
ESTUDO DO MÉTODO CIENTÍFICO COM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO EM SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL

ALANA PRISCILA LIMA DE OLIVEIRA
CRISTIANE DE CASTRO LARANJEIRA ROCHA
ELIAN SANDRA ALVES DE ARAÚJO

EIXO: 11. EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E PRÁTICAS EDUCATIVAS

Resumo
A pesquisa objetivou conhecer a visão que os estudantes do Ensino Médio, de uma escola da rede estadual de Alagoas
no município de São Miguel dos Campos, apresentam a respeito da ciência e do cientista, bem como desenvolver
atividades visando apresentar as etapas do método científico. Apresentou abordagem qualitativa e quantitativa. Os
estudantes trabalharam em equipes nas salas de aula e os dados foram coletados por meio de questionário, esquemas
do método científico e debates promovidos pela professora responsável. Os dados obtidos passaram por tratamento
estatístico e foram expressos por meio de tabelas. As observações realizadas também foram registradas e utilizadas
como resultado da pesquisa. Os resultados demostraram que os estudantes possuem uma visão deformada do
cientista, relacionando a atividade científica a experimentos e ao espaço do laboratório.
Palavras-chaves: Ciência. Cientista. Método científico.
Abstract
The research aimed to know the vision that high school students in a school of the state of Alagoas in São Miguel dos
Campos, have about science and scientists, as well as develop activities in order to present the steps of the scientific
method. Presented qualitative and quantitative approach. Students worked in teams in classrooms and data were
collected through questionnaire, scientific method schemes and debates promoted by the teacher responsible. The data
passed through statistical treatment and were expressed by means of tables. The observations were also recorded and
used as the search result. The results showed that students have a distorted view of the scientist, relating to scientific
activity to experiments and lab space.
Keywords: Science. Scientist. Scientific method.
 

1 Introdução
            O Ensino de Ciências está presente na vida escolar dos estudantes desde a educação infantil fazendo parte da
matriz curricular dos cursos no ensino fundamental e no médio. Dentro desse contexto muito se fala sobre ciência, os
cientistas, o método científico e suas etapas, muitas vezes de forma que os alunos não trazem para si a realidade,
fazendo com que o trabalho científico pareça algo distante da sua vivência.
            Muitos autores como Nascimento (2010) e Gil Pérez et al. (2001) destacam a necessidade de esclarecer a
questão do método científico, evidenciando que o mesmo não deve ser visto como algo “infalível”, fechado e rígido, com
um passo a passo que deve ser seguido mecanicamente. A postura adotada nesse trabalho é a mesma adotada por
esses autores, de demonstrar que “o conhecimento científico é aberto, sujeito a mudanças e
reformulações”(NASCIMENTO, 2010).
            Para um estudo que vise adotar práticas de ensino que englobem atividades de investigação é essencial que os
educandos tenham um bom embasamento teórico e compreendam a importância da pesquisa, de relacionar a teoria
com a prática. Os professores precisam estar preparados para essa atuação, pois como afirma Gil Pérez et al. (2001) “a
alfabetização científica dos futuros cidadãos e cidadãs, e a formação inicial dos futuros cientistas” dependem dessa

01/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/estudo_do_metodo_cientifico_com_alunos_do_ensino_medio_em_sao_mig.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.1-6,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



preparação dada na escola.
            Os professores precisam estar preparados para discutir o papel do cientista na sociedade, nas mudanças
tecnológicas e descobertas que surgem dia após dia, já que estamos inseridos nesse contexto e somos influenciados e
influenciamos através da prática educativa (VANNUCCHI, 2010). Torna-se importante levar essa discussão para a sala
de aula, de modo que os estudantes entendam que a ciência não é restrita a um grupo elitizado e “altamente preparado”
para exercer essa função.
            Cachapuz et al. (2005) destacam que algumas discordâncias com relação a ciências e visões deformadas que
se popularizaram nas instituições educativas podem levar os estudantes ao fracasso escolar como também a total falta
de interesse pelos estudos científicos. A projeção comum da imagem do cientista e de suas atividades de pesquisa são
exemplos dessa deformidade, visto que apresentam o cientista como um estereótipo, a ciência de forma elitizada e
individualizada (KOSMINSKY, L.; GIORDAN, 2002; CACHAPUZ et al., 2005).
            Por corroborar trabalhos como o de Kralsichik e Marandino (2007, p. 19) que afirmam ter o ensino de ciência
“como uma de suas principais funções a formação do cidadão cientificamente alfabetizado, capaz de não só identificar o
vocabulário da ciência, mas também de compreender conceitos e utilizá-los para enfrentar desafios e refletir sobre seu
cotidiano”. Este trabalho objetivou conhecer a concepção sobre a ciência e o cientista apresentada por estudantes do
Ensino Médio, de uma escola da rede estadual de Alagoas no município de São Miguel dos Campos, de modo a
desenvolver atividades buscando sanar possíveis lacunas existentes nessas concepções por meio da apresentação das
etapas do método científico.
2 Metodologia
 
            A pesquisa apresenta dupla abordagem com aspectos quantitativos e qualitativos. Goldenberg (1997) destaca
que esse tipo de pesquisa permite uma ideia mais ampla do problema estudado e que a integração dessas duas formas
de coletar e analisar os dados dá mais confiança aos resultados obtidos.
O trabalho foi realizado com alunos do Ensino Médio de uma escola estadual do município de São Miguel dos Campos,
estado de Alagoas. No total cinco (5) turmas participaram.
            Inicialmente foi abordada em sala de aula a questão da visão do cientista para os estudantes. A turma foi
dividida em grupos e foi lançado um questionário com perguntas abertas para que os estudantes respondessem em um
dado período de tempo. As questões tiveram como foco a visão que estes tinham do cientista e da ciência como um
todo. As questões foram:

• Qual a visão que você tem de um cientista?
• O que é necessário para ser um cientista?
• Quais as qualidades necessárias para ingressar na carreira?
• Citem nomes de cientistas que vocês conhecem.
• Enumerem as ciências que vocês conhecem.

Essas respostas serviram como base de dados para a presente pesquisa. Logo após o período de resolução das
questões abriu-se o debate sobre o que foi solicitado. Por meio do debate também foi realizada a observação dos
estudantes, suas ações, indagações e concepções.
Após o debate já em um segundo momento, a professora apresentou as etapas do método cientifico ao grupo,
especificando cada etapa. Em grupos receberam uma imagem que representava o método científico e tiveram um
tempo para analisá-la e discutir com os colegas de grupo. Em seguida foi aberto para toda a turma dialogar sobre as
etapas e debater sobre as dificuldades observadas e as questões levantadas durante a discussão. As observações
desse momento também foram registradas.
As respostas dos questionários e os debates serviram como resultado da pesquisa e foram tratados por meio da análise
de conteúdo destacando os trechos mais relevantes, com base na categorização dos dados (BARDIN, 2004; MORAES,
1999, 2003). Esses dados passaram por um tratamento estatístico e foram tabulados para melhor visualização dos
mesmos e expressos em tabelas.
3 Resultados e discussão
 
            Com relação à visão que alunos têm do cientista observou-se que a visão estereotipada desse profissional é a
que prevalece, mesmo sendo estudantes do ensino médio, muitos citaram características físicas como cabelo branco,
barba, bigode, uso de óculos, jaleco branco entre outros. Outro ponto importante a ser discutido foi à questão das
aptidões que eles acreditam estar presentes em um cientista, como inteligência, alto intelecto, Q.I. elevado. Afirmações
como vive lendo livros e teóricos e foca muito na profissão, foram citadas pelos estudantes. As características físicas
bem como algumas afirmações levantadas demonstram que eles reservam a ciência a alguns grupos elitizados como
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destaca Cachapuz et al. (2005) ao dizer que uma das deformações mais observadas é a de que o trabalho científico é
reservado à minorias bem dotadas.
Alguns estudantes destacaram também o cientista como pesquisador e que realiza experimentos em laboratório, apesar
de não ter sido um grande número, é importante salientar que eles apresentam essa visão de que o cientista fica em um
laboratório, realizando experimentos com substâncias como destacou um dos grupos. Essa imagem individualista vem
sendo propagada representando “o homem da bata branca no seu inacessível laboratório, repleto de estranhos
instrumentos” como descreve Cachapuz et al. (2005) e isso se caracteriza em um grave equívoco da imagem do
trabalho científico apenas como algo realizado dentro do laboratório. Kosminsky e Giordan (2002) também observaram
em seu trabalho que os estudantes apresentavam essa mesma concepção.
Foi inserido na tabela 1 que trata da visão que os estudantes têm sobre quem é o cientista, o tópico “outras” para
apresentar a quantidade de características citadas que não se encaixavam em nenhuma outra categoria, afirmações
como nos ajuda a proporcionar um mundo melhor e expressa seus pontos de vista foram algumas das citadas. Os
dados foram apresentados na tabela 1.
Tabela 1: Visão que os estudantes têm do cientista.

Características N° de citações %
Aparência física 49 45
Formação 11 10
Aptidão 25 24
Pesquisador (laboratório) 12 11
Outras 11 10
Total 108 100

Quando questionados sobre o que é necessário para ser um cientista as respostas foram as mais variadas, enfatizando
sempre as características que levam a entender que é preciso muita inteligência e estudo (Tabela 2). As categorias mais
citadas foram as que dizem respeito à formação/estudo e as aptidões onde se destacaram inteligência, curiosidade e
competência como as mais citadas. Outra categoria elencada foi dedicação/esforço onde muitos ressaltaram a
importância de se esforçar e dedicar-se ao trabalho por meio de expressões como ter força de vontade e nunca desistir.
A categoria Método de trabalho foi inserida, pois muitos dos estudantes se referiram a aspectos direcionados a forma e
metodologia de trabalho como ter objetivos definidos e métodos de pesquisa. Já a categoria Outras foi atribuída a frases
como vontade de mudar o mundo e capacidade de adaptação, que também foram destacadas como necessário para
ser um cientista.
Tabela 2: Características do cientista segundo os estudantes.

Categorias N° de citações %
Formação/Estudo 41 34
Aptidão 33 28
Dedicação/Esforço 17 14
Método de trabalho 9 8
Outras 19 16
Total 119 100

 
Os estudantes também foram questionados sobre quais as qualidades necessárias para ingressar na carreira.
Semelhante à questão anterior foram escolhidas algumas categorias que melhor agrupassem as qualidades citadas
pelos participantes. A minoria falou sobre questões que envolvessem estudo, a grande maioria falou sobre as aptidões,
as mais comentadas foram inteligência, paciência e dedicação. Em outros foram inseridas características como mente
aberta, fé em si e amor à profissão, também ressaltadas (Tabela 3).
Tabela 3: Qualidades necessárias para ingressar na carreira.

Características N° de citações %
Formação/Estudo 5 9
Aptidão 42 78
Outras 7 13
Total 54 100
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Foi solicitado dos estudantes que citassem nomes de cientistas que eles conhecem. A grande maioria dos grupos
conseguiu citar poucos cientistas, de forma geral foram lembrados os estudiosos formuladores de teorias que eles
estudam ou estudaram na escola como: Watson e Crick, Isaac Newton, Albert Einstein, Pitágoras, Leonardo da Vinci,
Rutherford, Gregor Mendel, Tales de Mileto, Benjamin Franklin, entre outros. Vale ressaltar que eles não se lembraram
de cientistas mais recentes e nas discussões após a realização da atividade eles realmente demonstraram acreditar que
os cientistas “de verdade” são esses que inventaram algo ou fizeram descobertas impactantes.
Durante o debate foi falado sobre os cientistas da atualidade e as formas de divulgação científica, para que os alunos
percebessem que a ciência é feita de várias maneiras e não é algo restrito a alguns grupos, podendo ser algo produzido
por eles também. Gil Pérez et al. (2001) destacam que é importante tornar a ciência acessível e apresentar o seu
caráter de construção humana, dessa forma trazendo-a mais perto até da realidade do estudante.
Com base nas respostas relacionadas às ciências que conheciam, os participantes citaram variadas ciências, mas o que
se observou é que eles sempre enfatizaram as ciências exatas e biológicas, tanto que o somatório dessas foi bem
maior, deixando as ciências humanas em segundo plano. Nas discussões em sala percebeu-se que os estudantes,
quando se fala em ciência associam logo a essas ciências que eles chamam de “experimentais” e deixam de ver as
demais como ciência de fato. Alguns citaram como ciência o que não tem realmente fundamento científico, mas que
eles achavam ser ciência como saúde e ética (Tabela 4).
 
Tabela 4: Ciências que os estudantes conhecem

Tipos de Ciências N° de citações %
Biológicas 26 21
Exatas 54 44
Humanas 33 27
Não ciência 10 8
Total 123 100

 
            Após essa primeira etapa foi realizado um segundo momento aonde a professora conduziu um debate sobre os
temas abordados nas questões. Tornou-se ainda mais perceptível a visão equivocada que os estudantes possuíam
sobre ciência e cientista já que eles deixaram claro o estereótipo de cientista com as características físicas e aptidões e
o laboratório como espaço físico incontestável para a realização de ciência. Cachapuz et al. (2005)  demonstra que essa
visão individualista e elitista é uma das deformações da ciência e do trabalho do cientista mais comuns e podem levar a
um obstáculo de aprendizagem. Além disso, foi possível perceber a dificuldade que eles têm em se ver como futuros
cientistas. Apesar de muitos afirmarem que qualquer pessoa pode ser um cientista eles destacam as aptidões que se
precisa ter para ser um cientista e estas são (quase) intangíveis, tornando um pouco contraditória essa fala.
            Em outro momento esses estudantes receberam o esquema demonstrando as etapas do método científico e
puderam então perceber que se trata de algo palpável e possível. Em grupos eles analisaram o esquema e discutiram
cada etapa. Após esse momento inicial, abriu-se o debate com todos sobre o método científico e alguns apontaram
dificuldades como, por exemplo, na escolha do tema e metodologia a ser adotada. Em cada fase do debate iam
surgindo mais dúvidas que foram esclarecidas pela professora. Aos poucos eles perceberam e reconheceram que eles
poderiam produzir ciência, utilizando o método. Além disso, puderam dialogar sobre as teorias que estudam e a forma
como foram descobertas ou comprovadas, deixando-os mais próximas da formulação do conhecimento. Salientamos
que o trabalho realizado buscou estudar o método como algo aberto, flexível e adaptável e não como um conjunto de
regras rígidas que devem ser seguidas, assim como descrevem em seus trabalhos Nascimento (2010) e Gil Pérez et al.
(2001).
 
4 Conclusão
 
Por meio da realização deste trabalho foi possível observar-se que os estudantes desta unidade de ensino
apresentavam concepções equivocadas acerca da ciência e da atuação do cientista na sociedade, caracterizando-o
como alguém estereotipado, inteligente ao extremo e de certa forma inalcançável. Através do somatório das categorias
exatas e biológicas a maioria dos estudantes relacionou à ciência a essas disciplinas, sendo citadas ainda ciências
humanas e algumas que não eram ciência.
É perceptível que o estudo do método científico no ensino médio trouxe muitas contribuições para o processo de
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formação dos discentes, visto que ao final deste processo de ensino e aprendizagem também foi perceptível que os
estudantes ampliaram sua visão sobre a ciência, cientista e o método científico. Outro aspecto a ser destacado é o uso
do trabalho em grupo que promoveu maior interação entre os estudantes, ampliando o diálogo e capacidade de
discussão entre estes.
Percebeu-se que existe a necessidade de ampliação desses estudos no ensino médio, ou mesmo ainda no ensino
fundamental, pois dessa forma os estudantes chegariam ao final da educação básica já com certo conhecimento sobre
o assunto, fato não evidenciado no presente trabalho.
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