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Roberto Nardi

O Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência, sediado 
na Faculdade de Ciências da Unesp, iniciou suas atividades em 1997, sen-
do um dos primeiros a se credenciar junto à Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior (Capes), na área de ensino de Ciên-
cias e Matemática. As primeiras dissertações concluídas no Programa 
foram defendidas a partir de 1999, tendo sido até hoje homologadas um 
total de 187 dissertações de mestrado e 25 teses de doutorado. Desde o seu 
início, o Programa vem implementando parcerias nacionais e internacio-
nais com grupos de pesquisa e instituições diversas e programas interins-
titucionais fi nanciados pela Capes, como o Programa Nacional de Coope-
ração Acadêmica (Procad) e os Programas de Doutorado Interinstitucional 
(Dinter) e, em nível internacional, com universidades da França, Portugal 
e Colômbia. 

O núcleo de pesquisa do Programa concentra-se em estudos sobre a 
Ciência, a educação científi ca e nas relações entre o saber científi co e seu en-
sino. Assim, incentiva a refl exão sobre os processos envolvidos na constru-
ção dos conhecimentos científi cos e tecnológicos, além de contribuir para a 
produção de um corpo de conhecimentos fi losófi cos, científi cos e pedagó-
gicos destinados à formação de professores e outros profi ssionais da área. 

Seis linhas de pesquisa integram o Programa de Pós-Graduação em 
Educação para a Ciência: 1) Filosofi a, História e Sociologia da Ciência no 
ensino de Ciências; 2) Ensino de Ciências em espaços não formais e divul-
gação científi ca; 3) Fundamentos e modelos psicopedagógicos no ensino de 
Ciências e Matemática; 4) Informática em Educação em Ciências e Mate-
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mática; 5) Linguagem, discurso e ensino de Ciências; 6) Ciência, tecnolo-
gia, ambiente e desenvolvimento humano.

Este livro apresenta, no conjunto de seus capítulos, uma parte das recen-
tes produções do Programa, já aprovadas em bancas examinadoras, tendo 
como pano de fundo a questão da formação de professores. 

No primeiro capítulo, intitulado “Investigação temática na formação de 
professores de Física e no ensino de Física”, os autores apresentam e discu-
tem uma análise do processo e das estratégias de codifi cação e decodifi cação 
que adotam na investigação temática para a obtenção de redes conceituais 
prévias em Física. Diante dos dados obtidos, buscam a reconstrução racio-
nal da história da própria prática e constatam a relevância da investigação 
temática para inserção da problematização das implicações da relação Ciên-
cia, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA).

No capítulo que segue, os autores de “As atividades de campo no ensino 
de Ciências: refl exões a partir das perspectivas de um grupo de professores” 
discutem sobre o papel das atividades de campo como estratégia no ensino 
das Ciências, mais especifi camente na Educação Ambiental, em investiga-
ção que fi zeram com um grupo de professores em uma atividade de campo 
promovida pelo Centro de Divulgação Científi ca e Cultural da Universida-
de de São Paulo (CDCC/USP). 

“Formação inicial de professores de Química: formação específi ca e pe-
dagógica” é o título do próximo capítulo, no qual os autores abordam a for-
mação pedagógica e específi ca de licenciandos em Química com base em 
dados e refl exões referentes a um estudo realizado, por meio do qual foi pos-
sível identifi car problemas em relação à formação inicial dos professores.

Embasados por teorias sociomorais, os autores de “Ensino de Ciências e 
Educação Moral: implicações mútuas” argumentam em prol das possibili-
dades de subsídios mútuos entre o ensino de Ciências e a Educação Moral. 
Defendem no texto que o ensino de Ciências crítico e desmistifi cado poten-
cializa o desenvolvimento moral, assim como os princípios teóricos do desen-
volvimento também são subsídios para o ensino de Ciências na perspectiva 
da desmistifi cação da visão de ciência e construção crítica do conhecimento.

Em “Um estudo exploratório sobre o ensino de Astronomia na formação 
continuada de professores”, relata-se um estudo sobre a formação continua-
da de professores da Educação Básica, que visou o desenvolvimento profi s-
sional quanto à prática de ensino de conteúdos relacionados à Astronomia.
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No capítulo seguinte, intitulado “Análise de práticas pedagógicas reali-
zadas em atividades de formação continuada de professores: a aproximação 
da História e Filosofi a da Ciência no ensino de Física”, os autores uti li zam-se 
de um curso que realizam para analisar o desenvolvimento de atividades 
de formação continuada com docentes de Física, buscando-se aproximar a 
História e Filosofi a da Ciência do ensino.

Ensino de Física para alunos com defi ciência visual é o tema do artigo 
“Inclusão no ensino de Física: materiais e metodologia adequados ao ensino 
de alunos com e sem defi ciência visual”. Na abordagem, os autores apre-
sentam artefatos tátil-visuais que facilitam o processo de ensino e atendem 
às necessidades de inclusão. 

Em “O ensino de Ciências e seus desafi os para a inclusão: o papel do 
professor especialista”, o foco dos autores foi analisar a situação que se en-
contra o professor especialista em defi ciência visual presente em uma escola 
estadual. Para tanto, utilizam referenciais teóricos relacionados à Educação 
Inclusiva e motivação. 

“Difi culdades dos professores em introduzir a Física Moderna no ensino 
médio: a necessidade de superação da racionalidade técnica nos processos 
formativos” é o título do próximo capítulo. Os autores analisam nos dis-
cursos de professores de Física algumas marcas das respectivas formações e 
identifi cam infl uências da racionalidade técnica difi cultando o intento dos 
professores.

O capítulo denominado “Os processos de elaboração e operacionaliza-
ção de uma estrutura curricular na formação de professores de Física: as 
intenções legais, os discursos dos formadores e suas práticas” apresenta al-
gumas refl exões dos autores acerca de uma pesquisa realizada entre 2002 
e 2004 junto a docentes universitários com atuação como formadores de 
professores de Física. 

O capítulo intitulado “O ensino de Ciências nas séries iniciais: desen-
volvimento de aprendizagens profi ssionais no âmbito da formação de pro-
fessores” consistiu expor e discutir um modelo de investigação que objeti-
vou verifi car se um conjunto planejado de interações entre os pesquisadores 
e uma professora das séries iniciais favoreceria a aprendizagem. 

No capítulo “A formação de professores: uma revisão das últimas déca-
das em revistas brasileiras da área de matemática”, os autores apresentam 
resultados de uma investigação que teve por objetivo a análise dos artigos 
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relacionados ao campo de formação de professores em 32 anos de publica-
ção da área de educação matemática em revistas brasileiras.

Em “Formação de professores de Ciências em exercício no Estado da 
Bahia”, as autoras constroem um quadro que permite clarear a situação da 
formação de professores de Ciências em exercício na Bahia, entrelaçando 
histórias de 16 professores de Ciências com as ações governamentais rela-
cionadas ao assunto.

Em “Ensino de Ciências Naturais e a formação de professores: potencia-
lidades do ensino não formal da Astronomia”, os autores defendem que os 
planetários, observatórios astronômicos e clubes de astrônomos amadores 
podem oferecer atividades a ser incluídas na listagem de estabelecimentos 
de educação não formal em astronomia, cujas potencialidades formativas 
são brevemente consideradas neste trabalho.

Encerrando o livro está o capítulo intitulado “Ensino de Física e a di-
nâmica do contexto interativo discursivo em sala de aula”. Nesse capítulo 
apresentam-se resultados parciais de uma investigação que relaciona o es-
tudo das analogias no Ensino de Física com a formação de professores e as 
questões de linguagem, especifi camente quanto à elaboração, utilização/
exploração destas nos processos interativos discursivos em sala de aula. 


