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RESUMO: 

Introdução: O ensino por investigação é uma metodologia bastante significativa para o 

processo de ensino-aprendizagem de Ciências e Biologia. No entanto, apesar disso, os 

professores em início de carreira não vêm implementando essa estratégia de ensino nas suas 

práticas pedagógicas. Deste modo, faz-se fundamental investigar as representações que os 

futuros docentes de Ciências/Biologia apresentam, para entender as causas da não utilização 

do ensino por investigação e propor as mudanças necessárias na sua formação inicial. 

Objetivo: Identificar as representações sociais de discentes em processo de formação inicial 

do curso de Ciências Biológicas sobre o ensino de Ciências/Biologia por investigação, bem 

como os significados dessas representações, o seu impacto na prática docente dos futuros 

professores de Ciências/Biologia e conhecer se estão tendo uma formação inicial que 

contemple esse ensino e como ocorre na graduação. Metodologia: Esta pesquisa teve por 

base a abordagem qualitativa, sendo do tipo estudo de caso. Para coleta dos dados utilizou-se 

a técnica do Grupo Focal (GF). Essa foi realizada com 12 discentes do curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas da FUCAMP que estavam cursando o 7° período, no Laboratório de 

Metodologias e Práticas de Ensino da referida Instituição de Ensino Superior, em um 

encontro, com duração de uma hora e meia. Após levantamento das informações, as 

gravações de áudio foram transcritas e submetidas à análise de conteúdo. Resultados: Os 

licenciandos indicaram representações de que o ensino por investigação é atribuído ao papel 

que o estudante possui nessa estratégia de ensino, ou seja, de sujeito ativo. Além disso, 

revelou-se que o ensino por investigação foi abordado na formação inicial e de forma apenas 

teórica. Entretanto, essa abordagem, na concepção de alguns licenciandos foi insuficiente para 

estarem preparados, pois é necessário ter mais aulas sobre o tema e ter a prática, citando o 

período do estágio para aplicá-lo. Conclusão: Os futuros professores de Ciências/Biologia 

ainda não estão tendo uma formação inicial na perspectiva do ensino por investigação 
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adequada que, de fato, prepare-os para utilizarem esse ensino. Portanto, para isso e visando 

uma melhor formação é indispensável que tenham conhecimentos teórico-práticos amplos, 

desta maneira impactando para utilização nos episódios de ensino. Caso contrário, esses 

futuros professores não irão utilizar tal enfoque didático-metodológico ou ainda terão 

dificuldades para desenvolvê-lo nas suas práticas de ensino.  
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