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Resumo (somente texto até 3.000 caracteres) 

 

Os debates sobre a educação para a infância centram-se em grande parte nos estudos de letramento da língua 

materna ou, ainda, na questão do cuidado e brincadeira. A partir dessa abordagem e da falta de interesse de 

muitos professores deste nível pelo ensino das ciências naturais e matemática, acaba-se abandonando uma 

discussão pertinente para a formação desses indivíduos sobre o campo das ciências. Nesse sentido, esse 

projeto visa analisar o modo que o Ensino das Ciências para a Infância tem sido problematizado nas práticas 

docentes e nos processos de formação docente continuada, produzindo possibilidades para um Ensino das 

Ciências que atenda uma Infância-Experiência. Na condição de projeto guarda-chuva, espera-se abranger 

uma diversidade de trabalhos de orientandos de Trabalho de Conclusão de Curso, Iniciação Científica e/ou 

Mestrado. Para tanto, elegeu-se três momentos metodológicos para investigação global do projeto: 1- 

Levantamento teórico, em que serão analisadas pesquisas na área e documentação legal; 2- Investigação de 

práticas na Educação Básica, tanto em sala de aula quanto em processos de formação docente; 3- Produção 

de práticas, elaboração de intervenções na Educação Básica a partir dos conhecimentos levantados. No 

primeiro momento será utilizada a revisão sistemática de literatura e pesquisa documental. Já nos momentos 

restantes, priorizar-se-ão para coleta e análise os pressupostos da cartografia, com instrumentos entrevista 

semiestrutura, diário de bordo e oficinas temáticas. Como resultados esperados pretende-se evidenciar as 

dúvidas, compreensões, adaptações e produções de professores e estudantes sobre o Ensino das Ciências no 

contexto da Infância, bem como evidenciar os entendimentos atuais da área. 

 

 

Introdução 
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 O presente projeto está estruturado no encontro de três elementos: Formação Docente, Conceituação 

de Infância e Ensino das Ciências. Esta relação se produziu a partir das experiências do coordenador do 

projeto na Educação Básica e na Formação Docente. Em ambos os casos, notou-se a ausência e a fuga no 

que se refere ao ensino das ciências naturais e matemáticas por profissionais que lecionam para a Infância. 

Esta observação não consiste em novidade, tanto no campo da Educação Matemática (CURI, 2005) quanto 

no Ensino de Ciências (FREITAS; VILLANI, 2002) os debates tem sido relevantes nos últimos anos. No 

entanto, o olhar tem se voltado de maneira excessiva e assistemática para as falhas, abandonando 

possibilidades de mudanças e a procura de ações significativas que já ocorrem na Educação Básica 

(MORAES, 2014; 2018). Para dar subsídio a este olhar que o projeto se compõe e, como forma de respaldo 

para sua construção, a seguir apresenta-se alguns dos teóricos abordados. 

Ao ingressarmos, por exemplo, nos estudos sobre a formação docente, percebemos que não há 

historicamente um consenso teórico sobre o professor que almejamos ser e formar. Fiorentini (1994), nesse 

sentido, analisando as pesquisa e intervenções no tema, descreveu o processo histórico dos últimos sessenta 

anos em relação ao assunto. O autor ressalta que os estudos focalizaram desde a eficácia de diferentes 

métodos para treinar professores em tarefas específicas (década de 1970), o pensamento do professor e a sua 

influência sobre seu desenvolvimento cognitivo e moral (início da década de 1980), coexistência da visão de 

ensino como arte e ensino como profissão (segunda metade da década de 1980) e análise de crenças, 

concepções e seus valores docentes (década de 1990). 

 Nos últimos anos, da década de 1990 para cá, tem ganhado força autores que discutem uma 

epistemologia da prática (TARDIF, 2002; SCHÖN, 2000; PERRENOUD, 1999; SCHULMAN, 1987), em 

que se priorizam a reflexão e discussão sobre práticas docentes, analisando os saberes provenientes da 

mesma. De modo geral e sintético, podemos dizer que esses autores questionam o academicismo exacerbado 

de alguns modelos de formação docente e a pouca inserção prática dos discursos e elaborações teóricas do 

campo educacional.  

 Tardif (2002), por exemplo, ressalta a necessidade de pensar o docente como um profissional 

composto por saberes. Para o autor (2002, p. 54), o saber docente define-se como um “saber plural, formado 

de diversos saberes provenientes das instituições de formação, da formação profissional, dos currículos e da 

prática cotidiana”. Isto é, o saber docente consiste numa amálgama de diversos outros saberes, que, em sua 

combinação, formam o sujeito professor e estipulam as suas práticas. 

 Deste modo, como dito anteriormente, o saber docente pressupõe configurações que ultrapassam a 

dimensão do conhecimento do conteúdo da disciplina, atingindo um patamar de saber reflexivo, plural e 

complexo, contextual, afetivo e cultural (FIORENTINI, 1994). Por essas características, não se torna válido 

considera-lo conhecimento enrijecido e estagnado, mas lócus de mudança e transformação. Entre fatores que 

possibilitam essa mutabilidade está a sua constituição volátil, mediada pela trajetória profissional docente e 

pelas interações com o ambiente de sala de aula. 

 Por esse motivo, Perrenoud (1999) considera o conhecimento do professor como um conhecimento 

na ação, em que é possível a partir dele mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar as situações 

profissionais que surgirem. Tais situações, também, como ressalta Villani e Pacca (1997), são as 

possibilidades do professor elaborar e reelaborar seu conhecimento, transformando-o. Ser docente em 

formação, então, consistiria entrar neste ciclo de reflexão e produção de conhecimento por meio da prática, 

capaz de criar alternativas de ação frente ao contexto escolar. 

 Donald Schön (2000), outro pesquisador preocupado com a prática no processo formativo docente, 

corrobora tal perspectiva. Suas pesquisas ressaltam que o professor demonstra seu conhecimento na 

realização da ação, podendo esta ser o foco de intervenções no processo de formação. Para os futuros 

professores, este saber de ação pode ser compreendido nas vivências do espaço escolar. Para eles, o 

conhecimento da ação são olhares reflexivos sobre professores que tiveram na Educação Básica, os estágios 

enfrentados ou, ainda, aulas eventuais. Embora pareçam experiências pequenas, são esses os espaços que 

teoria e prática encontram-se na formação inicial. 
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 Paralelo à relação com a prática, Shulman (1987) procura compreender como um professor se 

diferencia de um especialista de uma determinada disciplina. Isto é, como um professor de ciências se 

distingue de um cientista, por exemplo. Para compor sua teorização, ele ressalta três categorias de conteúdos 

que compõe o trabalho do professor: 1) o Conhecimento do Conteúdo; 2) o Conhecimento Pedagógico; e, 

por fim, 3) o Conhecimento Pedagógico do Conteúdo, sendo este o maior lócus da docência e fruto da 

intersecção com os demais. 

 Nesse sentido, o debate sobre a formação do professor que leciona para a infância precisa permear o 

olhar para a sua própria prática, abandonando modelos pré-prontos de atuação ou a imposição de certos 

modos de ação. Para atingir tal feito no que tange este projeto, torna-se necessário que a discussão sobre a 

prática seja acompanhada e respaldada por paradigmas conscientes de qual Infância falamos e do que 

acreditamos para o Ensino das Ciências. 

 Quanto ao paradigma de Infância, ao longo da história da humanidade pode-se observar uma 

diversidade de compreensões (ARIÈS, 1978; ZABALZA, 1998; KRAMER, 2003), o que nos leva a 

considerar que o conceito de infância é situado no momento histórico e cultural, podendo, assim, ser 

modificado e/ou problematizado pelos estudiosos da área. Nesse sentido, o conceito supracitado confunde-se 

com o “sentimento de infância” (ARIÈS, 1978), ou seja, com a consciência da sociedade que a infância 

possui particularidades que a distingue de outros momentos da vida humana, o que implica formas 

diferenciadas de tratamento. 

 Se fizermos um recorte a partir da Idade Média até o século XVII, Ariès (1978) demonstra que a 

criança era percebida como um adulto em miniatura, já a infância não possuía parâmetros de idade 

definidos. A partir do momento que a criança torna-se capaz de realizar uma tarefa, mesmo que 

precariamente, ela é inserida no mundo das responsabilidades adultas. Associado a isso, encontramos a 

pouquíssima preocupação com a saúde dos pequenos, uma vez que, embora a mortalidade infantil fosse 

altíssima, a natalidade também o era. Assim, a sociedade acabava vivendo num processo de compensação. 

 Nos séculos XVIII e XIX, entra em ação o papel das instituições. Em primeiro momento aquelas de 

cunho religioso, para atender as crianças colocadas nas “rodas expostas”, geralmente abandonadas por 

famílias tradicionais (ZABALZA, 1998). No segundo plano, emerge iniciativas isoladas para criação de 

creches, asilos ou internatos, que eram destinados para crianças provenientes de famílias pobres. Nessa 

configuração, pode-se dizer que o sentimento de infância pauta-se na assistência social e, mesmo que 

timidamente, num processo de proteção à criança. Já no final do século XIX e início do XX, o ideário de 

construção de uma nação moderna corroborou com as primeiras tentativas educacionais para o grupo, 

considerando-as o futuro da nação (ARIÈS, 1978). A este período é possível associar a criação dos jardins-

de-infância, inspirados nas ideias de Froebel (KRAMER, 2003). 

 Atualmente, a ideia de infância está associada muito com a compreensão de futuro. Nessa 

perspectiva, cabe aos espaços institucionais elaborar modos de incutir valores e saberes nas práticas 

educacionais necessários, na concepção da sociedade, para formação de cidadãos participativos e capazes de 

gerir e melhorar a humanidade.  

No entanto, nós partimos de uma concepção diferente da anterior. Para o projeto, a compreensão de 

infância que ressaltamos é indiciária da relação infância-experiência (AGAMBEN, 2001; KOHAN, 2004), 

na qual infância não se caracteriza necessariamente como etapa da vida, mas como uma condição da 

experiência humana. Nesse sentido, somente na condição de infantes é que certas experiências de mundo 

nos é possibilitada, nos é permitida. Não nos cabe então antecipar saberes das ciências de níveis mais 

avançados, por exemplo, para crianças pequenas. Perderíamos a oportunidade de explorar e deixar que o 

sujeito explore as experiências que só são possíveis no momento de Infância. 

Nesse caso é que tentamos produzir um Ensino das Ciências que atenda essa realidade. Para tanto, 

temos como ponta de partida que o professor que se aproxima do Ensino das Ciências constitui-se como 

sujeito pensante e reflexivo, o que nos leva ao fato do projeto necessitar fomentar esta ação. Por outro lado, 

temos uma concepção de infância norteadora, a infância-experiência, que nos torna desejante de práticas no 

Ensino das Ciências, junto com os professores, que permitam uma ampliação do modo como o assunto é 
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abordado com crianças. Nesse sentido, delegamos a seguinte questão para nortear a pesquisa em sua 

globalidade: 

Como o Ensino das Ciências para a Infância tem sido problematizado nas práticas docentes e nos 

processos de formação docente continuada e quais as possibilidades para produzir um Ensino das Ciências 

que atenda uma Infância-Experiência? 

  

Justificativa 

Ao longo dos estudos de mestrado e doutorado e, também, na minha experiência como formador de 

professores, eu tenho considerado que o Ensino das Ciências e sua relação com a Infância podem receber 

contribuições significativas de um debate mais sistemático e estruturado de um projeto de pesquisa. Entre 

elas, eu aponto três que me servem para justificar a relevância deste estudo. 

A primeira consiste na necessidade do debate com professores sobre o seu papel responsivo na 

formação científica das crianças. A compreensão do professor como produtores conscientes de suas ações 

necessita ser reforçada constantemente pelos sujeitos que os formam. Embora já se debata o papel da 

experiência na perspectiva da epistemologia da prática, pouco se discute, ainda, o empoderamento docente 

de sua ação educativa. Tal fato não é sinônimo de um ato egoísta e individualista quanto à prática, mas 

caminha a serviço do engajamento docente ao debate político, cultural e social sobre as práticas para a 

Infância que se formam no espaço escolar. 

Outro ponto se refere às discussões sobre a relação entre as pesquisas, documentos legais e a 

docência para o Ensino das Ciências na Infância. A formação continuada docente pode potencializar 

questionamentos, que ultrapassam a propagação de práticas modelos na Educação Básica. Essa perspectiva 

adentra a visão do professor sobre questões curriculares, bem como a discussão dos motivos que certos 

saberes são nomeados como válidos para a prática no cotidiano escolar em detrimento de outros.  

Por fim, associado ao Ensino das Ciências para a Infância necessita estar à criatividade. A 

criatividade produz-se como estratégia para a criação de novas maneiras de pensar e viver a realidade. Nesse 

sentido, considero o ato de criatividade quanto um ato em si de ação educativa consciente. Uma perspectiva 

capaz de fazer diferente a prática docente na Educação Básica. Capaz de, em seu reverberar, reivindicar 

atitudes mais conscientes e próximas a realidades dos alunos, uma vez que o professor cria para e com o 

aluno que leciona, procurando dar condições para que este transforme seu contexto de origem. 

 

 

Objetivos 

Geral: 

Analisar o modo que o Ensino das Ciências para a Infância tem sido problematizado nas práticas docentes e 

nos processos de formação docente continuada, produzindo possibilidades para um Ensino das Ciências que 

atenda uma Infância-Experiência. 

 

Específicos: 

- Produzir um levantamento sobre os elementos basilares que subsidiam os pressupostos teóricos e as 

documentações legais brasileiras referentes ao Ensino das Ciências e sua interseção com a Infância; 

- Investigar práticas docentes sobre Infância e Ensino de Ciências, tanto as produzidas pelos professores da 

Educação Básica quanto àquelas elaboradas por sujeitos participantes do projeto (coordenador, estudantes de 

mestrado, iniciação científica, graduação, etc); 

- Avaliar processos de formação docente continuada referente ao Ensino das Ciências e Infância, 

possibilitando a produção e o encaminhamento de novas práticas formadoras. 

  

Material e Métodos 
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 As questões metodológicas dar-se-ão em três momentos: 

1- Levantamento teórico, que será dividido em duas partes: 

 Configuração de pesquisas na área: serão mapeados mediante revisão sistemática de literatura de três 

modos de instauração de pesquisa em educação – os grupos de pesquisa cadastrados no Diretório de 

Grupos de Pesquisa do CNPq que tangenciem a temática Ensino das Ciências para a Infância, os 

artigos publicados em periódicos com qualis A1 a B2 em Educação e/ou Ensino e, por fim, as 

dissertações e teses pertencentes ao Catálogo de Teses & Dissertações da Capes. 

 Bases legais: serão mapeados mediante uma análise documental os documentos que respaldam a 

Educação para a Infância do país, procurando intersecções referentes ao pensamento e perspectiva de 

trabalho do campo do Ensino das Ciências. 

2- Investigação de práticas consolidadas: serão investigadas práticas educacionais e/ou formações docentes 

que relacionem Infância e Ensino das Ciências. Essas práticas serão provenientes de vivencias de estágios de 

estudantes de graduação, acompanhamento de docentes em escolas de Educação Infantil e Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental e, até mesmo, de relatos de vivência de pesquisadores participantes.  Para a coleta de 

dados, utilizarão prioritariamente entrevistas semiestruturadas e acompanhamentos descritos em diário de 

bordo.  

3- Produção de práticas pautadas no referencial Infância-experiência: serão produzidas e aplicadas práticas 

educacionais e/ou propostas formativas para docentes relativas ao tema Infância e Ensino das Ciências. Para 

esta etapa, serão utilizadas oficinas temáticas com diários de bordo e gravações para registro do ocorrido. 

 Nesse sentido, ressalta-se que a pesquisa possui como objeto de análise, no primeiro momento, 

documentos legais e, no segundo momento, como possíveis sujeitos de pesquisa, grupos de professores que 

atuam no Ensino de Ciências e sua intersecção com Infância, bem como crianças pequenas em contexto 

escolar (Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental). Todos os trabalhos derivados do projeto 

comprometem-se a utilizar Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, podendo os sujeitos, a 

qualquer momento abandonar a pesquisa.  

Enquanto a análise de dados do primeiro momento será pautada nos pressupostos da revisão 

sistemática e da análise documental, os dois momentos posteriores estarão respaldados na cartografia 

(PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2012). Esta metodologia visa dar maior ênfase aos processos que são 

criados ao longo do percurso que a busca por resultados fechados em si mesmo. 

 

 

Resultados Esperados 

 Espera-se com o projeto compreender as interpelações feitas na atualidade entre o Ensino das 

Ciências e a Infância, no âmbito da pesquisa e nas documentações legais. A partir desses primeiros 

resultados, pretende-se produzir artigos para periódicos e eventos científicos, criando um mapeamento 

situacional do assunto e evidenciando o cenário com suas lacunas e possibilidade. 

 Com o mapeamento em mãos, tornar-se-á possível compreender os rumos prescritos do Ensino das 

Ciências para a Infância para as práticas educacionais e formação docente. Nesse sentido, ao encontrar-se 

com tais espaços educativos conseguiremos elaborar comparações e análises dos reais caminhos ocorridos 

na Educação Básica para o tema e, paralelamente, será possível criar práticas condizentes com as 

necessidades vigentes e, também, com a concepção de infância-experiência. 
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Cronograma de Atividades  
Projetos de pesquisa podem ter duração máxima de 4 anos de execução. 

Adicionar quantas linhas for necessário. 
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Z 
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documentais sobre o tema 
X X X X         
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Z 

Investigação de prática - acompanhamento X X X X X X       

Investigação de prática - entrevista   X X X X X X     

Investigação de prática – análises e produções 

científicas 
    X X X X X X   

Relatório da segunda parte do projeto       X X X X X X 

 

Ano 3 

Descrição da Atividade 

J 

A 

N 

F 

E 

V 

M 

A 

R 

A 

B 

R 

M 

A 

I 

J 

U 

N 

J 

U 

L 

A 

G 

O 

S 

E 

T 

O 

U 

T 

N 

O 

V 

D 

E 

Z 

Elaboração de práticas educacionais sobre a 

temática 
X X X X         

Aplicação de práticas educacionais elaboradas 

sobre a temática 
  X X X X       

Análise das práticas educacionais elaboradas e 

aplicadas sobre a temática 
    X X X X     

Produção de trabalhos Científicos com o 

material analisado 
      X X X X   

Relatório da terceira parte do projeto          X X X 
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Plano de Aplicação de Recursos 

Grupo/Tipo de Despesa 
R$ 

Fonte de financiamento: 
Edital externo/ Edital interno/ Sem 

fonte definida (explicitar) 

DESPESAS DE CUSTEIO   

Auxílio financeiro a estudantes (bolsas) 3.200,00 Sem fonte definida 

Diárias 500,00 Sem fonte definida 

Material de Consumo 1000,00 Sem fonte definida 

Passagem e Despesas com locomoção 500,00- -Sem fonte definida 

Serviço de Terceiros – Pessoa Física 300,00- -Sem fonte definida 

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - - 

Total Custeio 5.500,00  

DESPESAS DE CAPITAL   

Equipamentos e Material Permanente   

Total Capital 5.500,00  

TOTAL GERAL 5.500,00  

 
Quanto às bolsas, espera-se frequentar editais para bolsas de Iniciação Científica aos alunos, tanto internos quanto externos. Caso 

isso não ocorra,  procurar-se-á estudantes que desejem realizar a participação voluntária. 

As demais despesas serão provenientes de chamadas internas e externas a UNIPAMPA. Em caso contrário, serão fruto de 

colaborações do coordenador do curso e de discentes participantes. 

 

 

 

 

 

 

Outras informações relevantes 

 

 


