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RESUMO 
 
O presente trabalho teve como objetivo levantar e analisar as concepções a respeito dos 
conceitos de conhecimento científico e conhecimento cotidiano de oito professores de Física e 
de Química do Ensino Médio, em uma escola da rede Estadual em Itabaiana/SE. A coleta de 
dados foi realizada por meio de entrevista semi-estruturada e a pesquisa adotou um caráter 
qualitativo. Por meio da análise dos dados, pode-se concluir que os professores analisados 
têm a concepção de conhecimento científico como uma forma de conhecimento superior aos 
demais. Essa concepção de superioridade do conhecimento científico em detrimento do 
conhecimento cotidiano pode indicar que a formação dos professores não oportunizou 
reflexões que permitissem aos docentes uma possibilidade de equiparação na importância dos 
dois tipos de conhecimento no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Palavras-chave: professores, conhecimento cotidiano, conhecimento científico. 

 

ABSTRACT 

The present work had as objective to raise and to analyze the conceptions of six professors of 
Physical and Chemistry of Average in a school of the State net in Itabaiana/SE regarding the 
concepts of scientific knowledge and daily knowledge. The collection of data was carried 
through by means of interview semi-structured and the research adopted a qualitative 
character. By means of the analysis of the data, it can be concluded that the analyzed 
professors have the conception of scientific knowledge as a form of superior knowledge to 
excessively. This superiority conception of the scientific knowledge in detriment of the 
everyday knowledge can indicate that teachers' formation not opportunity reflections that 
allowed to the prelecters an equalization possibility in the importance of the two kinds of 
knowledge in the teaching-learning process. 
 
Word-key: professors, daily knowledge, scientific knowledge. 
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I INTRODUÇÃO 

 

O ensino de Ciências exige dos professores uma formação sólida na qual o docente 

possa futuramente fazer uso dos conhecimentos adquiridos no processo formativo de forma 

autônoma e coerente. 

Para que o docente possa desenvolver o trabalho pedagógico de modo a garantir um 

processo de ensino-aprendizagem eficiente, surge como necessidade assegurar as 

competências intelectuais, técnica, pedagógica e política na formação dos professores. Torna-

se necessário, segundo Vasconcelos (2000), que o professor tenha: 

• Formação Prática: refere-se ao conhecimento da prática profissional detida pelo 

docente, para proporcionar ao aluno uma visão real e mais atualizada, a fim de dar um 

significado para o conteúdo que está sendo ensinado para a efetivação da aprendizagem. 

Segundo Cunha (1996), a principal estratégia utilizada para a explicação de algum conteúdo é 

a construção de exemplos familiares e próximos do universo dos alunos. Nesse caso, essa 

habilidade está muito ligada à relação teoria-prática que o docente possui. Nessa formação, o 

professor terá que aprender a conciliar, entrelaçar, intermediar durante o processo de ensino-

aprendizagem o conhecimento científico e o conhecimento cotidiano. 

• Formação Técnico-científica: essa formação considera que o conhecimento do 

conteúdo específico deve estar atrelado ao entendimento dos aspectos teóricos que cercam o 

assunto. O docente, segundo Zabala (1998), necessita de meios teóricos que tornem a análise 

da prática verdadeiramente reflexiva, entendidos como instrumentos conceituais extraídos do 

estudo empírico e da determinação ideológica, permitindo fundamentar a prática. 

• Formação Pedagógica: é importante e vai além de ministrar aulas, contempla todo o 

planejamento do ensino, incluindo desde os objetivos gerais da disciplina, o conhecimento 

dos alunos, do mercado, da avaliação da aprendizagem, das possibilidades de construção e 

reconstrução do conhecimento, até a relação professor-aluno. 

• Formação Social e Política: Essa formação é essencial para o professor conseguir 

reconhecer a pessoa do aluno e visualizar o meio em que ele vive, estando preocupado com 

questões relacionadas ao meio social, político, ético e humano.  
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Como podemos notar, é necessário que o professor obtenha durante seu processo de 

formação subsídios que venham contribuir para elaboração de conceitos acerca do que vem a 

ser efetivamente ‘Ciência’, dos diferentes tipos de ‘conhecimento’ e como esses podem e/ou 

devem ser tratados no âmbito escolar. Mas o que vem a ser o ato de ‘conhecer’? O que é 

‘conhecimento cotidiano’? Qual o conceito de ‘conhecimento científico’?  

O ato de conhecer, para Fachin (2006) é uma adequação do sujeito com o objeto; o 

sujeito tem seus meios de conhecimento e o objeto revela-se a ele conforme tais meios. De 

forma bem simples, no processo do conhecimento, quem conhece consegue, de certo modo, 

apropriar-se do objeto que conheceu. 

Continuamos nossa abordagem tratando agora do conceito de Ciência. Segundo Fachin 

(2006), o ser humano, diante da necessidade de compreender e dominar o meio, ou o mundo, 

em seu benefício e da sociedade da qual faz parte, acumula conhecimentos racionais sobre 

próprio meio e sobre as ações capazes de transformá-lo. Para Fachin (2006), essa sequência 

permanente de acréscimos de conhecimentos racionais e verificáveis da realidade denomina-

se ciência. 

Goode (1981) apud Fachin (2006), afirma que a ciência é popularmente definida como 

uma acumulação de conhecimentos sistemáticos, enquanto Ander (1978) apud Fachin (2006) 

diz que ciência é um conjunto de conhecimentos racionais, certos ou prováveis, obtidos 

metodicamente, sistematizados e verificáveis, que fazem referência a objetos de uma mesma 

natureza. 

Segundo Japiassu (1979) apud Fachin (2006), a ciência constitui-se negando saberes 

pré-científicos ou ideológicos, mas permanece aberta como sistema, pois é falível e, por 

conseguinte, capaz de progredir. 

Tendo em vista o conceito de ciência nas visões de alguns autores, trabalharemos então 

o conceito de conhecimento científico. O conhecimento científico pressupõe aprendizagem 

superior (Fachin, 2006). O conhecimento científico caracteriza-se pela presença do 

acolhimento metódico e sistemático dos fatos da realidade sensível. Por meio da classificação, 

da comparação, da aplicação dos métodos, da análise e síntese, o pesquisador extrai do 

contexto social, ou do universo, princípios e leis que estruturam um conhecimento 

rigorosamente válido e universal. 

O conhecimento científico existe porque o ser humano tem necessidade de 
aprimorar-se constantemente, e não assumir uma postura simplesmente 
passiva, observando os fatos ou objetos, sem poder de ação ou controle sobre 
eles. Compete ao ser humano, usando de seu intelecto, desenvolver formas 
sistemáticas, metódicas, analíticas e críticas da missão de inventar e 
comprovar novas descobertas científicas. FACHIN, 2006. 
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A literatura metodológica mostra que o conhecimento científico é adquirido pelo 

método científico e, sem interrupção, pode ser submetido a teste e aperfeiçoar-se, reformular-

se ou até mesmo avantajar-se mediante o mesmo método. 

Outro tipo de conhecimento que tratamos em nosso trabalho é o conhecimento 

cotidiano. Segundo Fachin (2006) o conhecimento cotidiano é adquirido independentemente 

de estudos, pesquisas, reflexões ou aplicações de métodos. Em geral, é um conhecimento que 

se adquire na vida cotidiana e, muitas vezes, ao acaso, fundamentado apenas em experiências 

vivenciadas ou transmitidas de uma pessoa para outra, fazendo parte das antigas tradições. 

Esse conhecimento também pode derivar das experiências casuais, por meio de erros e 

acertos, sem a fundamentação dos postulados metodológicos. 

 

O conhecimento cotidiano é considerado prático, pois sua ação se processa 
segundo os conhecimentos adquiridos nas ações anteriores, sem nenhuma 
relação científica, metódica ou teórica. E quando obtido por informações, ele 
tem ligação e explicação com uma ação humana. Seus acontecimentos 
procedem da vivência e parecem contidos previamente nos limites do mundo 
empírico.  FACHIN, 2006. 
 
 

Nota-se que o conhecimento cotidiano é a estrutura para se chegar ao conhecimento 

científico; embora de nível inferior, não deve ser menosprezado. Ele é a base fundamental do 

conhecer, e já existia muito antes de o ser humano imaginar a possibilidade da existência da 

ciência. 

 

 

II DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 - Objetivo 

 

Levantar e analisar as diferentes concepções dos professores de Química e Física que 

atuam no município de Itabaiana/SE, acerca do conhecimento do cotidiano e do conhecimento 

científico. 

 

2.2 – Justificativa 
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O progresso científico, de modo geral, é produto da atividade humana, por meio da qual 

o homem, compreendendo o que o cerca, passa a desenvolver novas descobertas. E, por 

relacionar-se com o mundo de diferentes formas de vida, o homem utiliza-se de diversos 

meios de conhecimentos, por intermédio dos quais evolui o meio em que vive, trazendo 

contribuições para a sociedade. 

Entre esses tipos de conhecimentos, encontram-se o cotidiano e o científico. Por 

estarmos cercados constantemente por esses, como também por outros tipos de conhecimento, 

é de fundamental importância que tenhamos conhecimento acerca de tais formas de conhecer. 

A sociedade moderna vem se caracterizando pelas transformações em suas estruturas 

econômicas e sociais, com a rápida e ampla incorporação de inovações tecnológicas aos 

meios de produção e ao seu cotidiano. A sociedade tem, historicamente, se apropriado do 

conhecimento gerado pela ciência, de tal maneira que a inovação tecnológica não constitui 

uma novidade em si. Entretanto a velocidade vertiginosa, a profunda intensidade e a larga 

extensão do impacto dessa incorporação sobre todos os setores da sociedade representam, sem 

dúvida, marcas da atualidade. 

Tendo em vista a importância primordial que é dada ao conhecimento técnico-científico 

na sociedade moderna, surge a necessidade de investigar e compreender de que forma os 

professores, enquanto formadores de opiniões, pensam a respeito do conhecimento cotidiano 

e do conhecimento científico. Urge também a necessidade de conhecermos a forma pela qual 

os professores de ciências naturais trabalham tais conhecimentos em sala de aula.   

 

2.3– Metodologia 

 

Nosso objeto de pesquisa foram oito professores do Ensino Médio da Rede Estadual de 

Ensino no município de Itabaiana/SE. Devido o intervalo de tempo da pesquisa ter sido curto, 

optou-se em realizar entrevista semi-estrurada a um número relativamente reduzido de 

pesquisados. Decidiu-se coletar informações de quatro professores de Física e quatro de 

Química por essas serem as áreas nas quais temos graduação e por ambas fazerem parte da 

ciência área muitas vezes considerada complexa e carente em número de docentes formados. 

Quanto a seleção da instituição de ensino na qual desenvolveu-se a pesquisa, optamos por 

aquela que apresenta maior número de docentes nas áreas pesquisadas, conseqüentemente 

pudemos confrontar um maior número de opiniões.    

Utilizou-se para coleta de dados a entrevista semi-estrurada guiada por um roteiro de 

questões, nas quais os docentes expressaram seus conceitos acerca de conhecimento científico 
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e conhecimento cotidiano, bem como as maneiras pelas quais essas formas de conhecimento 

devem ser trabalhadas em sala de aula. 

Optamos em utilizar como instrumento de dados para nossa pesquisa a entrevista com 

perguntas abertas por esse método, segundo Fachin (2006), oferecer condições ao pesquisado 

de discorrer espontaneamente sobre o que está se questionando; as respostas são de livre 

deliberação, sem limitações e com linguagem própria. Com essas respostas, pode-se detectar 

melhor a amplitude e as opiniões do pesquisado, bem como sua motivação e significação. 

Quatro foram os questionamentos propostos aos professores, a saber: i) Para você, o que 

seria conhecimento cotidiano? ii) Como o conhecimento cotidiano deve ser tratado em sala de 

aula? iii) O que seria conhecimento científico? iv) Qual a melhor forma de se trabalhar o 

conhecimento científico com os alunos? 

Para Fachin (2006), esse tipo de questão, em geral, tem o propósito de colher 

informações amplas, permitindo coletar um maior número de opinião. É importante lembrar 

que, para a pesquisa ter legitimidade, é necessário registrar as respostas literalmente, 

conforme o pesquisado as emite.  

Optou-se por uma pesquisa com abordagem qualitativa por essa ser globalizante, 

holística. Por procurar captar a situação ou o fenômeno em toda a sua extensão. Em lugar de 

identificar a priori algumas variáveis de interesse, trata de levantar todas as possíveis variáveis 

existentes, numa tentativa de enxergar, na sua interação, o verdadeiro significado da questão 

sob exame. Segundo Gil (1999), a Pesquisa Qualitativa tem os seguintes objetivos: descrever 

uma situação, um fenômeno ou um grupo de itens (pessoas ou coisas); contribuir para a geração 

de teorias a respeito da questão sob exame. 

 

2.4 – Resultados e discussão 

 

Para preservar a identidade dos professores envolvidos na pesquisa designaremos as letras 

de A a H para representar cada um dos oito docentes.  

Faremos a exposição dos resultados alcançados ao longo da pesquisa, bem como a 

discussão dos dados obtidos utilizando-se dois módulos. No primeiro módulo, traremos os 

dados e as discussões referentes aos aspectos ligados ao conhecimento cotidiano. No segundo 

módulo, faremos a exposição de dados e a discussão relacionada ao conhecimento científico. 

 

Módulo I 
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Questionados acerca do que seria conhecimento cotidiano, 87% dos professores 

pesquisados afirmaram que o conhecimento cotidiano é aquele que se processa em meio à vida 

cotidiana, ou seja, é aquele que aprendemos diariamente por meio das interações sociais. 

Seguem algumas das respostas apresentadas: 

Professor A e Professor F: Conhecimento cotidiano é aquele que se aprende no dia a dia, 

como o próprio nome sugere. 

Professor B, Professor G e Professor H: Conhecimento cotidiano é um tipo de 

conhecimento que se adquire por meio das relações interpessoais. 

Professor C, Professor D, Professor E: É uma forma de conhecimento passada de geração 

para geração.   

Outro questionamento feito aos professores foi a respeito da forma pela qual o 

conhecimento cotidiano deve ser tratado em sala de aula. Pode-se observar por meio das 

respostas apresentadas que a maioria dos educadores, 74%, vê o conhecimento cotidiano como 

uma forma de exemplificar o conhecimento científico e de mostrar a importância 

desempenhada pela ciência.  

Professor D: Devemos trabalhar o conhecimento cotidiano por meio de exemplos em 

nossas aulas. À medida que formos avançando no ensinamento dos conteúdos disciplinares, 

podemos dar exemplos de fatos que acontecem no cotidiano do aluno e de materiais e 

substâncias que os estudantes utilizam no dia a dia. Assim os alunos conseguiram ver no seu 

dia a dia como a ciência está presente em tudo ao seu redor. 

Vinte e seis por cento dos professores pesquisados afirmaram que o conhecimento 

cotidiano não deve ser trabalhado em sala de aula, uma vez que o mesmo é enraizado de erros e 

cada aluno possui seu modo de vida o que criaria vários obstáculos ao professor no 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. 

Professor C: Não devemos fazer uso do conhecimento cotidiano, pois como o próprio 

nome diz, ele é cotidiano é específico de cada grupo social. Sendo assim, devemos evitar fazer 

uso do mesmo, pois poderemos fazer predileção a um determinado grupo em detrimento de 

outro. 

Como podemos observar, o conhecimento cotidiano é tido pela maioria dos professores 

pesquisados como uma forma de conhecimento adquirido por meio da vivência imediata dos 

objetos ou fatos observados, e possui grandes limitações. Por ser um conhecimento do dia a dia 

e preso a convicções pessoais, passa a ser, muitas vezes, incoerente e até mesmo impreciso. 

Pode-se observar também que em nenhuma das respostas dadas pelos pesquisados houve 

citação de características que difere do conhecimento cotidiano ligado intrinsecamente a 
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cotidianidade do indivíduo. Podemos fazer referência ao conhecimento cotidiano como sendo 

aquele, segundo autores, com caráter provisório, pragmático e funcional. Outras características 

do conhecimento cotidiano é a espontaneidade, a existência da fé como fundamental e a 

imitação. 

Cervo e Bervian (1996) citam ainda como características do conhecimento científico a 

falta de método (ametódico) e assistemático. 

 

Módulo II 

 

O que seria conhecimento científico foi o terceiro questionamento feito aos professores de 

Química e Física. Oitenta e sete por cento dos pesquisados afirmaram que conhecimento 

científico é aquele que pode ser comprovado cientificamente. 

Seguem algumas afirmativas: 

Professor E: Conhecimento científico é o tipo de conhecimento no qual suas explicações 

são baseadas em afirmações expressas pela ciência. 

Professor F: Conhecimento é aquele que tem suas teorias e práticas comprovadas por 

meio de experimentos. 

Por meio da análise das afirmativas apresentadas pelos professores a respeito do conceito 

de conhecimento científico podemos notar que os docentes têm em mente a concepção das 

principais diferenças entre o conhecimento cotidiano e conhecimento científico: o 

conhecimento científico difere do conhecimento cotidiano pela maneira como se processa e 

pelos instrumentos metodológicos que utiliza. Englobando as sequências de suas etapas, o 

conhecimento científico configura um método. 

Interrogados sobre qual a melhor forma de se trabalhar o conhecimento científico em sala 

de aula, os professores, cerca de 50%, afirmaram que o conhecimento científico deve ser 

trabalhado sempre, pois é por meio desse que o aluno torna-se capaz de compreender os 

fenômenos que acontecem ao seu redor.  

Professor F: Devemos tratar sempre do conhecimento científico nas aulas de ciências 

uma vez que essa área de ensino é repleta de conceitos científicos e requer experimentos que 

comprovem as teorias por nós ensinadas. 

Podemos observar que os professores apresentam em suas concepções a idéia de 

conhecimento científico intrinsecamente ligado ao método científico, ou seja, para haver 

conhecimento científico deve haver experimentação. De maneira geral, o conhecimento 

científico prende-se aos fatos, isto é, tem uma referência empírica, e, embora parta deles, 
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transcende-os. Vale-se da testagem empírica para formular respostas aos problemas e apoiar 

suas próprias afirmações. 

Cervo e Bervian (1996) citam que o conhecimento científico é caracterizado como: certo, 

porque sabe explicar os motivos de sua certeza; geral, no sentido de conhecer no real o que há 

de mais universal e válido para todos os casos da mesma espécie; metódico e sistemático. A 

essas características acrescentam-se outras propriedades da ciência, como a objetividade, o 

desinteresse e o espírito crítico. 

Tendo em vista os dados alcançados, podemos dizer que os docentes apresentam a 

concepção de conhecimento cotidiano como uma forma de conhecimento limitado, que não 

proporciona visão unitária global da interpretação das coisas ou dos fatos. Já o conhecimento 

científico, na visão dos professores analisados, mostra-se como um conhecimento que vai 

além do cotidiano, pois procura conhecer, além do fenômeno, suas causas e leis. 

Por fim pode-se dizer que os professores analisados apresentam as seguintes concepções 

acerca dos conhecimentos científico e cotidiano: o conhecimento cotidiano é incapaz de 

justificar sua certeza, enquanto o conhecimento científico está em condições de justificá-la; o 

conhecimento vulgar, como também chamado o conhecimento cotidiano, é uma apreensão 

fortuita e superficial de causas individuais; o conhecimento científico, tendo por objetivo 

descobrir as causas e as leis, é conhecimento de forma mais geral; o conhecimento cotidiano é 

ocasional e assistemático, enquanto o científico é metódico e sistemático. 

 

III CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos concluir que o conhecimento científico na visão dos professores analisados 

tem um status superior perante conhecimento cotidiano. 

Essa concepção de superioridade do conhecimento científico em detrimento do 

conhecimento cotidiano pode indicar que a formação dos professores não oportunizou 

reflexões que permitissem aos docentes uma possibilidade de equiparação na importância dos 

dois tipos de conhecimento no processo de ensino-aprendizagem.  

Por meio da análise do discurso de alguns dos professores pode-se afirmar que ainda 

encontra-se incutida a idéia de que o conhecimento da ciência é resultado da demonstração e 

da experimentação. Sendo assim, é necessário que o professorado consiga entender que a 

ciência, bem como suas diferentes formas de conhecimento, é algo dinâmico que busca 
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renovar-se e reavaliar-se continuamente. A ciência e o conhecimento são processos de 

construção.  
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