de que a temática vem sendo pouco enfocada no curso de pedagogia
pesquisado.

ASPECTOS POLÊMICOS ACERCA DA PRÁTICA DO ENSINO POR INVESTIGAÇÃO NAS AULAS DE CIÊNCIAS

Mediante a literatura existente acerca do ensino por investigação, bem como nas participações em congressos, seminários e
encontros é possível notar algumas inquietações corriqueiras que circundam a temática. Podemos citar duas delas como as
mais questionadas pelos professores: Como trabalhar o rol dos conteúdos postos na Base Nacional Comum Curricular –
BNCC (2016) através do ensino por investigação em tempo hábil as exigências das avaliações nacionais, visto que essa
prática demanda a utilização de um maior tempo comparado ao ensino expositivo Como o pedagogo, por ser um docente
generalista, pode fazer uso coerente das estratégias do ensino por investigação para ensinar conceitos de física, química e
biologia

Acerca do primeiro questionamento, acreditamos que o professor precisa ter em mente que o ensino por investigação não se
trata de uma perspectiva de ensino com proposições didáticas diferentes das sugeridas pela BNCC (2016), pois ao analisar as
orientações do referido documento, na área de ciências da natureza, não é difícil perceber que todas as orientações possuem
relações com os fundamentos teóricos e práticos do ensino por investigação. É tanto que a BNCC (2016 p. 283, grifo nosso)
enfoca que:

Não basta que os conhecimentos científicos sejam apresentados aos alunos. É preciso oferecer
oportunidades para que eles, de fato, envolvam-se em processos de aprendizagem nos
quais possam vivenciar momentos de investigação que lhes possibilitem exercitar e ampliar
sua curiosidade, aperfeiçoar sua capacidade de observação, de raciocínio lógico e de
criação, desenvolver posturas mais colaborativas e sistematizar suas primeiras explicações
sobre o mundo natural e tecnológico, e sobre o seu corpo, sua saúde e bem-estar, tendo
como referência os conhecimentos, as linguagens e os procedimentos próprios das ciências
da natureza.

Assim, entendemos que apesar do ensino por investigação ir além do ensino de conteúdos conceituais, se ampliando para o
ensino de procedimentos próprios da ciência, não prejudica a efetivação dos conteúdos postos na BNCC (2016), pois, o ensino
por investigação não é uma proposição paralela aos conteúdos de ensino, mas, uma estratégia que dinamiza a aprendizagem
dos conteúdos a serem ensinados de forma alinhada ao universo próprio da ciência. Ademais, vale destacar que a BNCC
(BRASIL, 2017, p. 282) destaca que:

As unidades temáticas estão estruturadas em um conjunto de habilidades cuja complexidade
cresce progressivamente ao longo dos anos. Essas habilidades mobilizam conhecimentos
conceituais, linguagens e alguns dos principais processos, práticas e procedimentos de
investigação envolvidos na dinâmica da construção de conhecimentos na ciência.

Pela assertiva supracitada, fica claro que dentro da perspectiva da BNCC (2016) o ensino por investigação não protela as
unidades temáticas a serem trabalhadas, pois as próprias habilidades sugeridas em cada unidade de ensino são condizentes
as habilidades que as estratégias do ensino por investigação é capaz de coloca em movimento. Para mostrar tal assertiva na
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prática, basta verificarmos que os verbos propostos para as unidades de ensino na BNCC (2016) em muito se relacionam aos
propósitos próprios da ciência - característica essa presente no ensino por investigação – a título de exemplo podemos citar:
comparar, localizar, identificar, selecionar, justificar, discutir, produzir, experimentar, testar, relatar, verificar, relacionar,
associar e explorar.

Para argumentar o segundo questionamento, que envolve a consideração da característica generalista do pedagogo se
constituir em um empecilho ao ensino de conteúdos de ciências, trazemos as assertivas de Lima; Maués (2006) que nos dizem
que diversas pesquisas já apontaram que os professores dos anos iniciais possuem parcos conhecimentos conceituais em
ciências, mas, que enquanto pesquisadores não podemos nos manter em uma constante reiteração dessas afirmativas, uma
vez, que elas já estão dadas a priori.

Nesses termos, Lima; Maués (2006) alegam que é preciso retirar o foco da pergunta do que os professores dos anos iniciais
não sabem ao ensinar ciências para o seguinte questionamento: Quais saberes tais professores mobilizam para ensinar
quando os conteúdos conceituais lhes faltam Na tentativa de responder esse questionamento, os autores alegam que há uma
ideia de que o professor dos anos iniciais para ensinar conteúdos deva ser especialista nas diversas áreas do conhecimento.
Contudo, acreditamos que nessa concepção residem pelo menos duas questões equivocadas.

A primeira delas está na crença de que o ensino de ciências se resume ao ensino de conteúdos conceituais. Se esse
realmente fosse o único objetivo do ensino de ciências nos anos iniciais, só caberia nas formações dessas professoras [...]
“ensinar física, química, biologia e astronomia para elas de modo que tenham um conhecimento especializado sobre essas
disciplinas.” (LIMA, MAUÉS p. 167, 2006).

Acreditamos que o ensino de conceitos de fato é importante para os alunos, pois através deles conseguimos entender de
forma generalizada a explicação do funcionamento do mundo, porém, acreditamos também, que o professor deva em seu
planejamento de aula levar em consideração outros tipos de conteúdos para não tornar a aprendizagem dos conteúdos de
ciências mecânica, desprovida de sentido. É justamente dessa consideração que decorre a segunda questão equivocada, que
se refere à crença de que todo foco das ações didáticas do professor está circunscrito ao ensino de conteúdos conceituais.

Contra argumentando esse pensamento equivocado, acreditamos ser essencial pensar [...] “como, mesmo não tendo o
domínio de conceitos científicos, as professoras prestam uma grande contribuição à formação de conceitos científicos nas
crianças, preparando-as para etapas posteriores. (LIMA, MAUÉS p. 167, 2006). Tendo como base esse pensamento, se torna
preciso fazer um exercício argumentativo sobre o que entendemos o que seja ensinar ciências nos anos iniciais.

Assim, tomando nota do documento da base nacional comum curricular (2016) é visível que para colocar em andamento, de
forma progressiva, as habilidades elencadas nas unidades temáticas em ciências, o professor deve utilizar estratégias que vão
além do ensino de conceitos. De tal modo, é proposto que o docente utilize saberes que vão desde conteúdos conceituais,
procedimentais, atitudinais até saberes pertinentes as teorias da aprendizagem.

Ao contrário do que muitos pensam, o professor dos anos iniciais não é, e nem muito menos, deve ser um especialista em
diversas áreas do saber. O que esse segmento docente deve possuir são os conhecimentos acerca dos aspectos do
desenvolvimento da aprendizagem, de modo, a respeitar a maturidade cognitiva infanto-juvenil, e, dentro desses
conhecimentos possuir a habilidade de utilizar estratégias de ensino que façam uso dos conteúdos conceituais, procedimentais
e atitudinais no objetivo de desenvolver nos alunos estruturas mentais que, por sua vez, possibilitem progressivamente a
aprendizagem dos diversos conteúdos de ensino.

Por mais que pareça redundante, afirmamos que não cabe aos docentes dos anos iniciais ensinar conteúdos com níveis
conceituais aprofundados, a criança terá outras vivências que a possibilitará tal constructo de forma progressiva. Assim, como
nos diz Carvalho (1998) o que se pretende no ensino de ciências nos anos iniciais é conduzir as crianças a desenvolver suas
primeiras explicações científicas sobre os fenômenos aos quais elas se deparam em suas vivências. Desse modo, em se
tratando de conteúdos conceituais em si, cabe ao professor ter conhecimento de noções básicas da química, da física e da
biologia, integradamente a outras áreas do saber de modo a tornar possível ao aluno fazer a leitura do mundo dentro da sua
maturidade cognitiva.

Lima; Maués (2006) relatam que a fragilidade de conteúdos conceituais em ciências não atinge somente o segmento de
professores dos primeiros anos escolares, esse é um problema que também atinge os docentes especialistas da área. Não
queremos com tal argumento justificar as lacunas na formação do professor pedagogo para com o ensino de ciências, mas,
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somente mostrar que os holofotes não devem recair somente nos aspectos de conteúdos conceituais que faltam aos
professores desse segmento, pois nos diz Lima; Maués (2006, p. 172):

O pleno domínio do conteúdo conceitual na verdade, não é acessível a ninguém e nem é
necessário ao ensino nas séries iniciais. Apesar de se esperar que exista uma estreita relação
entre segurança para ensinar ciências e o entendimento do professor sobre ciências,
compartilhamos com outros autores a ideia de que a segurança para ensinar não depende apenas
do entendimento de ciências. Basta lembrarmos que existem docentes que possuem um alto
entendimento de ciências e baixa segurança para ensinar, do mesmo modo, que há professores
com elevada segurança para ensinar, mas que apresentam um baixo domínio conceitual.

Assim como em outras licenciaturas, há lacunas na formação dos docentes dos primeiros anos escolares, todavia, tais lacunas
acabam por ser minimizadas quando o professor, não só pedagogo, mas também o professor especialista na área de ciências
possui segurança ao ensinar usando como artifício [...] “a capacidade de situar cada disciplina, cada noção, cada conteúdo
conceitual, procedimental e atitudinal ensinado de modo a promover e intensificar o desenvolvimento da criança.” (LIMA,
MAUÉS p. 172, 2006).

Sob esses argumentos, a tensão entre ensino por investigação e precariedade nos conteúdos conceituais em ciências dos
pedagogos, se revela como uma lacuna que por si só não impossibilita esses profissionais ensinar ciências com êxito. Além
disso, cabe destacar que o professor é um eterno pesquisador e que o ensino por investigação por fazer uso de estratégias
que são próprias da lógica científica acaba por conduzir o professor a uma prática de revisita aos seus conhecimentos, essa
ação acaba por lhe possibilitar uma ressignificação dos conteúdos que se propõe a ensinar.

Com isso, queremos afirmar que a própria perspectiva do ensino por investigação é um meio de auxiliar o professor a melhor
dominar conteúdos, pois antes de ministrar sua aula é necessário que a planeje se assegurando, dentro do possível, das suas
especificidades. Dessa forma, acreditamos que no exercício de planejar aulas por meio do ensino por investigação, bem como
o próprio desenrolar das aulas pelas vias investigativas acaba em médio prazo por permitir um maior domínio conceitual para o
professor, bem como uma maior segurança em ensinar ciência.

Nesses termos, terminamos afirmando que a aprendizagem de conceitos de ciências nos anos iniciais é essencial, afirmamos
ainda, que é fato consumado que os pedagogos possuem conhecimentos precários em tais conteúdos, mas, afirmamos
também, que essa precariedade não é decorrente da formação do curso de pedagogia, pois é muito anterior a ela, ou seja, é
uma herança de toda educação básica.

Sendo assim, cabe ao professor diante do compromisso social que assumiu buscar minimizar a lacuna em conteúdos
conceituais em um movimento de constante aperfeiçoamento profissional. Lembrando, que especificamente, nos conteúdos
conceituais de química, física e biologia nos anos iniciais não cabe ao pedagogo ser especialista em cada uma dessas áreas,
mas, dominar conteúdos básicos de modo a conduzir o aluno a perceber o mundo por meio de suas primeiras explicações
científicas, que posteriormente serão ampliadas.

FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA

Para alcançar o propósito da presente pesquisa adotamos como procedimentos metodológicos de investigação a pesquisa
bibliográfica e documental. Para Marconi; Lakatos (2006, p. 176) [...] “a característica da pesquisa documental é que a fonte de
coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias.”

Após fazermos uso da pesquisa bibliográfica, que é um procedimento de investigação que tem como finalidade oferecer dados
ao pesquisador acerca da temática estudada nas bibliografias tornadas públicas, realizamos a pesquisa documental. Como
fonte documental, optamos pela análise de dois planos de disciplina de metodologia do ensino de ciências do curso de
pedagogia de uma universidade pública.

Como técnica de análise dos dados, utilizamos a análise de conteúdo. Assim, tendo em vista que “[...] a intenção da análise de
conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção [...]” (BARDIN, 2011, p. 44), analisamos
sistematicamente a ementa, os objetivos, os conteúdos e as referências bibliográficas dos planos de disciplinas saberes e
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metodologia do ensino de ciências 1 e 2 no propósito de à luz dos pressupostos teóricos e práticos do ensino de ciências por
investigação verificar na estrutura dos planejamentos ora mencionados como essa temática vem sendo abordada na formação
dos professores dos anos iniciais do ensino fundamental.

RESULTADOS DA PESQUISA

Na universidade pública pesquisada, a disciplina que tomamos como referencial de estudo é planejada sob a denominação de
saberes e metodologia do ensino de ciências. A disciplina é ofertada em dois semestres letivos se constituindo como
metodologia do ensino de ciências 1 e metodologia do ensino de ciências 2 com carga horária de 60 horas cada uma. De
imediato, percebemos que a ementa da disciplina metodologia do ensino de ciências 1 não contempla de forma explícita a
temática “ensino de ciências por investigação”.

Assim, cabe destacar que a ementa do plano de disciplina em tela se preocupa com as discussões acerca do ensino de
ciências em uma sintonia com os documentos legais, como a Lei de Diretrizes e bases da educação 9394/96. Vejamos como
se estrutura a referida ementa:

Estudo das bases teóricas que norteiam o ensino de Ciências Naturais nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, relacionando-o à prática pedagógica e aos instrumentos legais – LDB, DCN, ECA,
RECNEI, no âmbito nacional, estadual e municipal.

Revelando um atendimento a ementa é notório que os objetivos do referido plano de disciplina também são organizados de
forma a contemplar discussões acerca das propostas de ensino de ciências nos primeiros anos escolares dentro dos
documentos oficiais. Também é perceptível que os objetivos levam em consideração a necessidade de aprendizagem de
conceitos de conteúdos de ciências dentro da estrutura curricular dos livros didáticos. Vejamos esses elementos na integra:

Analisar criticamente a estrutura da proposta vigente para o ensino de Ciências nas primeiras
séries do ensino fundamental e Educação Infantil; Utilizar conceitos básicos construídos ao longo
da escolaridade, associados à energia, matéria, transformação, espaço-tempo, equilíbrio e vida,
avaliando seus procedimentos, suas relações no livro didático, na pré-escola e no ensino
fundamental.

Vejamos o objetivo abaixo:

Planejar, executar e avaliar atividades didáticas para o ensino de Ciências na escola fundamental –
educação de jovens e adultos e pré-escolar, dentro das perspectivas progressistas da educação e
das novas tecnologias.

Apesar desse objetivo visar o planejamento, a prática e a avaliação de atividades didáticas no ensino de ciências, não
encontramos ao menos, indícios no plano de disciplina de que a temática “ensino por investigação” foi discutida com os alunos
de forma intencionada. Essa evidência decorre do fato do conteúdo programático ser organizado em duas unidades de ensino
e em nenhuma delas ser listada de forma objetiva a temática que aqui trazemos para discussão.

Não obstante, nas referências encontramos uma obra que propõe discutir o ensino de ciências no ensino fundamental na
proposição de atividades do conhecimento físico, esse livro é intitulado “Ciências no Ensino Fundamental: O Conhecimento
Físico (1998)”. É certo que essa obra é organizada por Anna Maria Pessoa de Carvalho, que discute grandemente a temática
do ensino por investigação, porém, apesar do livro abordar atividades com foco na investigação, não tem como objetivo central
discutir os fundamentos teóricos da temática, pois seu foco está mais em levar para os professores dos anos iniciais as ideias
que estruturam atividades investigativas mais circunscritas em seu âmbito prático.

É claro que a estrutura dessas atividades do conhecimento físico é organizada nos pressupostos do ensino por investigação,
mas, se compartilharmos da ideia de que [...] “Educar é uma tarefa complexa que requer posicionamento teórico e método de
ação. Um condiciona o outro. (SANTOS 2012, p. 01), bem como da ideia de que [...] “Desde que tenha assumido uma postura
teórica sobre o ato de ensinar, resta ao mestre encontrar os métodos derivados de seu posicionamento teórico.” (SANTOS
2012, p. 01) não será difícil perceber que nenhuma prática didática é neutra, e que por isso, todas elas possuem um
entendimento de homem e sociedade.
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Logo, também concluiremos que os professores devem desenvolver conhecimentos dos pressupostos teóricos da sua prática
de ensino. Com essa assertiva, surge a premissa de que se a temática do ensino por investigação estivesse elencada como
uns dos assuntos relevantes no plano de disciplina encontraríamos referências relativas aos elementos epistemológicos do
ensino por investigação em obras cujos objetivos são específicos a esse fim.

Ainda se levarmos em consideração que o plano de disciplina que tomamos como estudo é de 2017, tão logo, concluiremos
que se a temática “ensino por investigação” tivesse relevância no planejamento, certamente, encontraríamos livros mais atuais
que discutem tanto os fundamentos teóricos como práticos do ensino por investigação, a título de exemplo, podemos citar a
obra “Ensino de ciências por investigação: Condições para implementação em sala de aula” de Carvalho (2013) que é um dos
clássicos mais conhecidos da temática.

Já na disciplina saberes e metodologia do ensino de ciências naturais 2, da mesma universidade, é possível encontrar
elementos que nos levam a acreditar que os alunos tiveram contato, ainda que superficial, com a temática “Ensino de ciências
por investigação”. Essa alegação surge de algumas evidências, são elas: o conteúdo programático traz uma preocupação em
fazer discussões acerca das abordagens metodológicas do ensino de ciências; nos objetivos há o ideal de planejar, avaliar e
executar atividades didáticas em ciências dentro das perspectivas progressistas de educação; nas referências encontrarmos
três obras que tratam conteúdos do conhecimento físico nos anos iniciais.

Visto que no planejamento de disciplina há presença de três obras que tratam da experimentação com conteúdos de física na
educação básica, e, visto que, o ensino por investigação é uma abordagem de ensino dentro da perspectiva progressista e
bastante tratada pelo viés dos conteúdos de física, acreditamos que em algum momento os alunos esbarraram em
fundamentos teóricos e práticos do ensino por investigação.

Cabe destacar que algumas referências se repetem nos dois planos de disciplina, destacando apenas duas delas: BIZZO, N.
Ciências Fácil ou difícil (1999) e CARVALHO, A. M. P. etal. Ciências no Ensino Fundamental: O Conhecimento Físico (1998).
Assim, tendo em vista que na disciplina saberes e metodologia do ensino de ciências naturais 1 por meio do livro Ciências no
Ensino Fundamental: O Conhecimento Físico (1998) os alunos de alguma forma entraram em contato com discussões de
planejamentos de aulas de ciências com características investigativas, defendemos que para dar uma maior ênfase a temática,
que aqui tomamos como objeto de estudo, seria importante explicitar de forma direta e mais aprofundada a discussão do
ensino por investigação no plano de disciplina.

Isso implica afirmar que a temática “ensino por investigação” deveria constar expressamente no conteúdo programático e
como forma de sincronia a esse conteúdo, referências atuais que tratam o assunto em seus fundamentos teóricos também
deveriam ser contempladas, pois se quisermos formar docentes com clareza em seus objetivos de ensino é importante
levarmos para discussão os princípios epistemológicos norteadores da prática pedagógica.

Mediante as considerações feitas acerca dos dois planos de disciplinas analisados, pensamos que a temática “ensino por
investigação” deveria receber uma maior atenção, dedicando a ela, de maneira objetiva, tempo e espaço para discussões
acerca de seus fundamentos. Essa afirmação ganha plausibilidade ao levarmos em consideração as orientações da BNCC
(2016 p. 274) ao mencionar que os alunos do ensino fundamental […] “sejam progressivamente estimulados e apoiados no
planejamento e na avaliação cooperativa de atividades investigativas, bem como no compartilhamento dos resultados dessas
investigações.”

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A BNCC (2016) em suas orientações para o ensino de ciências da natureza para o ensino fundamental propõe de forma
bastante clara que os alunos desse segmento escolar devem ser estimulados e apoiados a desenvolver aprendizagens nos
conteúdos de ciências em um contexto de práticas investigativas. A orientação feita pelo referido documento é que o processo
investigativo seja central na formação do aluno de modo que ele possa repensar reflexivamente seus conhecimentos do
mundo.

Verificando o quanto as proposições da base nacional comum curricular (2016) estão alinhadas aos pressupostos do ensino
de ciências por investigação e verificando os reflexos positivos dessa perspectiva de ensino na aprendizagem dos alunos, só
nos resta lamentar o fato dessa temática não ter recebido maior relevância no currículo de pedagogia ora analisado.

25/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/ensino_de_ciencias_por_investigacao_analise_da_tematica_no_curric.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.6-7,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



Permitimo-nos fazer essa afirmação, ao passo que inferências acerca de elementos não ditos, mas subentendidos na
organização estrutural dos planos de disciplina “saberes e metodologia do ensino de ciências 1 e 2” nos revelou que os alunos
até tiveram contato com discussões do ensino por investigação, porém, em um nível de profundidade muito aquém se
comparado ao grau de importância impressa na base nacional comum curricular (2016) e nas pesquisas que já nos provaram
o quão é eficiente essa perspectiva de ensino no processo de aprendizagem dos alunos.
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