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The teaching of Science in schools located in municipalities that are distant from the big 
centers still lacks teaching strategies; the way in which it is carried out in many schools 
does not involve students and the teacher. The role of teaching through discovering be-
comes outdated, teaching through uninteresting techniques, with no links to reality or 
concern with queries about the different situations of the students’ daily lives. Teaching of 
science does not follow the science of scientists nor is it linked to finite, finished curricula; 
it should be done in a dynamic, historic fashion, within the reality experienced. 
Thus, a fundamental objective of science formation in Basic Education is to have students 
be capable of facing daily situations, analyzing and interpreting them through the concep-
tual models, as well as the procedures that belong to science. There should be a link be-
tween the students’ scientific knowledge and the day-to-day world around them, becoming 
explicit in problem solving. 
This article investigated teacher practice in the sense of diagnosing the use and conception 
of scientific research in Science teaching for 6th and 7th years. In addition, to identify the 
likely causes of the frailness in Science teaching attempting to understand its importance in 
the formation of a critical, self-sufficient individual. This would transcend the textbook, 
unhistorical, cultural act, and propose the interrelation of knowledge at a conceptual, atti-
tude-based level, the argumentation, discoveries and experimenting to allow for a relation 
between the proposed theories and practice. 
It is of a field research nature by means of observing the daily routine of the agents in this 
research, of a qualitative character; the data were organized from instruments such as 
questionnaires, interviews and observations. 
It can be observed that research is one of the objectives to be attained in teacher practices, 
since the view some students have of science and scientists still prioritizes a laboratory 
form, though for others science is aimed at preserving nature and correlate with the envi-
ronment. Therefore, the role of the teacher in conveying and building knowledge is funda-
mental, considering that teaching through research in their practice makes understanding of 
the daily lives of students easier. 
 
O ensino de Ciências em escolas localizadas em municipios distantes dos grandes centros, 
ainda passa por uma carência de estratégias de ensino, a forma como vem sendo conduzido 
em muitas escolas, não envolve os discentes e docente. Um papel de ensino por 
descobertas, torna-se defasado, o ensino, com técnicas desinteressantes, sem vínculos com 
a realidade e a preocupada como indagações das diferentes situações no cotidiano do 
aluno. O ensino de ciências não se pauta nas ciências dos cientístas e nem vinculado a 
currículos finitos ou acabados, mas deve ser exercida de forma dinâmica, histórica, dentro 
da realidade vivenciada.	
Assim, um objetivo fundamental da formação científica dentro da Educação Básica é fazer 
com que os alunos sejam capazes de enfrentar situações cotidianas, analizando-as e 
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interpretando-as através dos modelos conceituais e também dos procedimentos próprios da 
ciencia. Deve estar vinculado entre o conhecimento científico dos alunos e o mundo 
cotidiano que os cerca se tornando explicito na resoluçao de problemas.	
Este artigo investigou a prática docente no sentido de diagnosticar o uso e a concepção da 
pesquisa científica no ensino de Ciências dos 6º e 7º anos, e identificar as possíveis causas 
da fragilidade no ensino de Ciências na tentativa de compreender sua importância para a 
formação de um indivíduo crítico, autônomo e que transcenda o ato livresco, a-histórico, 
cultural e que proponha a inter-relação do conhecimento em nível conceitual, atitudinal, a 
argumentação, a descobertas e à experimentação, posibilitando a relação entre as propostas 
teóricas e práticas. 	
Caracterizou-se como pesquisa de campo por meio de observações do cotidiano dos 
agentes desta pesquisa, de caráter qualitativo, os dados foram organizados a partir de 
instrumentos como questionários, entrevistas e observações.	
Pode-se perceber, que a pesquisa é um dos objetivos a ser alcançado nas práticas docentes, 
pois a visão de alguns discentes sobre ciência e cientistas, ainda prioriza numa forma de 
laboratorio, mas para outros a ciencia visa preservar a natureza e co-relacionar com o 
ambiente. Portanto, o papel do docente na condução e construção do conhecimento é 
fundamental, considerando que o ensinar pela pesquisa em sua prática facilita a 
compreensão cotidiano do discente. 

 
I. INTRODUÇÃO 
 	
Este artigo teve o objetivo de investiar a prática docente no sentido de identificar o uso e aplicabilidade da pesquisa 
científica no ensino de Ciências nos 6º e 7º anos, assim como identificar as possíveis causas da fragilidade no ensino de 
Ciências na tentativa de compreender sua importância para a formação de um indivíduo crítico, autônomo e que 
transcenda o ato livresco de ensinar e que proponha a inter-relação do conhecimento em nível conceitual, à 
argumentação e à experimentação, como constituição indissociável da teoria e da prática. Para Gil Pérez et al., 2001, o 
conhecimento científico é fruto de trabalho social, questionando as formas de pensar, sendo validada a hipótese pela 
sociedade, onde haja consenso entre os pares. Enquanto Popper (1972) afirma ciências empíricas como a área científica 
em que os cientistas formulam hipóteses ou sistemas de teorías e submetem-na a testes, sendo confrontadas com 
observações e experimentação.	

O ensino de Ciências no ensino fundamental vem passando por mudanças significativas, fazendo com que sua 
prática no ensino seja verdadeiramente valorizada por seu caráter investigativo, interdisciplinar e principalmente ligado 
à realidade local e as mudanças que ocorrem no mundo. Contudo, apesar dessas mudanças ainda é um desafio a 
utilização da pesquisa em sala de aula. Cabe a escola transformar a cursiosidade ingênua do discente em epistemologia, 
conferindo um cambio para a aprendizagem (Tapia & Fita, 2006). Segundo Bachelard (1996), o ensino científico não 
deve estar relacionado aos conceitos ultrapasados ou obsoletos diante de novas descobertas científicas, mas sim, que 
possa questionar ou formular problemas, quando se ensina de forma abstrata. Refletir sobre o que se tem ensinado, 
requer uma nova visão de ampliar o conhecimento científico dentro de conceitos muitas vezes equivocados, e assim 
despertar no discente uma nova forma de pensar as mudanças ocorridas no mundo.	

Conforme descreve Santos (2007), a ênfase curricular no ensino de ciências proposta pelos educadores em 
ciencia tem mudado em função do contexto sócio-cultural. O perído da Guerra Fria, o lançamento do Sputinik, levou 
os norte-americanos a implantar uma formação de cientista, elaborando projetos curriculares, visando a formação de 
jovens com espírito científico (Krasilchik, 1987). Surge então uma proposta para a educação básica, uma educação 
científica, que desperte no joven uma postura de cientista, pensando e agindo no cotidiano como cientista. A partir dos 
anos 60 do século passado, inclui-se as questões ambientais, propondo um ensino de ciencia por uma educação 
científica, de modo a relacionar o modelo de desenvolvimento científico e tecnológico. Nas décadas de 70 e 80 do 
século passado dá-se inicio a propostas que passam a incorporar o currículo com enfoque CTS, segundo Waks, 1990; 
Yager & Roy, 1993, apud Santos (2007). Um currículo com conteúdos de enfoque ciências da natureza e ciências 
sociais, com perspectivas amplamente ambientalistas, mostrando uma visão crítica ao modelo de desenvolvimento, que 
passa a ser caracterizado como uma abordagem ciencia-tecnológia-sociedade-ambiente (CTSA).	

Acevedo apud Praia et al (2007) nos recordam, é comum os currículos de ciências estarem demasiado centrados 
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nos conteúdos conceituais e não processuais, tendo como referencia a lógica interna da própria ciencia e, assim, 
esquecem a formação que exige a construção científica.Tendo em vista que o público estudantil atual em meio às 
diversas tecnologias, já se enfada pelos meios tradicionais de ensino, e a pesquisa científica vem ganhando uma 
participação mais destacada no contexto escolar, isso se deve as reformas e políticas educacionais brasileira, tais como: 
LDB, DCNs e PCNs (Brasil 1997, 2008), instituídos como documentos norteadores para uma educação de qualidade e 
uma formação cidadã.	

De acordo com Guilbert e Meloche (1993) apud (Gil-Pérez et al., 2001, p. 139), “Uma melhor compreensão da 
parte dos docentes sobre as formas do conhecimento cientifico (...) não é um debate unicamente teórico, mas também 
eminentemente prático”. Pois os professores devem estar envolvidos e compromissados em sua prática docente, 
participando ativamente em todas as etapas da construção de conhecimentos científicos.	

Para abordar uma pesquisa cientifica em sala de aula, é fundamental conhecer a formação inicial e continuada 
dos professores, bem como, letramento em educação cientifica. Segundo Santos (2007), têm atribuído à educação 
cientifica o intuito de levantar referenciais para estudos na área de currículo, filosofia e política educacional que visem 
analisar o papel da educação cientifica na formação do cidadão. E segundo (Acevedo et al., 2005b) apud Praia (2007), 
esta aposta numa educação científica orientada para que as pessoas possam ser intervenientes e participantes ativos da 
sociedade, orientados para uma cidadania, em vez de uma preparação para futuros cientistas, gera resistências em 
numerosos professores, que argumentam, legitimamente, que a sociedade necessita de cientistas e tecnólogos que tem 
de formar-se e ser adequadamente selecionados desde os primeiros tempos (Vilches, Solbes & Gil-Pérez, 2004).	

A Pesquisa vem se tornando um instrumento auxiliar do docente em sala de aula, destacando como 
particularidade as diversas fontes de consulta e métodos que o professor poderá utilizar para alcançar seus objetivos 
durante o processo de ensino aprendizagem, pois conforme André et al. (2007):	

[…] a pesquisa constitui um instrumento de ensino e um conteúdo de aprendizagem na formação, especialmente 
importante para a análise dos contextos em que se inserem as situações cotidianas da escola, para construção de 
conhecimentos que ela demanda e para compreensão da própria implicação na tarefa de educar.	

Diante de observações ao cotidiano, da prática docente no ensino de ciências, nota-se a grande relevância de 
tornar habitual a pesquisa científica como fundamento escolar, principalmente da necessidade de formar cidadãos 
críticos e participativos da realidade local. A carência no uso de instrumentos de pesquisa no ensino de Ciências passa 
muitas vezes a tornar um aprendizado limitado, desvinculado com a realidade, inquestionável.	

A realização da pesquisa no ensino de Ciências, como contribuinte no processo de ensino-aprendizagem é 
primordial na atualidade, uma época em que acontecem com frequência os fenômenos naturais e que a pesquisa já faz 
parte da realidade do aluno ressaltando o que afirma Galiazzi (2003, p. 86): “Fazer pesquisa consiste em ler 
criticamente a realidade [...]”.	

“A perspectiva atual da epistemologia da ciência define-a como o conhecimento sobre a natureza […]. ” (Coll; 
Palacios, 2004), por tal fato a ciência trabalhada no Ensino Fundamental é nomeada de ciências naturais, aquela em que 
proporciona o conhecimento e a interpretação dos fenômenos que precisam ser socializados de maneira dinâmica.	

Observou-se a vivência da prática escolar, das concepções dos docentes no cotidiano, das reflexões despertadas 
nos alunos e da relação estabelecida entre professor-aluno, orientando-se da análise dos tipos de pesquisa utilizada no 
Ensino de Ciências e suas perspectivas; sistematizando os dados coletados de forma qualitativa procurando de certa 
forma interpretar os dados coletados de maneira cuidadosa da melhor maneira possível atribuindo expectativas para 
esta prática de ensino.	
 
 
II. METODOLOGIA	
 
Esta pesquisa realizou-se na Escola Estadual Coronel Raimundo Cunha, no município de Benjamin Constant, Alto 
Solimões – AM, partindo-se da análise das práticas dos docentes que ministram ensino de ciências, analisando também 
para isso a percepção dos alunos quanto ao uso e aplicabilidade da pesquisa científica em sala de aula, como atores da 
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referida pesquisa quatro docentes e noventa e discentes de quatro turmas dos 6º e 7º anos dos turnos matutino e 
vespertino.	

Para obtenção dos dados, realizou-se uma pesquisa exploratória, na qual é definida segundo Netto (2006) como 
aquela em que são estabelecidos meios para o fornecimento de informações sobre determinado assunto e as orientações 
na formulação de hipóteses. Esta pesquisa “objetiva, a elucidação de fenômenos ou a explicação daqueles que não eram 
aceitos apesar de evidentes”, apresentando informações sobre a pesquisa desenvolvida. Caracterizou-se como uma 
pesquisa de campo na qual “através de instrumentos de coleta de dados, como questionários, entrevistas e observações” 
realizou-se a pesquisa, investigando os profesores pesquisadores no seu contexto escolar (Prestes, 2007).	

Organizando-se os dados da pesquisa de caráter qualitativo (Lüdke e André, 1986) as atividades seguiram-se 
tendo por etapas os seguintes instrumentos de coleta de dados. Observações das aulas nas específicas turmas e 
registradas por intermédio de fotografias e anotação dos dados.	

Observou-se a participação dos discentes, tendo em vista que a prática docente não se realiza sem os mesmos. 
Registraram-se por intermédio de fotografias e anotações os dados em um caderno de campo, para sua posterior 

organização. Verificando nas aulas a utilização da pesquisa no ensino de ciências das respectivas séries, qual o tipo de 
pesquisa utilizada e o comportamento que esta proporciona no aluno. Por um perído de quatro meses, foram 
observadas oito turmas nas quais os docentes atuavam para análise e registro dos dados, aplicou-se os questionários em 
quatro turmas: 6° ano B (matutino) e 6° ano D (vespertino), 7° ano A (matutino) e 7° ano C (vespertino). E 
posteriormente fez-se entrevistas com os docentes e discentes.	

Buscou-se a sequênccia de argumentos propostos por Moraes e Galizzi (2011, p. 111) sobre análise textual 
discursiva. Optando por uma análise de função característica dialógica, a qual permite ao pesquisador vivenciar um 
“processo integrado de aprender, comunicar e interferir em discursos”. Segundo os mesmos autores:	

A análise textual discursiva parte de um conjunto de pressupostos em relação à leitura dos textos que examinamos. 
Os materiais analisados constituem um conjunto de significantes. O pesquisador atribuí a eles significados a partir 
de seus conhecimentos, intenções e teorías. A emergencia e comunicação desses novos sentidos e significados são 
os objetivos da análise (Moraes & Galiazzi, 2011, p. 16).	

Para ampliar esta pesquisa, foram solicitados aos discentes, durante as aulas desenhos, retratando suas 
percepções sobre o que é ser um aluno pesquisador. Segundo Moraes e Lima (2012, p. 40), para o comum dos mortais, 
pesquisa representa o desafio da resonstrução do conhecimento, partindo do que já se conhece e refazendo o que já está 
feito.	
 	
 	
III. RESULTADOS OBTIDOS ATRAVÉS DOS QUESTIONÁRIOS E ENTREVISTAS	
 
Torna-se evidente que existem diversos métodos para o uso e aplicabilidade da pesquisa científica, no ambiente escolar, 
e na prática docente no ensino de Ciências. As dificuldades em sala de aula, não justificam a impossibilidade de 
realizar estratégias de ensino diferentes, no processo educacional em qualquer etapa escolar. Contudo, observa-se que 
as dificuldades encontradas no processo de ensino-aprendizagem, na maioria das vezes preenche o espaço do 
desenvolvimento da didática escolar no dia-a-dia.	

A educação deve estar fundamentada em conceitos concretos, pois ao se pensar em educação, devem-se 
estabelecer meios para que esta desperte um significado no processo de aprendizagem caracterizando-se como “[…] 
uma educação para o homem que vive, e não para o homem abstrato; para o homem que enfrenta a vida, que procura 
situar-se, que quer ser” (Menegolla & Sant'anna, 2007).	

De acordo com outro autor, deve-se também ter uma importante relação com o meio escolar, como contribuição 
para o processo de desenvolvimento das atividades do docente no seu ambiente de trabalho, onde Cunha (2008) afirma 
que:	

Para análises sobre o ambiente escolar é importante na vida cotidiana, em relação ao professor, […] tentar 
descobrir como ele vive e percebe as regras do jogo escolar, que ideias vivencia na sua prática e verbaliza no seu 
discurso e que relações estabelece com os alunos e com a sociedade em que vive.	
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É necessário que na prática docente, a cada dia, haja o despertar para um total comprometimento com o ambiente 
escolar e com as atividades desenvolvidas no percurso deste trabalho, sendo que este passa a ser, portanto o seu 
ambiente de vida na qual se envolve outras vidas, que trazem conhecimentos e comportamentos diferentes, umas com 
domínio de conteúdo acelerados e outras um pouco mais lento, sendo fundamental que se encontre em sala de aula um 
professor que se utilize da pesquisa, com métodos contribuintes para um novo aprendizado.	

A prática docente deve visar um aprofundamento e preparação para a vida cotidiana do aluno, e despertar no 
professor a responsabilidade de intermediar estes conceitos. Menegolla e Sant’Anna (2007) relatam algumas das 
principais discussões que se deve atribuir ao observar a prática escolar, no contexto didático, nos significados que esta 
verdadeiramente conduz, portanto:	

Por que ensinar. Será que o professor sabe realmente por que ensina cada disciplina, ou determinado conteúdo? O 
que se pretende com a educação e com o ensino? Será que o aluno sabe e entende por que está educando? E os pais 
sabem por que mandam os filhos à escola? Quais são os reais objetivos do ensino; por que ensinar algo?	

Pode-se concordar com a importância de conhecer os objetivos da educação, de indagar-se sempre de questões 
que são essenciais, porém muitas vezes vistas como incômodo na pesquisa de um trabalho para o fornecimento de 
informações sobre o trabalho escolar e docente, principalmente se a escola está realmente alcançando as metas 
definidas a cada ano e se o professor está comprometido com seus alunos, com a disciplina a ser ministrada e se este 
familiariza com seu trabalho e/ou se permite realizar os novos métodos de ensino, práticas e pesquisas científicas.	

Durante determinado período de observação na escola, solicitou-se aos docentes que respondessem a um 
questionário e uma entrevista para complementar alguns dados necessários à pesquisa. Para melhor análise dos 
resultados propôs-se, ao mesmo tempo, que os discentes respondessem um questionário, complementando a avaliação 
dos dados coletados.	

Próximo ao término do segundo bimestre do ano letivo escolar verificou-se, com as observações, que a maioria 
dos docentes ainda não haviam desenvolvido atividades que utilizassem como ferramenta a pesquisa científica em sala 
de aula. Observou-se, porém, algumas controvérsias entre as respostas dos professores com as respostas dos alunos, 
destacando a relevância da convivência no ambiente escolar para confirmar as respostas.	
 
III.1 Análise das entrevistas 
	
As entrevistas com os docentes eram constituídas por dez perguntas, alternadas entre perguntas abertas e fechadas, 
esclarecendo e complementando algumas informações já contidas nos questionários. Das questões existentes nos 
questionários e entrevistas dos docentes, foram selecionadas algumas, as quais estão apresentadas abaixo de acordo 
com a execução do trabalho, podendo-se traçar o perfil dos docentes.	

Estudos sobre o cotidiano do professor estão sendo realizados por vários autores e é alvo de alguns 
pesquisadores no auxílio de seus trabalhos escolares analisando sua caminhada como docente. Segundo Cunha (2008), 
estes estudos permitem a busca de novas categorias de análise na tentativa da organização de um conhecimento acerca 
do trabalho docente podendo chegar a respostas de inquietações acerca deste ofício de ser professor.	

Buscando informações tomando como iniciativa o professor em seu cotidiano, este mesmo autor confirma que 
este tipo de pesquisa no cotidiano do trabalho docente revela pontos que visam relatar e analisar o que aconteceu com 
ele, pois são estas características que o faz ser o que é na realidade escolar.	
 
III.1.2 Perfil do professor - O professor “A” do 6° ano	

 
De acordo com o questionário aplicado e algumas perguntas feitas na entrevista com os docentes pode-se traçar o perfil 
do professor “A” enquanto trabalha nesta escola:	

  ̶  Trabalha nesta escola há dois anos.	
  ̶  Ministra aulas de Ciências a menos de um ano.	
  ̶  Não tem formação em Ciências.	



	 Lemos, R. G. et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 2, 22070 (2015)	 	

22070-6	

  ̶  É formado em Matemática e tem pós ̶ graduação também em Matemática.	
  ̶  Em seu dia (como professor), ministra no turno matutino as disciplinas de Ensino Religioso, Artes e Ciências; 

 e no turno Vespertino ministra Matemática em outra escola.	
  ̶  Ministra aulas de Ciências “para preencher as vagas, a carga horária”.	
  ̶  Sempre desejou ser professor.	
  ̶  Classifica como “boa” sua afinidade com a disciplina de Ciências (entre as opções: fraca, média, boa e ótima).	
  ̶  Decidiu ser professor “porque sempre foi um sonho e Deus proporcionou realizar esse sonho”.	

 
III.1.3 Perfil do professor. O professor “B” do 7° ano	

 
O perfil do professor “B” enquanto trabalha nesta escola:	

  ̶  Trabalha nesta escola há menos de um ano (ano letivo de 2012);	
  ̶  Ministra aulas de Ciências há sete anos;	
  ̶  É formado em Biologia e tem Especialização em Gestão Ambiental;	
  ̶  Em seu dia (como professor), ministra no turno matutino as disciplinas de Ensino Religioso e Ciências e no turno 

vespertino trabalha em outra escola;	
  ̶  Ministra aulas de Ciências “por que me interessei pela disciplina por abranger: meio ambiente, seres vivos e 

anatomia do corpo humano”;	
  ̶  Classifica como “boa” sua afinidade com a disciplina de Ciências (entre as opções: fraca, média, boa e ótima);	
  ̶  Decidiu ser professor porque “quando fui estudar ensino médio só havia duas opções: optei pelo magistério e 

gostei”; (a outra opção é Científica).	
 
III.1.4 Perfil do Professor. O professor “C” do 6° ano	
 
Pode ̶ se obter as seguintes informações acerca do perfil e opiniões deste professor em relação à disciplina específica de 
Ciências no Ensino Fundamental:	

  ̶  Trabalha nesta escola há quatro anos.	
  ̶  Começou a ministrar aulas de Ciências neste ano letivo de 2012.	
  ̶  É formado em Pedagogia.	
  ̶  Em seu dia (como professor), ministra no turno matutino as disciplinas de Língua Portuguesa e Ciências em outra 

escola e no turno vespertino trabalha nesta escola com as disciplinas de Ensino Religioso, Ensino das Artes e 
Ciências.	

  ̶  Ministra aulas de Ciências somente “por que fui lotado com esta carga horária como complementação das horas a  
serem trabalhadas”.	

  ̶  Classifica como “boa” sua afinidade com a disciplina de Ciências (entre as opções: fraca, média, boa e ótima);	
  ̶  Sempre quis ser professor.	
  ̶  Decidiu ser professor “porque me identifiquei na área da educação e com minha formação”.	

 
III.1.5 Perfil do professor. O professor “D” do 7° ano	
 
O professor “D” ministrou aulas de Ciências na referida escola durante quatro meses, pelo fato de que a professora 
selecionada para ministrar esta disciplina se ausentou logo na primeira semana, e sua substituta precisou preencher uma 
vaga em outro emprego. Em vista deste imprevisto observou ̶ se um atraso dos conteúdos nas turmas de Ciências no 7° 
ano do turno matutino, porém o professor demonstrou bastante interesse e comprometimento em seu trabalho.	

Por meio dos dados coletados pode ̶ se obter a seguintes informações acerca deste professor:	
  ̶  Trabalha nesta escola há dois anos.	
  ̶  Ministra aulas de Ciências também há dois anos.	
  ̶  Está cursando o Curso de Licenciatura em Ciências: Biologia e Química; e também o curso Técnico em 

Enfermagem.	
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  ̶  Em seu dia (como professor), ministra no turno vespertino apenas a disciplina de Ciências.	
  ̶  Tem outras ocupações como Comerciante e Radialista.	
  ̶  Ministra aulas de Ciências “por ser uma área que me identifico”.	
  ̶  Classifica como “ótima” sua afinidade com a disciplina de Ciências (entre as opções: fraca, média, boa e ótima).	
  ̶  Sempre quis ser professor.	
  ̶  Decidiu ser professor porque “sempre foi uma área que me interessou, pelo fato de haver essa interação”.	

 
III. 2 Resultados obtidos sobre o uso e aplicabilidade da pesquisa científica. Uma comparação entre as respostas 
dos docentes, a vivência na prática escolar e as respostas dos discentes	
 
A maioria dos alunos dos 6° e 7° anos são crianças com faixa etária entre 11 e 15 anos. Sobre o conhecimento 
científico a ser trabalhado com crianças, Fazenda (et al., 2007) descreve como um dos objetivos do ensino de ciências 
que:	

As atitudes das crianças perante a Ciência formam-se antes dos correspondentes a outros domínios; sem a 
experiência sistemática da atividade científica na escola, as crianças desenvolverão posturas ditadas por outras 
esferas sociais não comprometidas nem com a Ciência nem com a criança, como os meios de comunicação de 
massa, por exemplo; essas influencias terão repercussões por toda a vida da criança.	

É muito comum à atribuição de rejeição e/ou receio em relação à atividade científica no ambiente escolar, ainda 
não se revelou as vantagens desta atividade no ensino de Ciências. As crianças se veem numa etapa de tomada de 
posturas na qual muitas vezes é preciso aprendê-las por si só. A atividade científica vem sendo bastante discutida como 
ferramenta escolar; é fundamental a aquisição de instrumentos que permitam o docente realizar sua prática escolar 
comprometido con a construção dos valores que a escola pretende alcançar.	

A partir dessa discussão foram sugeridas algumas questões para identificar alguns motivos com o qual os 
docentes se limitam a utilizar esta prática como ferramenta escolar, e em seguida comparar com as respectivas 
respostas dos discentes. Conforme tabela I abaixo, pode-se organizar as respostas de acordo com cada docente, 
revelando seu ponto de vista sobre a utilização da pesquisa em sala de aula e as dificuldades encontradas no ambiente 
escolar no Ensino de Ciências:	
 
 

TABELA I. Diagnóstico docente da utilização da pesquisa científica em sala de aula.	

Pergunta 1: Você utiliza pesquisa em sala de aula? 
Professor “A” Professor “B” Professor “C” Professor “D” 

Não Sim “Ainda não: estou em fase 
de elaboração e análise” 

Sim 
 

Pergunta 2: É difícil fazer Pesquisa científica em Ciências? 
“Não, mas falta 

material necessário” 
“Devido à falta de 

laboratório, dificulta o 
trabalho” 

“Na maioria das vezes sim, 
por falta de materiais 

adequados” 

Não 

Pergunta 3: Quais os tipos de Pesquisa você já utilizou em sala de aula? 
“Não utilizo nenhum” “Bibliografica” “Ainda estou analizando” “Pesquisa bibliográfica” 

Pergunta 4: Qual a dificuldade em utilizar a Pesquisa científica como ferramenta? 
Não tem laboratório Não tem laboratório Não tem laboratório - Alunos dispersos 

- Pouco tempo 
- Não tem laboratório 

Pergunta 5: Qual sua maior dificuldade em ensinar Ciências? 
Tempo Experimentos Aprendizado lento dos 

alunos 
- Experiementos 

- Aprendizado lento dos 
alunos 
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Em relação a questão 1, metade dos docentes não utilizam pesquisas em sala de aula. Dos quatro, dois responderam 
realizar a pesquisa em sala de aula. A formação é um fator relevante para o bom desenvolvimento do professor diante 
da turma em determinada área, contudo, dentre eles apenas um está concluindo o curso de Ciências (professor “D”); 
outro considera-se formado em Ciências pois sua formação em Biologia a aproxima desta área (professor “B”); outro 
formado em Matemática confirmou não realizar pesquisa em sala de aula (professor “A”) e o professor “C”, formado 
em pedagogia, com instrumentos diversos para a utilização da pesquisa, afirmou ainda não utilizar a pesquisa.	

Observa-se que o professor “A” afirma que não utiliza pesquisa em sala de aula, limitando-se em não responder 
às questões, revelando a fragilidade no uso dos tipos de pesquisa e seus recursos utilizados como ferramenta de 
trabalho a partir da pesquisa no ensino de Ciências.	

O professor “B” considerou em sua atividade a utilização da pesquisa em sala de aula, durante o período de 
observação apenas utilizava o livro didático, sendo notória a falta de domínio da turma.	

O docente “C”, revela também que ainda não utilizou pesquisa no ambiente escolar, que ainda está em fase de 
observação para melhor escolha do tipo e dos recursos que poderão, posteriormente, ser aceitáveis pelos discentes.	

O professor “C”, formado em Pedagogia, relata em suas respostas a ideia de análise das ferramentas didáticas 
para serem aplicadas em sala de aula. A respeito deste procedimento, inicialmente verificado pelo professor “C”, os 
autores Menegolla e Sant'Anna (2007), revelam que “[…] O professor que sabe tomar decisões […] busca muitas 
soluções possíveis, e, após uma análise profunda e criteriosa, vai optar pela mais segura e real”.	

O professor “D”, respondeu que utiliza pesquisa em Ciências na sala de aula;	
Pode-se observar que variados são os recursos utilizados para se fazer pesquisa pelos professores acima citados, 

utilizando pesquisa de campo, internet e livros didáticos, porém ao mesmo tempo a pesquisa executada durante as aulas 
em sala de aula é apenas a pesquisa bibliográfica. Na prática é desafiador para o docente o desenvolvimento de 
metodologias diferentes, pois, requer dedicação, ousadia, tempo e outros fatores que “podem atrasar o curso das aulas”.	

E quando questionado sobre os tipos de pesquisa em sala de aula, uma única resposta, a pesquisa bibliográfica. 
Moraes e Lima (2012, p. 109), entendem que se deve oportunizar ao aluno e ao profesor o fortalecimento das 

relações interpessoais, além do desenvolvimento da criatividade e do posicionamento crítico-reflexivo. Autonomia e 
responsabilidade são desencadeadas, e o profesor é estimulado a realizar a reflexão constante sobre sua prática. 
Expresam que na pesquisa o aluno tem a possibilidade de discutir conhecimentos já construídos e reconstruí-los à 
medida que avança nas suas descobertas.	

Observou-se durante o desenvolvimento desta pesquisa que os docentes apenas utilizavam o livro didático, com 
leituras seguidas da resolução de exercícios. O professor “B”, que considerou em sua atividade a utilização da pesquisa 
em sala de aula, demonstrou durante o período de observação a utilização apenas do livro didático. A seguir algumas 
considerações dos discentes sobre este professor:	

- “Acho que as aulas que ela dá não são muito interessantes, o conteúdo pode até ser legal, mais ela não sabe fazer 
que o conteúdo se torne mais bacana”;	
- “Nós só fazemos ler o livro e fazemos o exercício”;	
- “Ela só chega e manda a gente ler”;	

Libâneo (1994) afirma que:	
O ensino somente transmissivo não cuida de verificar se os alunos estão preparados para enfrentar matéria nova e, 
muitas vezes, de detectar dificuldades individuais na compreensão da matéria. Com isso os alunos vão acumulando 
dificuldades e, assim caminhando para o fracasso […].	

Essas respostas relatam a opinião dos discentes acerca do trabalho que o professor costuma fazer durante as 
aulas. 

É preciso a utilização de metodologias que proporcionem um aprendizado, que desperte cada vez mais o 
interesse dos alunos pela disciplina, e a criticidade dos alunos diante dos fatos relevantes para o conhecimento.	

Sobre a presença da pesquisa como ferramenta didática na prática docente, Shor (1986 apud, Cunha 2008) 
afirma que […] “O primeiro pesquisador, na sala de aula, é o professor que investiga seus próprios alunos […]”. Se 
neste primeiro contato já está presente a pesquisa, pode-se destacar a importância do professor como pesquisador, pois 
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a partir dessa investigação na ambiente sala de aula, características favoráveis ou não e comportamentos, o docente irá 
fundamentar meios na qual através da pesquisa este irá planejar e organizar suas aulas.	

Sobre a pergunta número 2, “é difícil fazer pesquisa científica em Ciências? ”, dentre os professores dois 
responderam que não é difícil, porém já relatam que há motivos pelos quais não os permitiu até o momento realizar 
esta prática no ambiente escolar. A produtividade depende em primeiro momento da criatividade e disponibilidade do 
professor no seu trabalho, pois é ele quem conduz as atividades em sala de aula.	

O docente não deve prender-se ao laboratório como único ambiente de trabalho científico, utilizando 
equipamentos presentes no mesmo, considerando o mesmo como fonte de pesquisa no processo de ensino-
aprendizagem. Sobre ao conjunto de ideias que já acompanham os alunos desde os anos iniciais, Morais e Andrade 
(2009) relatam que são variáveis e:	

“Os alunos chegam aos anos iniciais do Ensino Fundamental com um grande repertório de ideias sobre fenômenos 
e processos dos quais participam diretamente ou que observam. Ao manipular brinquedos e outros objetos, ao lidar 
com a luz, as sombras, a água e o vento, ao observar o comportamento dos animais, o desenvolvimento de animais 
e de plantas, e ao perceber o próprio corpo, as crianças vão construindo concepções que fundamentam suas 
expectativas quanto ao modo como as coisas funcionam”.	

É preciso que o professor organize atividades de ensino, de sala de aula que conduzam o aluno a se inserir em 
seu próprio aprendizado. Para isso podem ser utilizados materiais com os quais, professor e alunos convivem 
diariamente, sem que seja necessário o uso de materiais de laboratório, podendo ser facilmente substituídos, por 
exemplo, utensílios domésticos, productos encontrados em farmacias, lojas de ferragens, realizando estas práticas no 
próprio ambiente escolar, no pátio, na sala de aula e nos pequenos hábitats naturais e/ou já modificados pelo próprio 
homem, encontrados em locais próximos da escola.	

Sobre a questão 3: “Quais os tipos de pesquisa utilizados em sala de aula? ”, dois responderam apenas 
bibliográfica e dois que não utilizam. Concordando com a resposta dos docentes, abaixo está apresentada a resposta de 
um dos alunos a qual a maioria dos discentes também relatou o mesmo:	

- “Só o livro”.	
Dois docentes relataram que em sala de aula utilizam apenas a pesquisa bibliográfica, sendo esta o livro didático 

que os alunos já possuem ao acompanhar as aulas. Em nenhum momento se viu o uso de outros livros, artigos, revistas 
e outros como auxílio da pesquisa em sala de aula.	

O livro didático é apenas um guia com o qual o professor poderá iniciar seu trabalho, porém não pode ser 
utilizado como única fonte de consulta, pois de acordo com Bizzo (2009) “o livro didático não pode ser visto como um 
roteiro de instrução de autômatos, que dispense inteiramente mediação. Se espera que o professor conheça, mesmo sem 
ser especialista, o assunto que o livro aborda […]”.	

O aluno observa tudo à sua volta e precisa ter um olhar diferente e crítico em cada situação; o professor precisa 
transmitir segurança em seus alunos. Na maioria das vezes nos deparamos com alunos estressados com métodos 
acomodados de ensino que leva o estudo a uma monotonia. Professor e aluno devem construir juntos, um ambiente que 
permita um novo olhar para a educação, que desperte o prazer e um significado em aprender.	

As questões 4 e 5, revelam as principais dificuldades encontradas pelos docentes no processo educacional. É 
preciso ousadia e apresentar também aos discentes pontos que favorecem e pontos que prejudicam o desenvolvimento 
das aulas, para que ambos sejam protagonistas do trabalho realizado na busca de meios que facilitem o curso durante o 
ano letivo.	

Morais e Andrade (2009) relatam uma das características importantes no ensino de Ciências como subsídio para 
a construção do conhecimento na qual “não há dúvidas de que o ensino de Ciências oferece muitas oportunidades para 
que os alunos se envolvam nas chamadas “atividades práticas”, “atividades experimentais”, […] e outros termos 
semelhantes […]”, propostas enfim, que permitem o docente utilizar como ferramenta contribuinte no processo 
educacional.	

A falta de laboratório, o tempo, o aprendizado lento dos alunos, a dificuldade com os experimentos e a falta de 
materiais são os frequentes motivos, relatados pelos docentes, que fragilizam o trabalho no Ensino de Ciências em 
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acordo com a pesquisa científica em sala de aula, atrasando na maioria das vezes os conteúdos e até tendo que 
multiplicar notas atribuídas a simples atividades de leituras complementares do livro, o que nem sempre é resultado de 
um aprendizado significativo.	

Menegolla e Sant'Anna (2007) descrevem que “cabe ao professor utilizar esta ou outra modalidade de trabalho 
conforme as necessidades individuais ou coletivas manifestadas pelo educando”. Agindo assim o professor irá escalar 
as dificuldades promovendo visão crítica e despertando seus alunos à realidade fazendo com que os mesmos se 
dediquem cada vez mais para o melhoramento do trabalho desenvolvido em sala de aula.	

Alguns trabalhos publicados em artigos, revistas, e também em trabalhos realizados em muitas escolas locais 
com a realização de experimentos, oficinas, jogos, exposições, Feiras de Ciências e outros projetos executados 
perfeitamente sem a utilização de laboratórios bem equipados, trabalhos que independem de materiais modernos para a 
realização destes. Contudo, o que se observa na maioria das vezes, a desculpa para a falta dessas atividades ainda é 
frequente.	

 
III.2.1 Situações interessantes no período de observação	
 
Durante o período de observação realizado na escola, verificou-se algumas características e práticas que se repetiam 
pelos docentes no desenvolvimento de suas aulas em Ciências. O professor “A” na sua prática em sala de aula desde o 
começo do ano letivo até o término desta pesquisa (aproximadamente quatro meses) utilizou como única ferramenta de 
trabalho o livro didático, fazendo leitura oral e parando nos parágrafos para seus comentários e questionar quando 
podia. Surpreendeu-nos quando o professor ministrava o assunto com o tema: A organização das formigas; uma aluna 
perguntou o seguinte:	

- “Professor A”, as formigas têm veneno?	
E o professor disse que não sabia, porém nem decidiu verificar ou dizer que iria se informar e responder na aula 

seguinte. O fato de ser professor não significa saber de tudo, contudo é necessário mostrar comprometimento com os 
alunos se interessando com o aprendizado destes, buscando informações e métodos que permitam a interação 
professor/aluno e conhecimento. Um ensino por investigação pode suscitar muitos temas geradores, promovendo um 
intercâmbio de idéias de extrema riqueza entre seus alunos (Moraes e Lima, 2012, p. 93). A busca de resposta para os 
questionamentos, gera inúmeras informações, o que são substancias ácidas? Um ácido pode ser um veneno? No 
questionamento sobre os venenos das formigas, o profesor poderia relatar o ritual indígena presente até os días atuais 
da tribo sateré-mawé (ritual da tucandeira), onde a ferroada da formiga (tucandera) funciona como uma espécie de 
vacina, considerada pelos indígenas como uma proteção para o corpo. Dessa forma a aula fluiría relacionando a 
pesquisa científica ao cotidiano do aluno. Moraes e Lima (2012, p. 96), partindo do questionamento de verdades e 
conhecimento existentes, entendem que a educação pela pesquisa favorece a construção de novos conhecimentos e 
argumentos, que, fundamentados teórica e empíricamente, são submetidos à crítica de uma comunidade argumentativa, 
para então serem comunicados, constituindo o proceso em modo de intervenção do discurso coletivo e na constituição 
de suas verdades.	

Portanto, por meio dos questionamentos é que se dá o proceso de educação pela pesquisa, inicia-se com o 
questionamento de verdades e conhecimentos já estabelecidos sempre no sentido de sua reconstrução. A educação por 
meio da pesquisa inicia com as perguntas, produzidas no contexto escolar, em sala de aula, envolvendo os participantes 
deste contexto. Com perguntas que surgem nesse processo, com significados no processo de produção do 
conhecimento. 

Perguntas que surgem na interação profesor-aluno, aproveitando a vivência anterior e da realidade em que 
vivem, avançando de forma a ampliar os conhecimentos que os sujeitos da sala de aula já trazem, de forma a torná-los 
mais complexos e conscientes.	
	
III.2 Considerações das percepções dos discentes acerca do que é ser um pesquisador	
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Não se pode falar em professor sem considerar seus alunos, não há trabalho escolar sem a interação professor/aluno, 
pois sobre o ensino e suas atividades de acordo com Menegolla e Sant'Anna (2007) as “Atividades de Ensino: são as 
ações de alunos e professores […]”. Propiciando mudanças significativas a partir do docente e seus discentes será 
produtivo o trabalho no ambiente escolar.	

Estes mesmos autores ressaltam ser o trabalho docente algo funcional partindo dos alunos, fato este que nos 
levou a considerar resultados complementares a produtividade dos discentes, pois “O professor fala, mas a palavra 
docente não é apenas uma palavra diante da turma, é uma palavra na, com e para a turma” (Gusdorf, 1970 apud 
Menegolla; Sant'Anna, 2007).	

A característica emancipatória da educação encaminha a pesquisa como método formativo, condenando a cópia 
como mera repetição de conteúdos. Esta consagra a subalternidade, enquanto o pesquisar privilegia a busca, o 
crescimento, o aprender, o ensinar, oportunizando ao sujeito um questionamento sobre sua ação-refleção-ação, 
conduzindo à transformação (Demo, 1998, p. 8).	

Durante a pesquisa, ao solicitar que os discentes respondessem ao questionário, como uma pergunta informal, 
perguntou-se, a eles se sentem pequenos cientistas no ambiente escolar, em casa e na sociedade. Com um sorriso meio 
tímido eles responderam que nunca poderiam ser cientistas, pois na escola eles não estudam no laboratório. “Isto é ser 
cientista: utiliza-se o método científico que, basicamente, consiste em ter uma explicação provisória (própria ou 
buscada em outros) e verificar se esta explicação funciona na realidade e na prática determinadas” (Gandin, 2008).	

Não é coisa de outro mundo ser um pesquisador cientista, o aluno precisa estar motivado no dia-a-dia em olhar 
criticamente o que está à sua volta, criar explicações sobre determinado fenômeno, saber ler criticamente e buscar 
possíveis resoluções para determinados problemas; de que forma? O professor é o orientador e precisa indicar os 
métodos que facilitem e complementem o aprendizado.	

Buscou-se analisar os resultados verificando o ponto de vista dos discentes, como complementação e 
aprofundamento dos questionamentos a serem discutidos no decorrer do trabalho. Partindo desse ponto, a partir da 
pesquisa no ensino de Ciências, Cunha (2008) considera que “Unir ensino e pesquisa significa caminhar para que a 
educação seja integrada, envolvendo estudantes e professores numa criação do conhecimento comumente partilhado 
[…]”.	

Por meio da coleta de dados dos discentes, pode-se com confiabilidade discutir assuntos principais de um ensino 
que envolve pesquisa em sala de aula como pontos de partida, revelando também a produtividade pelos discentes, que 
são membros fundamentais para o processo educacional e indispensáveis no desenvolvimento desta pesquisa.	
 
III.3 Produtividade do trabalho do ponto de vista Discente	
	
Os questionários foram aplicados para duas turmas do 6° ano e duas turmas do 7° ano entre os turnos matutino e 
vespertino, com a participação de 91 alunos, os quais na Tabela II pode-se verificar a distribuição por turmas. 
 
 

TABELA II. Distribuição, por turmas, dos alunos que participaram dos questionários. 
	

Série	 Turma	 Número de alunos	

6° ano	 B	 26	

6° ano	 D	 13	

7° ano	 A	 29	

7° ano	 C	 23	

Total	 91	
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Os alunos dos 6° anos tinham idade entre 11 e 15 anos e nos 7° anos tinham entre 11 e 13 anos de idade. Os 
questionários foram distribuídos para toda a classe, contendo quatro questões alternativas e uma questão descritiva. 
Das questões alternativas, pode-se organizar os dados no qual os resultados estão descritos abaixo divididas entre os 6° 
e 7° anos.	

Ao ser conduzido para o ambiente escolar todos os que estão envolvidos neste processo precisam estar 
motivados para realizar com êxito o que lhes cabe, seja em qualquer função. Cabe ao professor considerar as ideias que 
seus alunos possam construir sobre as disciplinas e também os conteúdos ministrados em cada aula. Dos 91 alunos, 
cinco responderam que considera ruins as aulas de Ciências, um fato curioso tendo em vista a quantidade de prováveis 
assuntos atraentes.	

Sobre esta discussão, podemos citar o relato de um discente, que nos leva a ver a importância do professor como 
influencia no ambiente escolar, principalmente em gostar da disciplina. Com a pergunta “o que seu professor costuma 
fazer para tornar a aula mais dinâmica e atraente? ”, o discente responde o seguinte:	

- “Nada, ela não costuma explicar as aulas de Ciências”.	
Demo (1996) enfatiza que a cópia não favorece a construção do conhecimento. Pode-se entender que escrever 

um texto copiando ideias dos outros seja um primeiro passo, pois Vygotsky (apud Rego, 1995, p. 111) afirma que “a 
imitação pode ser entendida como um dos possíveis caminhos para o aprendizado, um instrumento de compreensão do 
sujeito”. 

Sendo, esse modelo servindo como um fio condutor para os primeiros ensaios ou primeiras produções. Assim, a 
pesquisa em educação inclui utilizar o que já está construido, reconstruindo de forma pessoal e criativa, propondo 
novas metodologías de ensino, disvinculando o discente do ato livresco, copiando símbolos e observando imagens que 
não relacionam com seu cotidiano.	

É de se pensar em como é relevante a influencia do professor em conduzir a produtividade de seus alunos, e 
como os alunos esperam que o professor seja um agente responsável em seu amor pelo ato de estudar. De acordo com 
Menegolla e Sant'Anna (2007) entende-se que é importante a maneira como se apresenta determinado assunto, 
disciplina e conceitos, pois:	

[…] estender o conhecimento até a “fonte da ignorância”, sem permitir que aquele que recebe o conhecimento 
possa refletir e questionar, não é um ato educativo e formativo, mas um ato de opressão, que destrói todas as 
potencialidades do homem, tornando-o apenas um objeto capaz de produzir o inútil e o indesejável. Aniquila a sua 
capacidade de ver o mundo e entendê-lo.	

A maioria dos assuntos de Ciências, dos 6° e 7° anos, se resume em temas que envolvem: sistema solar, planeta 
Terra, solos, meio ambiente, saúde (cuidados com o corpo, doenças, vírus, drogas, etc.), enfim, temas que fazem parte 
do cotidiano, e que vistas de diferentes pontos consolidam o conhecimento, tornando atraente as aulas de Ciências e 
despertando o interesse dos alunos pela disciplina.	

Sobre a ciência, Netto (2006) define que “A ciência é um conhecimento racional metódico, relativamente 
verificável e sistemático, que visa a estabelecer relações necessárias entre as coisas. Seus conteúdos são comunicáveis 
e possibilitam a previsão dos fenômenos ”. É importante a relação entre os diferentes meios de conhecimento. O 
professor deverá encaminhar seu trabalho despertando no aluno o interesse em estudar, pois no processo de ensino o 
aluno irá construir seus próprios conceitos a partir da análise do que já conhece com o novo aprendizado.	

Outra pergunta foi sugerida no questionário para conhecer se há alguma dificuldade em aprender Ciências, e 
existindo, saber também quais as dificuldades encontradas pelos discentes. Com algumas alternativas, os discentes 
opinaram em algumas questões interessantes que nos leva à tomada de decisões que possam melhorar o aprendizado e 
interesse pela disciplina de Ciências.	
 
III.4 Solicitação de desenhos	
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Solicitou-se aos discentes representar, por intermédio de desenhos, suas percepções sobre o que é ser um “aluno 
pesquisador”. Foram coletados 75 desenhos, através dos quais pode-se fazer uma análise das concepções discente sobre 
o tema da pesquisa.	
É muito interessante a maneira como os alunos tem facilidade de expressar suas ideias por intermédio de desenhos 
(Figuras 1 e 2). Estes foram avaliados para verificação do local em que os alunos mais se veem pesquisando, 
analisando também suas frases demonstrando o que retratam em cada desenho assim como também a assimilação do 
tema proposto.	
 
 

 	
 

FIGURA 1. Alunos desenhando.                        FIGURA 2. Expressando o “aluno pesquisador”. 
 
 
Houve total participação dos discentes na elaboração dos desenhos, visto que os mesmos afirmaram gostar deste tipo 
de atividade não muito constante em sala de aula, sendo que também os mesmos sentem facilidade em expressar suas 
ideias por intermédio de desenhos.	

Pode-se verificar que a maioria dos desenhos foram desenvolvidos abordando temas como Meio ambiente; Lixo; 
A relação do ser humano com o mundo em que vivemos; As agressões do homem causadas com frequência atualmente 
ao meio ambiente; A sensibilidade de ser um agente modificador no ambiente; A importância de profissões que cuidam 
da vida como Medicina, Veterinária; A pesquisa no Laboratório entre outros.	

Estas temáticas abordadas revelam-nos o entendimento dos alunos de serem agentes pesquisadores 
principalmente no ambiente em que vivem. Isto nos permite verificar a relevância de instrumentos didáticos que 
conciliem os assuntos estudados com o cotidiano do aluno, a contextualização com os conhecimentos vividos pelos 
mesmos.	

É notório que os alunos têm muito conhecimento a ser discutido em sala de aula. E que se estes conhecimentos 
não forem debatidos de forma que eles compreendam, poderá de certa forma, causar desinteresse e uma confusão de 
ideias e conceitos.	

Por observarmos que os desenhos retratam temas que fazem parte da realidade dos alunos e das principais 
dificuldades enfrentadas e vivenciadas diariamente pode-se afirmar a relevância do trabalho realizado por meio da 
pesquisa, para investigação, discussão e elaboração de ideias, que devem ser argumentadas e definidas no ambiente 
escolar, levadas para vida.	

Observa-se que apesar da não utilização da pesquisa científica em sala de aula, os discentes apresentam noções 
fundamentais sobre o tema do trabalho, concluindo que trabalhos como estes, em apenas solicitar desenhos, revelam 
grande empenho e desempenho positivo dos alunos, o que possivelmente produziria muito mais em atividades 
vivenciadas no cotidiano escolar.	

As formas de representações identificam os alunos em sua percepção o que é ser pesquisador, conforme a Figura 
3, onde o discente identificado por “A1”, turma 6º ano B, está preocupado com o meio ambiente, uma relação 
harmoniosa entra a natureza (rio e floresta), os animais e os astros. Segundo Pozo (1998), somos usuarios habituais de 
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objetos científicos, mas compreendemos e sabemos pouco sobre o funcionamento do nosso corpo, das plantas e dos 
seres vivos que nos cercam. 

A representação do discente “A2”, cursando o 6º ano D, o ser pesquisador, é propor soluções para um mundo 
melhor, na convivencia entre animais e a floresta, um laboratorio de pesquisa no próprio ambiente, observando as 
espécies que o cerca (Figura 4). Na maioria dos casos resolvemos os problemas cotidianos ligados à ciência através de 
procedimentos pouco “científicos” (Pozo, 1998). 
 
 

	
 

FIGURA 3. Desenho elaborado pelo discente “A1”, FIGURA 4. Desenho elaborado pelo discente “A2”, com temática: 
 O meio ambiente. a frase: Planeta melhor para todo mundo. 

 
 
O discente “A3”, cursando o 6º ano B (Figura 5), tem uma visão, que ser pesquisador é estar envolvido com a ciencia, 
observar os frutos da árvore, uma relação ciência e natureza, o quanto natureza fornece seu alimento, o crescimento das 
árvores, a mudança de clima, realizando a pesquisa sem os materiais de laboratorios, na execução da mesma. 
Quebrando o paradigma do “método científico” como uma seqüência fechada, uma série de passos necessários e 
suficientes para alcançar um resultado. A experiência científica é norteada pela teoria que, com seus olhos, dialoga com 
o fenômeno e o questiona, buscando respostas que não são definitivas ou suas representações fiéis, mas projeções de 
possíveis modelos interpretativo de mundo (Praia et al., 2002). 

Na percepção do discente “A4”, cursando o 6º ano D, ser pesquisador é cuidar da natureza, dos animais, 
preservar o ambiente a que estar inserido, uma preocupação futura falta de alimentação (peixes dos rios, principal fonte 
de alimento) e a extinção dos animais (figura 6). Nouvel (2001, p. 95) explica que o cientista se dedica à pesquisa 
porque ela é relevante e não por buscar a verdade. Ela é atraente porque é perpassada por uma sensação de aventura, 
mistério e imprevistos. 
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FIGURA 5. Desenho elaborado pelo discente “A3”, com a FIGURA 6. Desenho elaborado pelo discente “A4”,	com frase  
A Ciência é a criatividade de todas as pessoas. a frase “Eu quero cuidar dos animais da natureza.	

Quero ser uma cientista […]”.	
Ser pesquisador para o discente “A5”, cursando o 7º ano A, é evitar o desmatamento e as queimadas, sua identificação 
com a natureza desperta para uma reflexão, sobre o que é ser um pesquisador da natureza, uma visão não condicionada 
a laboratorio de pesquisa (figura 7). A humanidade é parte da natureza e depende dela para sua sobrevivência, mas a 
civilização, ou conjunto de caracteres próprios da vida social, política, econômica e cultural da humanidade, 
proporciona a ela o poder de intervir alterando a natureza em escala sempre crescente para melhor ou para pior. 
Segundo Viola (1987), entre os efeitos negativos desta intervenção humana encontram-se: ameaça à vida biológica nos 
oceanos, lagos e rios, devido à poluição de suas águas; envenenamento da atmosfera com vapores prejudiciais; 
destruição do solo através de uso indevido provocando erosões, inundações e alterações do clima.  

A percepção do discente “A6”, cursando o 7º ano C, pesquisador está condicionado a extração de substâncias, 
isolado em laboratorio, concentrado em sua pesquisa, um cientista, que procura encontrar um novo produto, uma nova 
substância, uma ciencia de cientista, não há uma relação com a ciência do cotidiano (figura 8). Todavia, a adesão a 
propostas de ensino centradas no aprendizado e no desenvolvimento do espírito científico e da aprendizagem para além 
da aquisição de conceitos científicos necesita de uma ruptura paradigmática por parte do profesor (Kasseboehmer e 
Ferreira, 2013). 

 
 

	
 

FIGURA 7. Desenho elaborado pelo discente “A5”, a FIGURA 8. Desenho elaborado pelo discente “A6”,  
a temática sobre a importancia de ser uma pesquisadora, temática: O Aluno Cientista.	

Na natureza, para diminuir o desmatamento da floresta.	
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O Discente “A7”, turma 7º ano C, o pesquisador esta em contato com o meio ambiente (figura 9), realizando a pesquisa 
fora do laboratório da escola, tendo uma visão que pesquisar, é bem melhor, que estar preso ao livro didático, a uma 
aula formal, o seu envolviemento com a natureza desperta para um aluno pesquisador, quebrando os padrões do ensino 
da forma como está sendo conduzido, a utilização somente do livro didático, descrito em relatos anteriores. 

Conforme Mortimer (2000) desenvolve o conceito de perfil conceitual e compreende que a educação científica 
envolve também um processo de crítica no qual o estudante toma consciência das limitações dos modelos construídos 
pela ciencia e desenvolve a habilidade de utilizar seus conhecimentos científicos e/ou cotidianos de acordo com o 
contexto. 

A visão de pesquisador do discente “A8”, turma 7º ano A, é ser um médico, uma preocupação com a saúde, com 
o bem-estar. Uma imagem de que ser pesquisador não estar vinculado a laboratório, sala de aula, tecnologia ou meio 
ambiente (figura 10). De acordo com Mortimer (2000) apresenta o ensino como a mudança de perfis conceituais como 
alternativa à substituição de idéias do senso comum pelas científicas pelos mesmos motivos. 
 
 

	
 

FIGURA 9. Desenho elaborado pelo discente “A7”, com FIGURA 10. Desenho elaborado pelo discente “A8”, 
com a frase: Pesquisar é bem melhor. a frase: Eu quero ser médica para cuidar das vidas […].	

 
 
A Figura 11, mostra a visão do discente “A9”, matrículado na turma 7º ano C, o pesquisador busca uma resposta para 
sua pesquisa, ser cientista é compreender a natureza e os animais, ter uma explicação satisfatória aos seus 
questionamentos. Segundo Cruz e Zylbersztajn (2001, p. 172), “as ciências são geralmente ensinadas com escassas 
referências a respeito de suas aplicações à vida real e a de sua relevancia à vida pessoal dos alunos”, sendo papel da 
educação formal habilitar o aluno a compreender a realidade, a fim de que possa participar reflexiva e conscientemente 
dessa realidade. 

O discente “A10”, matriculado no 7º ano A, o pesquisador está dedicado ao seu laboratório ou uma sala de 
ciências, manuseando os equipamentos, observando, anotando, identificando e experimentando. Em contraste com os 
outros discentes, não há relação com a preservação do ambiente, é um solitário tentando encontrar um novo produto ou 
uma substância (Figura12). Entretanto, é nosso entendimento que, em qualquer das formas de organização da pesquisa 
em sala de aula, é importante que haja um momento de produção individual, em que cada participante assuma sua 
própria produção (Moraes & Lima, p. 103, 2012). 
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FIGURA 11. Desenho elaborado pelo discente “A9”, com a FIGURA 12. Desenho elaborado pelo discente “A10”, com frase: 
Para ser cientistaé preciso pesquisar para ter respos o tema: SALA DE CIÊNCIAS. tas!!!.	

IV. CONCLUSÃO	
 
O Ensino de Ciências vem passando por significativas transformações. Relatos de autores revelam que antes, alunos de 
Ciências aguardavam ansiosos por uma prática que apresentasse um experimento, ou uma descoberta científica; os 
motivos de determinado fenômeno eram altamente almejados e esperados por todos, era fator de grande interesse. 

Observa-se que com o passar do tempo o conhecimento científico, juntamente com o tecnológico, tem avançado 
e cada vez mais, está próximo sua relação nos dias atuais com a sociedade. Tendo a possibilidade de envolvimento e 
transformação de ideias complexas e críticas sobre quaisquer assuntos partindo-se da pesquisa. 

A pesquisa é primordial para a elaboração de estratégias de ensino que permitam o desenvolvimento dos 
objetivos serem alcançados no processo educacional em qualquer nível. Tendo em vista que além de tudo ainda 
desperta o interesse dos discentes pelas aulas e pela disciplina de Ciências, promove qualidades que dão significado ao 
trabalho exercido, qualificando o pessoal e o profissional. 

Com isso buscou-se através desta temática analisar as percepções existentes, ainda nestes tempos, deste 
constante assunto. De acordo com as análises, realizadas nas respostas dos docentes observou-se que a pesquisa ainda é 
um objetivo a ser desenvolvido na prática. Na maioria dos casos verifica-se que os próprios discentes apresentam 
noções básicas fundamentais do que a pesquisa possibilita na aprendizagem, e quais elementos se podem utilizar. 

Contudo, são notórias as fragilidades encontradas, que variam desde falta de tempo, cargas horárias excessivas, 
deficiências na interação professor-aluno entre outros fatores que limitam o professor a continuar a adotar as mesmas 
estratégias de ensino. É necessário atribuir questões às possíveis fragilidades encontradas no processo da transmissão 
do conhecimento, para indicar situações favoráveis para o processo de ensino. 

A visão dos discentes sobre o que é ser pesquisador, é sua vivencia de mundo a que ele se relaciona, uma 
sensibilidade de preservar e propor soluções que diminuam os impactos ambientais, os questionamentos que surgem 
em aula ampliam o acesso à pesquisa, bem como, o conhecimento sobre determinado assunto, levando os alunos a um 
nível de conhecimento mais elevado, aprendendo de forma dinâmica e criativa. 

O trabalho docente é essencial, porém o professor não deve expressar suas ideias como acabadas. Ao contrário, é 
preciso despertar sempre um processo argumentativo com análises e críticas, com registros das ideias, conciliando as 
diversas possibilidades que favoreçam o desenvolvimento intelectual de seus alunos, pois são conhecimentos que os 
acompanharão pelo resto de suas vidas. 

Por outro lado, a forma de organização dos currículos se constitui em blocos de disciplinas específicas para cada 
área sem nenhuma articulação entre elas e muito menos com o conteúdo das diferentes áreas do conhecimento. 
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Dependendo de cada região, o currículo escolar deve se adequar ao modelo local e de forma dinâmica, com 
possibilidades de mudanças, utilizando os recursos naturais do cotidiano do aluno, aprender ciências dentro do 
contexto a que está inserido. 

Assim, a pesquisa científica na prática docente é um intermédio para a construção de uma aprendizagem que vise 
um futuro melhor, despertando qualidades no Ensino, conciliando e envolvendo-se com o meio, relacionando e 
interessando-se pelo que vive, pois o que se aprende é real e constante, em equilíbrio com a vida. Para a formação de 
um ensino que concilie Ciência, pesquisa, ação, construção, aprendizagem e desenvolvimento no meio escolar e em 
sociedade. 

 
 

REFERÊNCIAS	
 
André, M. et al (2007). O papel da pesquisa na formação e na prática dos professores. Campinas-BRA: Papirus. 143 
pp. 6a Ed. 
	
Bachelard, G. (1996). A formação do espírito científico: contribuição para uma psicanálise do conhecimento. Rio de 
Janeiro: Contraponto. dos Santos Abreu, E. (Trad.). 316 pp. 
	
Bizzo, N. (2009). Ciências: fácil ou difícil? São Paulo: Biruta. 144 pp. 
	
Brasil, MEC. (1997). Parâmetros curriculares nacionais: ciências naturais. Brasília: MEC-Secretaria de Educação 
Fundamental. 136 pp. 
	
Brasil, MEC. (2008). Orientações Curriculares para o ensino médio. Ciências da Natureza, Matemática e suas 
Tecnologias. Brasília: Secretaria de Educação Básica. 135 pp. 
	
Coll, C. & Palacios, J. (2004). Desenvolvimento Psicológico e Educação. Porto Alegre-BRA: Artmed. 472 pp. 2a Ed. 
 
Cruz, S. M. S. C. & Zylbersztzjn, A. (2001). O enfoque ciência, tecnologia e sociedade e a aprendizagem centrada em 
eventos. In: Pietrocola, M. (Org.). Ensino de Física: Conteúdos, metodologia e epistemologia numa concepcção 
integradora. Florianopólis: UFSC. pp. 171-196. 
Cunha, M. I. (2008). O bom professor e sua prática. Campinas-bra: Papirus. 182 pp. 20a Ed. 
	
Demo, P. (1998). Educar pela Pesquisa. São Paulo: Cortez- Autores Associados. 8 pp. 2a Ed. 
	
Demo, P. (1996). Pesquisa e construção de conhecimento: Metodologia Científica no caminho de Habermas. pp. 105-
115. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 
	
Fazenda, I. C. A. et al. (2007). A prática de ensino e o estágio supervisionado. Campinas-BRA: Papirus. 193 pp. 14a 
Ed. 
	
Galiazzi, M. do C. (2003). Educar pela Pesquisa: ambiente de formação de professores de ciências. Ijuí-BRA: Unijuí. 
288 p. 
	
Gandin, D. (2008). A prática do planejamento participativo. Petrópolis-BRA: Vozes. 184 pp. 15a Ed. 
	



	 Lemos, R. G. et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 2, 22070 (2015)	 	

22070-19	

Gil-Pérez, D. et al. (2001). Para uma imagen não deformada do trabalho científico. Ciência e Educação, 7(2), 125-153. 
 
Kasseboehmer, A. C. & Ferreira, L. H. (2013). Elaboração de hipótesis em atividades investigativas em aulas teóricas 
de química por estudantes de ensino médio. Química Nova na Escola, 35(3), 158-165. 
	
Krasilchik, M. (1987). O profesor e o currículo das ciências. São Paulo: EDUSP. 82 pp. 
	
Libâneo, J. C. (1994). Didática. São Paulo, SP: Cortez. 263 pp. 
	
Lüdke, M. & André. M.E.D.A. (1986). Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU. 82 pp. 
	
Menegolla, M. & Sant'anna, I. M. (2007). Didática: aprender a ensinar. Técnicas e reflexões pedagógicas para 
formação de formadores. São Paulo: Edições Loyola. 126 pp. 8a Ed. 
	
Moraes, R & Galiazzi, M. C. (2011). Análise textual discursiva. Ijuí-BRA: Unijuí. 224 pp. 
Moraes, R. & Lima, V. M. R. (2012). Pesquisa como principio educativo na universidade. En: Pesquisa em sala de 
aula: tendencias para a educação em novos tempos. Porto Alegre-BRA: EDIPUCRS. 231 pp. 3a Ed. 
	
Morais, M. B. & Andrade, M. H. de P. (2009). Ciências. Ensinar e Aprender. Belo Horizonte-BRA: Dimensão. 128 pp. 
 
Mortimer, E. F. (2000). Linguagem e formação de conceito no ensino de ciências. Belo Horizonte-BRA: UFMG. 383 
pp. 
	
Netto, A. A. de O. (2006). Metodologia da pesquisa científica: Guia prático para apresentação de trabalhos 
acadêmicos. Florianópolis-BRA: Visual Books. 176 pp. 2a Ed. 
 
Nouvel, P. (2000). A arte de amar a ciencia: psicología do espírito científico. São Leopoldo-BRA: Unissinos. 194 pp. 
Althoff, F. J. (Trad.). 
	
Popper, K. (1972). A lógica da pesquisa científica. São Paulo: Cultrix. 567 pp. Hegenberg, H. (Trad.). 2a Ed. 
Pozo, J. I. (1998). A solução de problemas: aprender a resolver, resolver para aprender. Porto Alegre-BRA: ArtMed. 
175 pp. 
	
Praia, J., Gil-Pérez. D. & Vilches, A. (2007). O papel da natureza da ciencia na educação para a cidadania. Ciência & 
Educação, 13(2), 141-156. 
 
Praia, J.; Cachapuz, A. & Gil-Pérez, D. (2002). A hipótese e a experiência científica em Educação em Ciência: 
contributos para uma reorientação epistemológica. Ciência & Educação, 8(2), 253-262. 
	
Prestes, M. L. de M. (2007). A pesquisa e a construção do conhecimento científico: do planejamento aos textos, da 
escola à academia. São Paulo: Rêspel. 256 pp. 3a Ed. 
	
Santos, W. L. P. (2007). Educação científica na perspectiva de letramento como prática social: funções, princípios e 
desafios. Revista Brasileira de Educação, 12(36). 
	
Rego. T. C. (1995). Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural. Petrópolis-BRA: Vozes. 140 pp. 



	 Lemos, R. G. et al. / Lat. Am. J. Sci. Educ. 2, 22070 (2015)	 	

22070-20	

	
Tapia, J. A. & Fita, E. C. (2006). A motivação em sala de aula: o que é, como se faz. São Paulo: Loyola. 148 p. Garcia, 
S. (Trad.). 7a Ed. 
	
Vilches, A., Solbes, J. & Gil-Pérez. D. (2004). Alfabetização científica para todos contra ciencia para futuros 
científicos. Alambique, 41, 89-98. 
 
Viola, E. (1987). O movimento ecológico no Brasil (1974-1986): do ambientalismo à ecopolítica. In: Pádua, J. A. 
(Org.). Ecologia e política no Brasil. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo-IUPERJ.	


