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APRESENTAÇÃO

O Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência, sediado na 
Faculdade de Ciências da Unesp, iniciou suas atividades em 1997, sendo um 
dos primeiros a se credenciar junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior (Capes), na área de ensino de Ciências 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 mestra-
do e 25 teses de doutorado. Desde o seu início, o Programa vem implementan-
do parcerias nacionais e internacionais com grupos de pesquisa e instituições 
diversas e programas interinstitucionais fi nanciados pela Capes, como o Pro-
grama Nacional de Cooperação Acadêmica (Procad) e os Programas de Dou-
torado Interinstitucional (Dinter) e, em nível internacional, com universidades 
da França, de Portugal e da Colômbia. 

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

Seis linhas de pesquisa integram o Programa de Pós-Graduação em Educa-
ção para a Ciência: 1) Filosofi a, História e Sociologia da Ciência no ensino de 
Ciências; 2) Ensino de Ciências em espaços não formais e divulgação científi ca; 
3) Fundamentos e modelos psicopedagógicos no ensino de Ciências e Matemá-
tica; 4) Informática em Educação em Ciências e Matemática; 5) Linguagem, 
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discurso e ensino de Ciências; 6) Ciência, tecnologia, ambiente e desenvolvi-
mento humano.

Este livro compreende diversos resultados de pesquisas que fazem parte de 
dissertações e teses desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação sobre a te-
mática de formação de conceitos científi cos e matemáticos. 

Para melhor compreensão da estrutura deste livro, os capítulos foram or-
ganizados em quatro partes, de acordo com a área conceitual a que se referem. 
Na primeira parte, A formação de conceitos no ensino de Biologia e Química, o 
capítulo 1, “Ensino de Ecologia: difi culdades conceituais e metodológicas em 
alunos de iniciação científi ca”, apresenta uma análise sobre a construção de 
pesquisas de iniciação científi ca desenvolvidas por alunas do curso de Licen-
ciatura em Ciências Biológicas, envolvendo o conceito de sucessão ecológica e 
seu tratamento didático. No capítulo 2, “A centralidade do conceito de orga-
nismo no conhecimento biológico e no ensino de Biologia”, busca elucidar o 
conceito de organismo por meio de discussões advindas da Filosofi a da Biologia 
contemporânea e propõe o conceito de organismo como elemento integrador 
do conhecimento biológico e do ensino de Biologia. Em relação ao contexto de 
ensino, busca-se mostrar que a compreensão do organismo a partir de uma re-
presentação hierárquica escalar, na qual o organismo é considerado o nível focal 
das interações entre ambiente externo e interno, permite relacionar conceitos de 
diferentes níveis, favorecendo a integração do conhecimento biológico escolar. 
O capítulo 3, “Algumas interpretações historiográfi cas sobre a natureza quí-
mica do princípio transformante no ensino”, apresenta uma análise referente à 
abordagem histórica presente em alguns dos livros-texto de Genética e Bioquí-
mica utilizados no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, bem como em 
publicações de História da Biologia, acerca da natureza química do material ge-
nético. O capítulo 4, “ Corpo e vida nas representações de estudantes do Ensino 
Fundamental”, discute as representações de alunos do Ensino Fundamental 
acerca do corpo humano e suas implicações no contexto do Ensino de Ciências. 
O capítulo 5, “A atividade prática no ensino de biologia: uma possibilidade de 
unir motivação, cognição e interação”, apresenta uma análise de duas atividades 
práticas que constituíram uma sequência didática elaborada para o tratamento 
do conceito de Energia, na disciplina Biologia, aplicada a alunos do 1o ano do 
Ensino Médio de uma escola pública da cidade de Jaú, interior de São Paulo. 
Procura apontar pistas sobre como o uso de atividades práticas no ensino de 
Biologia pode contemplar a relação cognição/motivação/interação, imprescin-
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dível para uma aprendizagem efetiva e duradoura dos indivíduos. O capítulo 6, 
“Experimentos de pensamento e o Ensino de Ciências”, trata da análise Expe-
rimentos de Pensamento, EP, que nos coloca, no mínimo, algumas exigências, 
como, por exemplo, a reorganização das aulas, a discussão sobre os conteúdos 
como corpos signifi cativos de conhecimentos, além de considerar que é impe-
rioso adotar nova postura de abertura frente aos fenômenos que nos cercam.

Na segunda Parte, A Formação de conceitos no ensino de Matemática e Fí-
sica, o capítulo 7, “Um estudo exploratório sobre a formação conceitual em 
geometria de alunos do Ensino Médio”, investiga a formação conceitual sobre 
polígonos e poliedros de alunos do Ensino Médio, em termos de atributos de-
fi nidores, exemplos e não exemplos e das relações subordinadas e supra-orde-
nadas. O capítulo 8, “Análise semiótica sobre a compreensão de conceitos ma-
temáticos na representação de espaços e signifi cação de fenômenos naturais”, 
investiga os signos matemáticos apreendidos pelos alunos por meio de análise 
e refl exão dos conceitos que emergiram das situações-problema desencadeadas 
das atividades envolvendo canteiros (I e II) de plantas. Esses espaços foram ele-
mentos mediadores para a integração dos conhecimentos da Matemática e das 
Ciências da Natureza. O capítulo 9, “As etapas do tempo crítico da psicanálise, 
o processo dialético e o perfi l epistemológico: estratégias de ensino que podem 
subsidiar o pesquisador na avaliação do processo de aprendizagem”, apresenta 
algumas estratégias de ensino que envolveram estudantes do curso de licencia-
tura em Física da Unesp/Bauru em que foram estudados os principais tópicos 
do eletromagnetismo. O capítulo 10, “Uma estratégia de ensino inspirada em 
Lakatos com orientação racional por meio de uma reconstrução racional di-
dática”, propõe uma nova estratégia para o ensino de Física que inclui a Re-
construção Racional Didática (RRD) com visão fi losófi ca implícita inspirada 
na epistemologia e reconstrução racional de Lakatos. A inclusão da RRD como 
um passo específi co de uma estratégia de ensino lakatosiana tem a intenção de 
exemplifi car situações racionais de comparação de teorias rivais e, com isso, 
preparar o aluno para posteriores debates entre concepções rivais alternativas 
e científi cas, de modo a auxiliar o aprendizado destas últimas. O capítulo 11, 
“Textos históricos de fonte primária – contribuições para a aquisição de sub-
sunçores pelos estudantes para a formação do conceito de carga elétrica”, traça, 
por meio da inserção da História da Ciência no ambiente escolar, algumas con-
siderações sobre como a discussão de textos históricos de fonte primária pode 
auxiliar os alunos na compreensão do conceito de carga elétrica.
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Na terceira parte, Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e ensino 
de Ciências, o capítulo 12, “TV digital, t-learning e edutretenimento”, apre-
senta para a consideração e discussão uma conceituação básica de TV digital 
e edutretenimento e sua utilização para a produção de conteúdos audiovisuais 
que compartilhem os conceitos e modelos propostos pelo t-learning como al-
ternativa viável para a produção de programas educativos via TV digital. O 
capítulo 13, “A construção de um objeto de aprendizagem como exemplo de 
transposição didática de um conteúdo de Ciências”, traz o desenvolvimento do 
conteúdo do OA “Do alimento à digestão” (Affonso, 2008), embasado na teo-
ria da transposição didática, utilizando-se para tal o design instrucional e a con-
fecção de um mapa conceitual, bem como o impacto do uso do OA na escola. 

Na quarta parte, Formação de conceitos na perspectiva Ciência, Tecnologia, 
Sociedade e Ambiente – CTS(A), o capítulo 14, “Temas sociocientífi cos e a prá-
tica discursiva em sala de aula: um estudo no Ensino Médio”, explora e analisa, 
as perspectivas e críticas da abordagem CTS(A) defendendo um olhar mais 
cuidadoso para o desenvolvimento das habilidades de criticidade e leitura do 
mundo por meio da prática discursiva em sala de aula. O capítulo 15, “Ensi-
no de ciências para cidadania a partir do desenvolvimento de habilidades de 
negociação em estudantes de Ensino Médio”, descreve uma pesquisa sobre as 
habilidades de negociação desenvolvidas pelos estudantes de Ensino Médio ao 
participarem de uma simulação educativa sobre as implicações sociais e am-
bientais do uso de etanol como fonte de energia.


