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ApresentAção

este e-book é uma produção do Programa de Pós-graduação 
em educação para a Ciência – PPgeC – da Faculdade de Ciências 
da UnesP, campus de Bauru, e faz parte do Programa de Publica-
ções digitais da Pró-Reitoria de Pós-graduação, em parceria com 
a Fundação editora da UnesP, que tem como principal objetivo a 
divulgação de pesquisas realizadas pelos PProgramas de Pós-gra-
duação da universidade. a série “ensino de Ciências e matemá-
tica” teve início em 2009 e visa, por meio de pesquisas oriundas  
de teses, dissertações e de grupos de pesquisa, divulgar e fomentar 
a discussão sobre processos de ensino de Ciências e matemática a 
partir de diferentes perspectivas teóricas e metodológicas. essa 
série abarca temáticas recentes que estão sempre presentes nas dis-
cussões de importantes eventos científicos, nacionais e interna-
cionais, da área da educação para a Ciência e matemática. entre 
esses temas destacam-se: formação de professores, formação de 
conceitos, tecnologias da informação, processos de ensino, entre 
outros.

esta obra é intitulada Ensino de Ciências e Matemática IV: 
temas de investigação porque veicula pesquisas que abordam temas 
atuais e importantes estudados por pós-graduandos e docentes do 
programa, como avaliação, prática de ensino, robótica, prática pe-
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dagógica, tv digital, educação desenvolvida em âmbito não es-
colar, entre outros. tais investigações são resultados de pesquisas 
desenvolvidas no programa: algumas são resultados de teses e dis-
sertações e outras foram produzidas por grupos de pesquisa. Pro-
fessores que ensinam Ciências e matemática, em diferentes níveis 
de escolaridade, e pesquisadores que desenvolvem estudos nessas 
áreas poderão ter fácil acesso a esta obra, uma vez que estará dispo-
nível na internet, o que pode contribuir para o debate sobre o en-
sino e a aprendizagem desses dois campos do conhecimento, bem 
como propiciar novos estudos a partir dos resultados apresentados 
nessas pesquisas.

Ensino de Ciências e Matemática IV: temas de investigação está 
organizado em 11 capítulos. os dois primeiros trazem estudos na 
área da educação matemática. Utilizando como fundamentos teó-
ricos a análise do comportamento, o Capítulo 1 apresenta um es-
tudo realizado a partir das matrizes de referências do sistema de 
avaliação do Rendimento escolar do estado de são Paulo – saresp 
– utilizadas para investigar uma proposta de caracterização de prá-
ticas de ensino. o Capítulo 2 traz algumas conclusões de uma pes-
quisa de mestrado, desenvolvida no programa, que tem como 
objetivo analisar alguns reflexos da didática construtivista, pela 
ótica piagetiana, no ensino de conteúdos matemáticos nas séries 
iniciais do ensino fundamental. o Capítulo 3 estuda o discurso e a 
prática pedagógica de professores de Ciências no ensino funda-
mental, tendo como participantes um grupo de professoras. as au-
toras analisam diferentes aspectos da prática pedagógica a partir da 
análise de planos de ensino, objetivos, conteúdos, metodologia, 
avaliação e relação professor-aluno. o Capítulo 4 apresenta uma 
produção do grupo de Pesquisa em ensino de Ciências do PPgeC 
e teve como objetivo investigar demandas de professores de Ciên-
cias e matemática de escolas estaduais de Bauru (sP). o artigo des-
creve e analisa o processo de elaboração de instrumentos de 
pesquisa – questionários – que foram aplicados a professores da 
escola básica. no Capítulo 5, os autores discutem a educação prati-
cada em ambiente extraescolar, enfocando os museus de ciências. 



ENSINo DE CIêNCIAS E MATEMáTICA IV 11

são investigados os saberes que podem ser desenvolvidos por licen-
ciandos, nesse ambiente, a partir de observações de interações me-
diador/visitante. o Capítulo 6 tematiza a educação ambiental. 
no artigo, as autoras investigam a forma com que a educação am-
biental está sendo inserida nas estruturas curriculares de cursos de 
licenciaturas de instituições de educação superior de Bogotá, Co-
lômbia. a partir de um referencial teórico fundamentado na episte-
mologia de Bachelard, o Capítulo 7 investiga o processo dialético 
erro/verdade e razão/experiência. apresenta resultados e análise 
de pesquisa baseada nas etapas da desequilibração. no Capítulo 8, 
os autores analisam as possibilidades interdisciplinares do uso de 
textos alternativos ao livro didático para o ensino de Ciências e ma-
temática. os capítulos seguintes investigam temas relacionados às 
tecnologias da informação e comunicação e suas articulações com o 
ensino de Ciências. no Capítulo 9, os autores se valem de um soft-
ware, o geogebra, para analisar o movimento harmônico simples 
por meio do pêndulo simples. o Capítulo 10 apresenta como tema 
a robótica. no artigo, os autores utilizam a robótica como facilita-
dora do processo ensino-aprendizagem de matemática no ensino 
fundamental. Finalmente, o Capítulo 11 investiga a tv digital. 
nesse artigo, os autores discutem temas como: edutretenimento, 
storytelling, mapas conceituais e “v de gowin”, e como eles se arti-
culam com o ensino de Ciências.

esperamos que este e-book contribua com o debate acadêmico 
sobre o ensino de Ciências e matemática e que os temas de investi-
gação aqui apresentados possam servir de objetos de estudos para o 
desenvolvimento de novas pesquisas e também possam contribuir 
com a melhoria da qualidade do ensino de Ciências e matemática 
na escola básica.
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