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RESUMO 

Pereira, N. H. A. (2021). Natureza da ciência nos currículos: da concepção à produção de 

sequências didáticas investigativas (Tese de Doutorado). Programa de Pós-Graduação 
Interunidades em Ensino de Ciências, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

A literatura sobre ensino de ciências aponta que o conhecimento sobre ciência também é 
necessário para que as pessoas possam avaliar afirmações científicas para a tomada de decisão 
individual e coletiva em casos concretos. Por isso, documentos curriculares e pesquisas empíricas 
ao redor do mundo têm passado a incluir nas últimas décadas a natureza da ciência entre suas 
preocupações. No Brasil, pesquisamos pouco sobre a presença da natureza da ciência em 
currículos e as pesquisas evidenciam consistentemente a falta de conhecimento sobre o tema 
por parte de estudantes e professores. Nesse sentido, este trabalho visa identificar como 
oportunidades de ensino sobre a natureza da ciência estão expressas em diferentes dimensões 
de currículos de Ciências Naturais. O trabalho foi realizado no contexto da reforma curricular 
da cidade de São Paulo, cuja rede escolar municipal possui mais de um milhão de estudantes, 
e considera as dimensões curriculares delineadas no modelo interpretativo de Gimeno-Sacristán: 
currículo prescrito – no caso, a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental, 
documento de abrangência nacional, e o Currículo da Cidade de São Paulo, de abrangência 
local – e currículo apresentado aos professores (os Cadernos da Cidade – Saberes e 
Aprendizagens, distribuídos em São Paulo como materiais didáticos complementares para as 
escolas da rede municipal). As estratégias metodológicas empregaram análises mistas, utilizando 
princípios da análise de conteúdo e ferramentas de estatística textual. Para os currículos 
prescritos, partiu-se do modelo de ciência integral de Allchin, com apoio de gráficos de 
frequência, análise de similitude e análise de rede epistêmica. Para o currículo apresentado aos 
professores, foi desenvolvido e aplicado um instrumento com base na revisão de 
aproximadamente cinquenta trabalhos selecionados por critérios de relevância para a área, a 
MAPEA-NdC (Matriz para Análise das oportunidades de Ensino sobre a Natureza da Ciência 
em Atividades). Os resultados indicaram que as dimensões de credibilidade da ciência 
relacionadas à natureza empírica e inferencial da ciência aparecem com mais frequência nos 
currículos do que as relacionadas ao caráter humano, colaborativo e social da ciência, que são 
bem menos comuns ou até inexistentes. Apesar de os documentos incluírem práticas científicas 
variando em frequência e em complexidade ao longo dos ciclos de aprendizagem e da 
intencionalidade declarada de envolver os estudantes no fazer científico, não foram identificadas 
evidências significativas de que o fazer científico aparece diretamente articulado às dimensões 
de credibilidade da ciência. O currículo apresentado aos professores ainda é marcadamente 
implícito e pouco reflexivo, embora traga oportunidades para o ensino contextualizado. Sugere-
se que a elaboração de currículos futuros contemple criteriosamente a natureza da ciência, 
incluindo temas referentes às dimensões de credibilidade da ciência relacionados entre si e com 
os objetivos de ensino. O trabalho contribui, assim, para as discussões sobre ensino de ciências, 
pois explora novas possibilidades de análise e sistematiza metodologias e estratégias para o 
ensino sobre a natureza da ciência.   
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