
 

 

 

                                                                

 
 

O ENSINO DE CIÊNCIAS

PESQUISAS

RESUMO 

Diante dos desafios para o desenvolvimento do ensino de Ciências nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, buscamos fazer um estudo bibliográfico a fim de identificar qual/quais 
as dimensões da prática pedagógica em Ciências foram privilegiadas nessas pesqu
Ressaltamos que esse estudo faz parte de um trabalho mais amplo que foi desenvolvido no 
contexto de um mestrado. Para tanto, optamos pela escolha de periódicos observando os 
critérios: ser nacionais, publicarem artigos da área de ensino de Ciências, 
disponíveis gratuitamente on-
anos (2008-2017). Considerando esses critérios escolhemos os periódicos: Alexandria 
Revista de Educação, Ciência e Tecnologia; Revista Brasileira de Pesquisa
em Ciências; Investigações em Ensino de Ciências; Revista Brasileira de Ensino de Física; 
Ciência e Educação; e Revista Ensaio 
selecionar os artigos utilizamos os descritores: “ensino de ciências nos an
“ensino de ciências nas séries iniciais. Inicialmente foi observado a presença dos descritores 
no título do artigo, seguido das palavras 
volume, pois em alguns casos, os descritores não se faziam
no conjunto de palavras chave. Após leitura e análise, esses artigos, foram organizados em 
sete categorias: Formação de professores; Processos de ensino e aprendizagem de 
conhecimentos científicos; Leituras e interações discur
Análise de materiais didáticos; Estudo de conhecimentos prévios; Estudos de concepções 
de professores. Os resultados da análise mostraram que grande parte das pesquisas são 
voltadas para as interações que ocorrem dentro d
sobre formação de professores. Os artigos que analisam a prática pedagógica do professor 
são, em sua maioria, observações de atividades propostas pelos pesquisadores e 
conduzidas pelos professores responsáveis pela turm
que a relação pesquisador/professor ocorre de forma vertical por meio de projetos prontos, 
em que o papel do professor é aplicar a proposta. A realidade cotidiana de sala de aula é 
pouco estudada. Para desenvolver práti
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Diante dos desafios para o desenvolvimento do ensino de Ciências nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, buscamos fazer um estudo bibliográfico a fim de identificar qual/quais 
as dimensões da prática pedagógica em Ciências foram privilegiadas nessas pesqu
Ressaltamos que esse estudo faz parte de um trabalho mais amplo que foi desenvolvido no 
contexto de um mestrado. Para tanto, optamos pela escolha de periódicos observando os 
critérios: ser nacionais, publicarem artigos da área de ensino de Ciências, 

-line e com Qualis A. Delimitamos a busca a um período de 10 
2017). Considerando esses critérios escolhemos os periódicos: Alexandria 

Revista de Educação, Ciência e Tecnologia; Revista Brasileira de Pesquisa
em Ciências; Investigações em Ensino de Ciências; Revista Brasileira de Ensino de Física; 
Ciência e Educação; e Revista Ensaio - Pesquisa em Educação em Ciências. Para 
selecionar os artigos utilizamos os descritores: “ensino de ciências nos an
“ensino de ciências nas séries iniciais. Inicialmente foi observado a presença dos descritores 
no título do artigo, seguido das palavras – chave e no resumo. A busca foi feita em cada 
volume, pois em alguns casos, os descritores não se faziam presentes nem no título, nem 
no conjunto de palavras chave. Após leitura e análise, esses artigos, foram organizados em 
sete categorias: Formação de professores; Processos de ensino e aprendizagem de 
conhecimentos científicos; Leituras e interações discursivas; Levantamento bibliográfico; 
Análise de materiais didáticos; Estudo de conhecimentos prévios; Estudos de concepções 
de professores. Os resultados da análise mostraram que grande parte das pesquisas são 
voltadas para as interações que ocorrem dentro da sala de aula, seguido de pesquisas 
sobre formação de professores. Os artigos que analisam a prática pedagógica do professor 
são, em sua maioria, observações de atividades propostas pelos pesquisadores e 
conduzidas pelos professores responsáveis pela turma. A maioria das pesquisas demonstra 
que a relação pesquisador/professor ocorre de forma vertical por meio de projetos prontos, 
em que o papel do professor é aplicar a proposta. A realidade cotidiana de sala de aula é 
pouco estudada. Para desenvolver práticas de ensino inovadoras que sejam significativas 
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Anais do 1º Congresso Nacional online de Estudos Científicos 

 

para o professor, a realidade cotidiana das salas de aula precisa ser conhecida. Diante de 
um quadro de pesquisas onde essa realidade é pouco considerada, acreditamos na 
necessidade de mais estudos que busq
aula sistematicamente, ou seja, pesquisas que analisem a prática pedagógica, que busquem 
entender como o ensino de Ciências está inserido nas atividades cotidianas do professor 
sem a interferência de propostas
pesquisadores a entenderem as razões pelas quais os professores resistem em 
implementar práticas que atendam aos objetivos de aprendizagem para o ensino de 
Ciências nos anos iniciais. 
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para o professor, a realidade cotidiana das salas de aula precisa ser conhecida. Diante de 
um quadro de pesquisas onde essa realidade é pouco considerada, acreditamos na 
necessidade de mais estudos que busquem compreender o funcionamento de uma sala de 
aula sistematicamente, ou seja, pesquisas que analisem a prática pedagógica, que busquem 
entender como o ensino de Ciências está inserido nas atividades cotidianas do professor 
sem a interferência de propostas externas. Conhecer essa realidade pode ajudar os 
pesquisadores a entenderem as razões pelas quais os professores resistem em 
implementar práticas que atendam aos objetivos de aprendizagem para o ensino de 
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