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“ Acho que só há um caminho 

 para a ciência, ou para a filosofia:  

encontrar um problema, 

 ver a sua beleza e apaixonarmo-nos por ele;  

casarmo-nos com ele até que a morte nos separe,   

 a não ser que encontremos outro  

problema ainda mais fascinante…” 

Karl Popper 

 

Para pensarmos sobre o que dizemos para as crianças: 

- Mamãe, quem é a mãe do sol? 

- A mãe do sol? Que ideia filha! De onde tirou isto? 

- Ué, se o sol nasce, nasce de alguém, então tem mãe! 

(Eduarda e Andréa Goldschmidt) 
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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como ideia geral investigar o que pensam os alunos 

de anos iniciais sobre a Ciência e se as concepções acerca da Ciência entre os 

educandos e os professores são semelhantes ou distintas. Após, buscou-se 

desenvolver propostas pedagógicas para o ensino de Ciências nos anos iniciais. 

Estas objetivaram servir como modelos para proposição de desafios em diferentes 

conteúdos ligados às Ciências, propondo atividades mais atraentes, capazes de 

levar os alunos de anos iniciais e professores em formação à compreensão e 

assimilação dos conteúdos propostos, acarretando numa Aprendizagem Significativa, 

utilizando-se das pré-concepções dos participantes. A tese é apresentada, sob a 

forma de seis artigos, que enfocam três áreas ligadas à investigação. Os dois 

primeiros artigos apresentam um estudo acerca de concepções sobre a Ciência e a 

imagem do cientista entre alunos de anos iniciais e professores em formação. Numa 

continuidade à investigação proposta, é apresentado o segundo artigo, sendo o 

assunto pediculose desenvolvido e levando em conta as concepções de toda a 

comunidade escolar. Após deu-se início a outro enfoque dentro na tese, que buscou 
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a proposição de atividades metodológicas potencialmente significativas, onde no 

terceiro e no quarto artigo, são apresentados atividades e resultados obtidos com os 

alunos de anos iniciais. Em continuidade, o quinto e o sexto artigo apresentam as 

atividades e os resultados obtidos com os professores em formação docente. De 

modo a realizar um fechamento da tese e integração dos artigos, foram 

apresentadas algumas considerações e sugestões que possam sinalizar para 

mudanças no ensino de Ciências nos anos iniciais. 

 

Palavras-Chave: Ciências nos Anos Iniciais, Concepções Espontâneas, 

Metodologias Diversificadas  
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ABSTRACT 

 

This current study’s general idea was to investigate what students from the first 

years of school were aware regarding Science and if such conceptions could differ 

among teachers and students. After, it was intended to develop pedagogical 

proposals to teach Science specially to these first years of school. They were meant 

to serve as models to create challenges in different subjects related to Science, with 

attractive activities, which would take the students and teachers to understand and 

assimilate Science topics, turning it into a Significant Learning Process through their 

pre-concepts. This thesis is presented as six articles, which focus three distinct areas 

connected to the investigation. The first two articles present a study about Science 

concepts and more properly the image of a scientist among first years students and 

graduate students. As a follow-up, a second article debates lice infestations – taking 

into account the school community ideas about the issue. During the research, 

another target was aimed, which was to develop and propose methodological 

activities potentially significant. The third and fourth article bring such results, with 

tested activities and results obtained from first years pupils. Finally, the fifth and sixth 
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article present activities and results acquired from graduate students. To conclude 

and integrate these articles, considerations and suggestions were made to help 

change the teaching of Science in the early years of school.  

 

Keywords: Science in the early years of school, concepts, spontaneous concepts, 

diversified methods.   
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Apresentação 

 

Uma Introdução à Composição do Espaço e à Organização desta Tese. 

 

“Brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-lo. Se é triste ver 

meninos sem escola, mas triste ainda é vê-los enfileirados, em salas sem 

ar, com exercícios estéreis, sem valor para a formação do homem”  

(Carlos Drummond de Andrade) 

 

Este trabalho não se constitui apenas como uma tese de doutorado, mas sim 

como o resultado de um longo tempo de questionamentos e angústias acerca da 

produção de conhecimentos e metodologias do ensino de Ciências nos anos iniciais 

e compreensão sobre as concepções na área de Ciências de alunos em formação 

docente.  

Nesse sentido, motivada pelas problematizações oriundas da minha experiência 

como docente e como formadora de professores em cursos de licenciaturas, ao 

longo de minha trajetória, busquei neste trabalho investigar as concepções sobre a 

Ciência e sobre cientistas entre alunos de anos iniciais e alunos em formação 

docente; além de elaborar e testar potencialidades metodológicas para o ensino de 

Ciências nos anos iniciais, tanto com crianças como com docentes em formação, 

avaliando se promovem uma Aprendizagem Significativa aos alunos participantes. 

Com vistas a tornar essa pesquisa mais produtiva, no sentido de contribuir para 

profissionais que atuem nos anos iniciais e/ou encontram-se em cursos de formação 

docente, realizei este trabalho no formato de artigos, seis no total, de modo que 

pudessem ser comunicados e divulgados, podendo concretamente atingir ao objetivo 

de provocar reflexões e discussões acerca da temática, além de oferecer modelos de 

metodologias diversificadas que apresentam os resultados encontrados após terem 

sido aplicadas. Assim, embora em alguns momentos haja uma repetição ou uma 

constante retomada de discussões anteriores, sinalizo que tal procedimento foi 

necessário, uma vez que cada um dos artigos foi submetido à avaliação e 

apresentado separadamente dos outros e, como apresentam uma proposta única da 
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tese em contribuir para reflexões sobre as concepções prévias e uso de 

metodologias, houve a necessidade de retomar, em cada um, ideias principais da 

pesquisa.  

Nesse sentido, intento com essa apresentação do trabalho elucidar o espaço 

em que se desenvolveu a pesquisa, marcando sua localização no campo de uma 

pesquisa exploratória qualitativa, destacando como se construiu a sucessão de 

artigos que a compõe.  

É aqui apresentada uma complexidade de processos metodológicos, que não 

se limitam a uma metodologia específica, mas sim sinalizam para reflexões ao 

percebê-las potentes na investigação.  

Cabe ainda destacar que essa pluralidade de métodos deste trabalho não se 

desenvolveu a priori, mas sim foi construída através do constante questionamento 

acerca dos achados de pesquisa e de como o passo seguinte poderia ampliar e 

complexificar os passos anteriores.  

Nesse sentido, o primeiro artigo intitulado “Concepções referentes à Ciência e 

aos cientistas entre alunos de anos iniciais e alunos em formação docente” foi 

desenvolvido com base em uma análise de concepções sobre a Ciência e os 

cientistas, buscando correlacionar as ideias entre alunos de anos iniciais e alunos em 

formação docente, que estão sendo preparados para trabalhar com crianças desta 

fase escolar.  

Assim, o primeiro artigo, se constitui como efeito de uma análise empreitada 

principalmente durante o segundo ano deste estudo. Nesse texto, foi realizada uma 

discussão teórica a partir das ideias de Cachapuz  et al (2005) sobre as distorções 

nas visões de Ciência e a imagem estereotipada do cientista e da Ciência veiculada 

na mídia associada às crianças. 

Ainda em uma esfera teórica, antes de propor atividades metodológicas 

potencialmente significativas, o segundo artigo, intitulado “Investigação das 

concepções espontâneas sobre pediculose entre pais, professores, direção e alunos 

de educação infantil e anos iniciais” foi desenvolvido como um complemento 

necessário ao primeiro artigo.  
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A partir das leituras e pesquisas acerca da constituição do conceito de 

concepção prévia, surgiram algumas dúvidas/problematizações com relação a 

compreender se as concepções prévias são semelhantes apenas entre professores e 

alunos, como explorado no primeiro artigo, (sejam estas concepções frutos da 

formação, das discussões em sala de aula e conteúdos escolares) ou se as 

concepções dos pais também se assemelham às ideias dos participantes escolares.  

O estudo buscou analisar a concepção a respeito da doença pediculose, por se 

tratar de um assunto importante, de fácil abordagem ao conhecimento popular e 

significativo no ambiente escolar. A investigação não apenas abrangeu alunos e 

professores, mas também com toda comunidade escolar, incluindo os pais destes 

alunos. 

Como que num processo de transição, o terceiro e o quarto artigo, intitulados 

respectivamente “ Despertando o interesse por Charles Darwin e pela Evolução 

Biológica através da investigação científica” e “ Detetives em Saúde: de olho na 

higiene”, ampliaram as discussões sobre concepções prévias e a Teoria da 

Aprendizagem Significativa, abordando uma discussão teórica e dialética de acordo 

com as ideias de David Ausubel, Joseph Novak e Marco Antonio Moreira. Nestes são 

apresentadas as ideias fundamentais, problematizando o processo em que as novas 

informações ou os novos conhecimentos estejam relacionados com um aspecto 

relevante, existente na estrutura de conhecimentos de cada indivíduo. 

Assim, visando a proposição de atividades potencialmente significativas foram 

consideradas as discussões de Moran, Masetto e Behrens (2000), na elaboração e 

aplicação de práticas inovadoras no ensino de Ciências. Levando em conta a 

curiosidade e o espírito lúdico lembrado pelos pesquisadores Malacarne e Strieder 

(2009), as estratégias foram desenvolvidas.  

Por fim, os dois últimos artigos, intitulados “Investigação das concepções 

espontâneas sobre células e DNA e uso de metodologias alternativas” e “De olho nos 

microrganismos: vilões e heróis”, investigam e valorizam os mesmos conceitos 

discutidos nos terceiro e quarto artigos, mas potencializam as aplicações também 

aos professores em formação, que se preparam para atuar nos anos iniciais.  
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Todos os artigos desenvolvidos, além de apresentarem a trajetória 

metodológica proposta, apresentam os resultados oriundos de aplicações de pré-

testes e pós-testes, capazes de avaliar as concepções sobre os distintos temas e o 

quanto foram capazes de modificar as concepções inicias. 

De modo a realizar um fechamento da tese e integração dos artigos, apresento 

após o sexto artigo, algumas considerações desse trabalho, destacando 

principalmente os desdobramentos que evidenciei dessa pesquisa, os quais se 

constituem tanto em termos de aplicações e sugestões que possam sinalizar para 

mudanças no ensino de Ciências nos anos iniciais e reflexões sobre a temática tão 

relevante.  
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INTRODUÇÃO 

 

O ensino de Ciências nos diferentes níveis de ensino exige uma reflexão sobre 

os conteúdos ensinados e sobre as estratégias empregadas na sala de aula, uma 

vez que este visa promover o estímulo e o desenvolvimento da Educação Científica, 

possibilitando a participação ativa do educando durante o processo de aquisição do 

conhecimento. Analisando a literatura sobre o ensino de Ciências Naturais, constata-

se a existência de inúmeras críticas relacionadas aos procedimentos de ensino 

empregados em sala de aula, à formação inicial e continuada dos professores e à 

utilização, na maioria das vezes errônea do livro didático.  

O ensino de Ciências deve despertar o raciocínio científico e não ser apenas 

informativo, as atividades em sala de aula deve construir conhecimento com base 

em evidências e raciocínio lógico. Porém, assim como no Século XX, o Século XXI, 

apresenta o ensino ainda como um modelo estritamente expositivo, no qual o 

conhecimento tem sido visto como um conjunto de informações simplesmente 

passadas dos professores para os alunos, o que nem sempre resulta em um 

aprendizado efetivo. Os alunos fazem papel de ouvintes e, na maioria das vezes, os 

conhecimentos passados pelos professores não são realmente absorvidos por eles; 

mas sim, apenas memorizados por um curto período de tempo e, geralmente, 

esquecidos em poucas semanas ou poucos meses, comprovando a não ocorrência 

de um verdadeiro aprendizado (Possobom, Okada e Diniz, 2007). 

Neste contexto, Pacheco (1996) enfatiza que o ensino de Ciências tem se 

caracterizado por um excesso de informações e pela ênfase em sua memorização. 

Tradicionalmente, as Ciências têm sido ensinadas como uma coleção de fatos, 

descrições de fenômenos e enunciados de teorias para memorizar. Enfatizam-se 

muitos conceitos que pouco contribuirão para a vida do aluno na sociedade. Estes, 

por sua vez, conforme a usual prática escolar deverão ser, quando muito, recitados 

na forma com que foram supostamente aprendidos.    

O Programa para Avaliação Internacional de Estudantes (PISA), aplicado a 

estudantes da 7ª série em diante, na faixa dos 15 anos (idade em que se pressupõe 
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o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países), a cada três 

anos e abrangendo três áreas do conhecimento: Leitura, Matemática e Ciências, 

demonstram pelos resultados que infelizmente, o ensino de Ciências não tem sido 

adequado para motivar os alunos e as conseqüências têm sido desastrosas. Os 

alunos saem da escola com um conhecimento trivial, com fracas conexões entre os 

conceitos mais importantes, com concepções não científicas de como o mundo 

natural funciona, saem acríticos e sem capacidade de aplicar o conhecimento em 

novos contextos (PISA, 2001). Os resultados do último PISA aplicado, em 2012, 

mostram desempenho similar aos anos anteriores em Ciências, uma queda em 

leitura e um aumento significativo em matemática. Mesmo com uma pontuação 

melhor, é importante destacar que o Brasil se colocou em 53o Lugar, em 

comparação a 65 países que participaram do programa. Apesar de estar entre os 

países que mais cresceu com os resultados, comparados aos anos anteriores, estes 

ainda não são favoráveis e mostram problemas em uma educação de qualidade não 

só nas Ciências (PISA, 2012). 

Desta forma, a educação exige uma reflexão sobre as estratégias 

metodológicas empregadas na escola. É necessário e importante criar em sala de 

aula situações-problema, conflitos internos, choques com os conhecimentos prévios 

dos alunos para despertar o interesse na investigação e na busca do conhecimento. 

Este deve ser construído de maneira prática através de técnicas que exijam efetiva 

participação dos alunos.   

A prática pedagógica deve oportunizar, para além do exercício da verbalização 

de ideias, a discussão das causas dos fenômenos, o entendimento dos mecanismos 

dos processos que estão estudando, a análise de onde e como aquele 

conhecimento apresentado em sala de aula está presente em sua vida e, sempre 

que possível, deve relacionar as implicações destes conhecimentos na sociedade.  

Isso demonstra, segundo Yager (1991), a necessidade dos professores de 

Ciências adotarem novas formas de ensinar que vão ao encontro das novas 

demandas desse ensino. Para tanto, é fundamental a utilização de recursos 

metodológicos que favoreçam esta aprendizagem, principalmente nos anos iniciais.  
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No período dos anos iniciais, deve-se considerar que as crianças antes mesmo 

de frequentarem a escola, manifestam um interesse muito grande pelas coisas da 

natureza, apresentando curiosidade, demonstrando expectativas para descobrir 

como as coisas funcionam e repetindo incansavelmente suas dúvidas e os porquês. 

As crianças adoram aprender. Portanto, é vital que os professores ao trabalharem 

Ciências levem em consideração a curiosidade da criança pelo ambiente em que 

vive. Assim, ao estudar o ambiente, ela estará se envolvendo em situações reais 

com as quais está familiarizada.  

 A Ciência deve estar presente nos anos iniciais, não apenas como 

transmissão de conceitos científicos, mas compreendida como processo de 

formação destes. Isso possibilita a superação das percepções alternativas dos 

estudantes e o enriquecimento de sua cultura científica. 

Também o professor deve ser preparado para este desafio e ter discernimento 

da importância de sua contribuição para o desenvolvimento científico da criança. 

Pesquisas envolvendo professores em formação e alunos dos anos iniciais 

assumem relevância, pois podem servir de sinalizadores de mudanças para uma 

educação em Ciências mais efetiva nos anos iniciais.  

As metodologias propostas e aplicadas neste trabalho refletem uma trajetória 

perpassada por inquietações, sucessos e dificuldades do cotidiano de trabalho da 

pesquisadora que evidenciaram a necessidade de aprofundar conhecimentos e 

reflexões sobre questões educacionais voltadas à Ciência nos anos iniciais.  

  Levando em consideração a importância do ensino de Ciências nos anos 

iniciais e a necessidade de professores estarem preparados para este desafio, foram 

investigadas quais as concepções a respeito da Ciência tanto entre alunos de anos 

iniciais como entre os professores dos anos iniciais em formação, pois serão estes 

os responsáveis por desenvolverem inicialmente o pensamento científico, acerca da 

Ciência. Surgem com isto, inúmeras dúvidas que nortearam a pesquisa, como: O 

que pensam os alunos de anos iniciais sobre a Ciência? As concepções acerca da 

Ciência entre os educandos e os professores são semelhantes ou distintas? Qual a 

importância que os conhecimentos científicos assumem para a vida dos alunos? 

Quais aspectos devem ser enfatizados ao se ensinar Ciências Naturais? Como 
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devem ser preparadas as aulas de Ciências? Qual a capacidade de raciocínio 

científico manifestas por crianças?  

Buscando algumas respostas a estas inquietações, objetivou-se desenvolver 

propostas pedagógicas para o ensino de Ciências nos anos iniciais e investigar as 

concepções prévias relacionadas à temas relativos às Ciências entre a comunidade 

escolar (alunos, professores atuantes e em formação, equipe diretiva, funcionários e 

pais). 

As atividades metodológicas aqui apresentadas deverão servir como modelo 

para proposição de desafios em diferentes conteúdos ligados às Ciências, visando 

atividades mais atraentes, capazes de levar os alunos à compreensão e assimilação 

dos conteúdos propostos e que proporcionem uma Aprendizagem Significativa, 

utilizando-se das pré-concepções dos participantes.  
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A importância do ensino de Ciências 

A importância do ensino de Ciências Naturais em todos os níveis de 

escolaridade tem sido muito discutida e diversos trabalhos corroboram essa 

relevância no tocante às séries iniciais (Zanon, 2006, Ducatti-Silva, 2005, Silva, 

2006). Entretanto, tradicionalmente, as Ciências ainda têm sido ensinadas como 

uma transmissão de conteúdos científicos de maneira vertical, onde o professor 

transmite aos seus alunos os conhecimentos produzidos pela Ciência ao longo da 

história da humanidade e ao aluno cabe a assimilação destes conteúdos, de maneira 

mecânica, sem oferecer aos estudantes oportunidades para reflexões e 

questionamentos sobre os conteúdos trabalhados. 

 A prática pedagógica no ensino de Ciências deveria oportunizar, para além do 

exercício da verbalização de ideias, discutindo sobre as causas dos fenômenos, 

buscando entender os mecanismos dos processos que estão estudando, analisando 

onde e como aquele conhecimento apresentado em sala de aula está presente em 

sua vida e, sempre que possível, relacionando as implicações destes conhecimentos 

na sociedade.  Neste contexto, o ensino de Ciências deverá buscar propiciar os 

conhecimentos e oportunidades de desenvolvimento de capacidades necessárias 

para que o aluno compreenda o que se passa à sua volta, tomando posição e 

intervindo na sua realidade.  

O ensino em Ciências no ensino fundamental deve propiciar ao aluno uma 

visão transformadora, possibilitando à escola, não um lugar onde as crianças se 

sentam e recebem alguma coisa; mas sim um lugar em que algo tem que ser 

transformado e construído. A sala de aula deve passar de um centro de transmissão 

de informação para um laboratório de aprendizagem. O aluno deve ser orientado a 

buscar explicações adequadas sobre a Ciência, sentindo o prazer das descobertas, 

estabelecendo suas próprias relações com o mundo, e construindo um 

conhecimento que amplie seus limites explicativos.  

Carvalho et al. (1998)  afirmam que o ensino de Ciências nestas séries deve 
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favorecer a ocorrência de perguntas, questionamentos que proporcionem situações 

problemáticas interessantes e possibilitem a construção de conhecimentos 

adequados; ou seja, deve-se buscar desenvolver conteúdos dentro do mundo físico 

em que o aluno de anos inciais vive e brinca, os quais possam ser trabalhados, 

permitindo que novos conhecimentos possam ser adquiridos. 

 Assim,  é fundamental criar situações que levem as crianças a construírem 

seus primeiros significados importantes do mundo, relacionados com a Ciência, 

favorecendo, além da construção de conteúdo conceitual (conceitos, fatos), o 

desenvolvimento no aluno de atitudes científicas, habilidades e competências, que 

só podem ser conseguidas através de uma orientação adequada e consciente.   

Bodenave e Pereira (2007) discorrem que atitude científica não é o mesmo que 

falar de conhecimento sobre o método científico. Apesar de ambos estarem 

interligados, são distintos. A atitude científica depende das experiências vividas pelos 

estudantes, ou seja, o meio influenciará no modo de ser do indivíduo. Já o 

conhecimento do método científico pode ser adquirido por simples leitura, pois há 

livros específicos para alunos aprenderem como se faz um projeto, uma resenha, e 

assim por diante. 

Desta forma, desenvolver a atitude científica no discente quer dizer 

instrumentalizar e criar uma realidade material estimulante e propícia para o aluno 

desenvolver um raciocínio organizado, crítico e criativo, sempre relacionando o 

conteúdo com a realidade vivida. Assim o aluno poderá refletir sobre a natureza dos 

dados de seu conteúdo compreendendo o que vem a ser senso comum e o que vem 

a ser fato científico. De posse dessa definição fica mais claro para o aluno a 

necessidade que há em desenvolver trabalhos pela investigação científica. 

É pertinente lembrar que a escola deve trabalhar a ideia de que a própria 

Ciência é provisória, de que é continuamente reconstruída e se está sempre criando 

novos significados na tentativa de explicar o mundo. 

O ensino de Ciências nos anos iniciais deve permitir ao aluno a compreensão 

do conhecimento científico, não como verdade única e inquestionável, mas como 

saber que lhe permitirá ampliar as suas concepções prévias com conhecimentos 

científicos, tornando importante a ampliação de metodologias apropriadas e 
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motivadoras.  

Portanto, cabe ao professor buscar conhecimentos necessários para o 

desenvolvimento dos estudantes e atuar como orientador e facilitador da 

aprendizagem em Ciências já nos primeiros anos escolares. O material educativo 

adotado pelo professor deve ser potencialmente significativo para o estudante, 

atendendo os princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (1963) 

e despertando para o pensamento científico. 

Ausubel (2000) descreve a Aprendizagem Significativa como a Teoria de 

Aprendizagem focada na aprendizagem de conceitos e proposições compostas de 

conceitos. Trata-se de uma teoria cognitiva de aprendizagem com foco na aquisição 

e retenção do conhecimento. 

Moreira e Masini (1982) definem cognição e psicologia cognitivista. Cognição 

seria o processo através do qual o mundo de significados tem origem, visto que o ser 

humano atribui significados à realidade em que se encontra. Estes significados são 

“pontos de partida” para a atribuição de outros significados, constituindo-se de 

“pontos básicos de ancoragem”. Nesse sentido, os primeiros significados dariam 

origem ao que se poderia denominar “estrutura cognitiva”.  

Os mesmos autores afirmam que Ausubel é um representante do cognitivismo, 

que propõe uma explicação teórica do processo de aprendizagem em uma 

perspectiva cognitivista que reconhece a importância da experiência afetiva. Para 

Ausubel (1980), a aprendizagem significa a organização e integração do material na 

estrutura cognitiva, estrutura esta que pode ser entendida como conteúdo total 

organizado de ideias de um certo indivíduo. Tal estrutura cognitiva seria, desta feita, 

uma estrutura hierárquica de conceitos que são abstrações da experiência do 

indivíduo; tais conceitos seriam chamados de conceitos subsunçores. O indivíduo 

estará capacitado a adquirir significados através da posse de habilidades que tornam 

possível a aquisição, retenção e aparecimento de conceitos na estrutura cognitiva, 

havendo um processo de interação pelo qual conceitos mais relevantes e inclusivos 

interagem com o novo material, funcionando como ancoradouro mas também 

modificando-se em função dessa ancoragem. Assim, a ideia central da teoria de 
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Ausubel é a de que o fator isolado mais importante influenciando a aprendizagem é 

aquilo que o aprendiz já sabe.  

As Ciências Naturais passam a ter significado à medida que possibilitam a 

construção do raciocínio científico e a compreensão dos fenômenos e objetos 

científicos através da interação que se estabelece e das relações construídas com 

outros saberes.  Todavia, ao limitar o ensino de Ciências aos chamados produtos da 

Ciência, isto é, apenas aos conteúdos, deixam-se de lado os processos da Ciência, 

ou seja, os eventos e procedimentos que levaram às descobertas científicas.  

Krasilchik (1987) aponta que para muitos alunos, aprender Ciências tem sido 

decorar um conjunto de nomes, fórmulas, descrições de instrumentos ou 

substâncias, enunciados de leis. Como resultado, o que deveria levar a uma 

experiência intelectual estimulante passa a ser um processo doloroso que chega até 

a causar aversão.  

Além disso, a forma como os conteúdos são apresentados em sala de aula 

contribui para um ensino deficiente em Ciências. Na maioria das vezes, os conceitos 

são apenas apresentados, seguindo-se uma série de exercícios em que o aluno 

copia literalmente os conceitos apresentados no texto. Utilizam-se jogos, exercícios 

de completar, palavras cruzadas que induzem à memorização mecânica das 

respostas.   

  Desse modo, as atividades parecem ter somente a função de ocupar as 

crianças no período escolar. Todavia, ao aluno deveria ser propiciada a 

oportunidade de extrapolar e projetar aquele conhecimento para outras situações, 

questionando e entendendo como aquele conhecimento está presente no seu 

cotidiano.   

Bonando (1994) afirma que o ensino de Ciências tem sido muito superficial e o 

professor, muitas vezes transcreve na lousa listas de exercícios para as crianças 

estudarem para as provas escritas, cabendo a elas decorarem conceitos.  

O ensino de Ciências nos anos iniciais deve proporcionar aos indivíduos uma 

melhor compreensão não só da Ciência e de sua natureza, como também do seu 

papel na sociedade atual. Assim, deverá possibilitar a todos os alunos uma formação 

científica básica, capacitando-os a compreender o funcionamento de seu mundo, ao 
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mesmo tempo em que pode incentivá-los a prosseguir seus estudos nos campos da 

Ciência e da Tecnologia.    

Mendes (2010) afirma que o estudo e o ensino das Ciências Naturais nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental são relevantes para compreensão de que a Ciência 

faz parte da nossa vida e interfere diretamente em nossa sociedade. O mesmo autor 

comenta sobre a importância de um ensino de Ciências significativo, face ao que se 

cotidianamente vive através de diferentes situações em que fica evidente a presença 

do conhecimento científico e tecnológico na vida do homem, o que pode ser 

constatado em diferentes locais do planeta, mediante a presença de grandes 

indústrias com tecnologia de ponta, de pessoas utilizando telefones celulares, 

computadores, da comunicação via satélite, entre tantos outros exemplos. A 

formação básica em Ciências desde os anos iniciais pode contribuir para essa 

reflexão, pois se constitui como instrumento de fundamental importância para a 

compreensão da sociedade, por meio da garantia do acesso ao conhecimento 

científico disponível.   

Apesar da convergência de opiniões e de sua incorporação pelas propostas 

curriculares e planejamentos escolares, ainda hoje em dia a criança sai da escola 

com conhecimentos científicos insuficientes para compreender o mundo que a cerca, 

devendo a Ciência ser tratada de forma interdisciplinar e integrada, fazendo-se 

necessário que os conceitos e teorias centrais das Ciências sejam abordados desde 

estes primeiros anos. 

As crianças, desde cedo, precisam conhecer e interpretar os fenômenos 

naturais, situando-se no Universo em que estão inseridas e interpretando a 

Natureza. Os próprios Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1998) advogam a 

importância de se ensinar conteúdos deste componente curricular desde as 

primeiras séries da escolarização básica, havendo a necessidade da inclusão de 

temas relacionados à Ciência e à Tecnologia já nos anos iniciais. 

Harlen (1994) apresenta três argumentos para a introdução de temas relativos 

às Ciências já na escolarização dos anos iniciais:   

a) As crianças constroem ideias sobre o mundo que as rodeia, 

independentemente de estarem estudando ou não ciências na escola. As ideias por 
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elas desenvolvidas não apresentam um enfoque científico de exploração do mundo 

e, podem, inclusive, obstaculizar a aprendizagem em ciências nos graus 

subsequentes de sua escolarização. Assim, se os assuntos de ciência não forem 

ensinados às crianças, a escola estará contribuindo para que elas fiquem apenas 

com seus próprios pensamentos sobre os mesmo, dificultando a troca de pontos de 

vista com outras pessoas.   

b) A construção de conceitos e o desenvolvimento do conhecimento não são 

independentes do desenvolvimento de habilidades intelectuais. Portanto, é difícil 

ensinar um “enfoque científico”, se não são fornecidas às crianças melhores 

oportunidades para conseguir tratar (processar) as informações obtidas.  

c) Se as crianças, na escola, não entrarem em contato com a experiência 

sistemática da atividade científica, que conduzam a uma atitude investigativa e 

científica, irão desenvolver posturas ditadas por outras esferas sociais, que poderão 

repercutir por toda a sua vida.   

Neste contexto, o ensino de Ciências deve ser significativo, isto é, partir do 

conhecimento que os alunos já trazem, de modo que possibilitem ao aluno opinar e 

discutir sobre os diferentes temas atuais relativos à Ciência, desenvolvendo atitudes 

científicas. As atividades a serem propostas devem instigar o educando, auxiliando a 

explorar e despertar sua curiosidade, além de possibilitar formular problemas e 

respostas sobre as experiências vivenciadas. 

Moreira (1999) discorre sobre as propostas de Ausubel, que para que um novo 

conhecimento possa ser assimilado, é preciso que já existam nos alunos 

conhecimentos prévios capazes de possibilitar o estabelecimento de relações com o 

novo conhecimento a ser apreendido. Assim, a aprendizagem deve se desenvolver 

de maneira espontânea, livre e desinibida, sendo orientada e mediada pelo 

professor, para que a criança possa se manifestar sem barreiras e inibições, 

reconhecendo sua criatividade. Devem ser inseridas atividades que facilitem a 

aprendizagem, sendo as atividades lúdicas uma forma mais atraente e estimuladora 

para a construção do conhecimento. 

Fracalanza, Amaral e Gouveia (1986) discorrem que o ensino de Ciências na 

educação fundamental além de proporcionar conhecimentos, experiências e 
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habilidades inerentes a esta matéria, deve desenvolver o pensamento lógico e a 

vivência de momentos de investigação, convergindo para o desenvolvimento das 

capacidades de observação, reflexão, criação, discriminação de valores, julgamento, 

comunicação, convívio, cooperação, decisão, ação, entendidos como sendo 

objetivos do processo educativo. Estas habilidades descritas são instrumentos de 

suma importância para a vida do educando; pois, em muitas situações de sua 

existência, estas habilidades estarão presentes e permitirão ao aluno discutir e 

analisar o conhecimento que está sendo construído. 

Fumagalli (1998) salienta que quando se ensina Ciências nos anos iniciais, 

está se formando o cidadão e não apenas os futuros cidadãos, pois se deve 

perceber este aluno também como sujeito social de sua própria história. As crianças 

não são somente o futuro e sim sujeitos integrantes do corpo social e que, portanto, 

tem o mesmo direito que os adultos de apropriar-se da cultura elaborada pelo 

conjunto da sociedade para utilizá-la na explicação e na transformação do mundo 

que a cerca. E, segundo a autora, apropriar-se da cultura elaborada  é apropriar-se 

também do conhecimento científico, já que este  é uma parte constitutiva dessa 

cultura. 

Nos anos iniciais a criança defronta-se com o conhecimento científico e sua 

compreensão dependerá da concepção de Ciência e de Educação que baliza a 

prática pedagógica. Para muitos professores, o ensino de Ciências Naturais é 

desenvolvido de forma propedêutica, preparando a criança para o futuro. Porém, “O 

estudante não é só cidadão do futuro, mas já é cidadão hoje, e, nesse sentido, 

conhecer Ciência é ampliar a sua possibilidade presente de participação social e 

desenvolvimento mental, para assim viabilizar sua capacidade plena de exercício da 

cidadania.” (BRASIL, 1997, p. 23). 

Para Chassot (2003), o ensino de Ciências deve proporcionar a todos os 

cidadãos os conhecimentos e oportunidades de desenvolvimento de habilidades 

necessárias para que possam se sentir inseridos em uma sociedade complexa, 

podendo compreender o que se passa a sua volta, tomando uma posição e 

intervindo em sua realidade. 
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Bizzo (2009) cita uma reunião da Unesco (1983) em que especialistas de 

diferentes países discutiram a respeito da importância da inclusão de Ciência e 

Tecnologia no currículo da escola fundamental, devido a vários motivos diferentes: 

a) As Ciências podem ajudar as crianças a pensar de maneira lógica sobre os 

fatos do cotidiano e a resolver problemas práticos; tais habilidades intelectuais 

serão valiosas para qualquer tipo de atividade que venham a desenvolver em 

qualquer lugar que vivam; 

b) A Ciência e a Tecnologia podem ajudar a melhorar a qualidade de vida das 

pessoas, uma vez que são atividades socialmente úteis; 

c) Dado que o mundo caminha cada vez mais num sentido científico e 

tecnológico, é importante que os futuros cidadãos preparem-se para viver 

nele; 

d) As Ciências, como construção mental, podem promover o desenvolvimento 

intelectual das crianças; 

e) As Ciências contribuem positivamente para o desenvolvimento de outras 

áreas, principalmente a linguagem e a matemática; 

f) Numerosas crianças de muitos países deixam de estudar ao acabar a escola 

primária, sendo esta a única oportunidade de que dispõem para explorar seu 

ambiente de um modo lógico e sistemático.  

g) O ensino de Ciências na escola primária pode realmente adquirir um aspecto 

lúdico, envolvendo as crianças no estudo de problemas interessantes, de 

fenômenos que as rodeiam em seu cotidiano, tornando-se prazeirosa. 

O relatório da Unesco (2009) considera a necessidade do acesso universal à 

educação científica de qualidade como sendo um direito e a maneira mais eficaz de 

assegurar que a ciência é um bem comum. Explica ainda que o ensino de Ciências a 

partir do ensino básico é a forma mais segura de garantir acesso a boas 

oportunidades às crianças no futuro, além de permitir que elas se transformem nos 

talentos que irão trazer as inovações de que o mundo precisa para tornar-se 

sustentável a longo prazo. Assim, a Ciência de ensino na escola elementar não é um 

luxo para a iniciativa de poucos ou que só podem aplicar as escolas de elite. É uma 

tarefa imprescindível de toda escola no mundo contemporâneo e que deve tratar 
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como preservar o meio ambiente, como reduzir a pobreza e melhorar a saúde. Para 

todas estas tarefas fundamentais são necessárias a atuação dos cientistas. E a 

formação de um cientista começa na escola primária. 

Para Malacarne e Strieder (2009), é importante que a aprendizagem em 

Ciências para as crianças ocorra em meio a um processo de iniciação prazerosa, 

sob pena de prejudicar não apenas aquele momento específico de formação, mas 

também os resultados do contato posterior com a área em outros níveis de ensino. 

As estratégias de ensino devem favorecer a curiosidade inerente da criança, buscar 

desenvolver seu poder investigativo, procurar conservar o espírito lúdico das 

crianças. As experiências devem  promover uma participação alegre e curiosa, 

possibilitando-lhes o prazer de fazerem descobertas pelo próprio esforço.  

Aprendizagem Significativa 

O ensino de Ciências Naturais e a sala de aula devem ser compreendidos 

como espaços que podem e devem ser ocupados para vivenciarem e 

desenvolverem a aprendizagem científica. O enfoque e a forma de apresentação e 

participação dos educandos nas atividades das aulas de Ciências podem contribuir 

para o desenvolvimento ímpar da Aprendizagem Significativa, favorecendo um 

processo sistemático e interativo capaz de integrar conhecimentos, incorporando-os 

à sua estrutura cognitiva.  

Nesse horizonte, insere-se a proposta originalmente apresentada por David 

Ausubel, posteriormente divulgada e trabalhada por Joseph Novak, como a Teoria 

da Aprendizagem Significativa. Moreira e Masini (1982) discutem que a Teoria de 

Ausubel se preocupou em saber de que forma o ser humano constrói significados e 

desse modo passou a apontar caminhos para a elaboração de estratégias de ensino 

que facilitem uma Aprendizagem Significativa, visando uma interação entre 

conceitos prévios e o novo conhecimento. 

Desta forma, a Teoria da Aprendizagem Significativa possibilita compreender 

como os conhecimentos se organizam para o enriquecimento da estrutura cognitiva 

dos educandos e como é possível a construção dos conhecimentos de maneira 

efetiva, tornando o aluno sujeito de seu aprendizado. 
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Moreira (1999) afirma que através da proposição da Teoria da Aprendizagem 

Significativa, Ausubel apresenta uma interação entre o novo conhecimento e o já 

existente, no qual ambos se modificam. À medida que o conhecimento prévio serve 

de base para a atribuição de significados à nova informação, ele também se 

modifica. Desta forma, com a utilização das pré-concepções, trazidas pelos alunos 

através de suas vivências cotidianas, unidas aos novos saberes, há uma 

reconstrução da estrutura cognitiva do indivíduo.  

Ao ingressar na escola o aluno já interagiu de muitas maneiras com o mundo, 

com isso já vem construindo o seu universo de conhecimento. Cabe então, ao 

professor reconhecer estes conhecimentos já construídos e, a partir deles, 

desenvolver a sua prática pedagógica.   

Teixeira e Sobral (2010) apontam que não se pode esquecer que todo o 

processo de descoberta vivido pelo aluno deve passar pela argumentação do 

professor, que o auxiliará no processo de redescoberta. Cabe a ele direcionar os 

alunos pelo caminho da aprendizagem, não solucionando os obstáculos, mas 

levantando questionamentos, instigando, proporcionando a seus discípulos a 

oportunidade de reformularem suas ideias com base em suas próprias experiências. 

Deste modo, em relação à prática pedagógica, tanto é relevante que o professor crie 

oportunidades para o estudante ampliar o que já conhece quanto tenha a 

consciência de que tais oportunidades podem conduzir ao desenvolvimento de 

conhecimentos paralelos aos que os estudantes já tinham, resultando em um acervo 

múltiplo de conceitos a serem empregados em contextos que estes julguem 

apropriados. 

Assim, Pacca e Saraiva (1989) advogam que a Aprendizagem Significativa 

proposta por Ausubel, deve ser compreendida como sendo aquela nas quais novos 

conhecimentos adquirem significados para o aprendiz através de uma interação com 

conhecimentos já existentes (prévios) em sua estrutura cognitiva. A Aprendizagem 

Significativa é progressiva, quer dizer, o aprendiz vai progressivamente 

diferenciando os novos conhecimentos. Por conhecimentos prévios entende-se 

aquilo que o aprendiz já sabe, ou seja, conceitos, proposições, modelos, esquemas 

ou concepções alternativas.  
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 Ausubel, Novak e Hanesian (1980) comentam que os alunos já chegam à 

aula com os seus “conhecimentos prévios” e preferências sobre assuntos que vão 

ser alvo de aprendizagem. Ou seja, muitas dificuldades na aprendizagem de 

conceitos científicos podem estar relacionadas com as ideias que os alunos já têm 

sobre os fenômenos. 

 A origem destas concepções dos alunos constitui um campo de interesse 

para muitos autores. Várias pesquisas na área de Ensino de Ciências vêm sendo 

feitas sobre as concepções que as crianças levam para a sala de aula e que podem 

interferir no ensino formal. Para Pozo (2002), as concepções espontâneas têm 

origem sensorial. Elas dão significado às atividades cotidianas a partir da percepção 

de fenômenos, processos e observações realizadas ao longo do tempo. Podem ser 

chamadas “concepções ingênuas”, resultantes de experiências dos sentidos. 

Tortori (2005) comenta que  é importante, compreender que as concepções 

alternativas dos estudantes são construídas em sua interação com a sociedade, com 

a família e com meios de comunicação e devem ser consideradas, ouvidas e 

contextualizadas, visto que é por meio da fundamentação nessas ideias pré-

existentes que os estudantes vão compreender os novos conceitos a serem 

tratados. 

Pozo (2002) comenta ainda que as concepções prévias são caracterizadas 

como construções pessoais do aluno que foram elaboradas de maneira espontânea, 

com a interação deste aluno com o meio em que vive e com as outras pessoas. A 

descoberta de que estas concepções costumam ser pessoais em interação cotidiana 

com o mundo, estáveis e resistentes a mudanças, além de comuns entre pessoas de 

diversas idades, formações e países de origem (LOPEZ, 2009) fez com que fossem 

alvo de um movimento denominado Movimento das Concepções Alternativas 

(OLIVEIRA, 1991). 

Ausubel, Novak e Hanesian (1980) comentam ainda que o aprendiz tem pela 

frente novas informações e consegue fazer conexões entre esse material que lhe é 

apresentado e o seu conhecimento prévio em assuntos correlatos, construindo 

significados pessoais para essa informação, transformando-a em conhecimentos, 

em significados sobre o conteúdo apresentado. Essa construção de significados não 
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é uma apreensão literal da informação, mas uma percepção substantiva do material 

apresentado, e desse modo se configura como uma aprendizagem significativa.  

 Os mesmos autores afirmam que quando o aprendiz se depara com um novo 

corpo de informações, ele pode decidir absorver esse conteúdo de maneira literal, e 

desse modo a sua aprendizagem ser mecânica, pois ele só conseguirá reproduzir 

esse conteúdo de maneira idêntica àquela que lhe foi apresentada. Nesse caso, não 

existiu um entendimento da estrutura da informação que lhe foi apresentada, e o 

aluno não conseguirá transferir o aprendizado da estrutura dessa informação 

apresentada para a solução de problemas equivalentes em outros contextos. No 

entanto, quando o aprendiz tem pela frente um novo corpo de informações e 

consegue fazer conexões entre esse material que lhe foi apresentado e o seu 

conhecimento prévio em assuntos correlatos, ele estará construindo significados 

pessoais para essa informação, transformando-a em conhecimentos, com 

significado sobre o conteúdo apresentado, podendo ser definido como 

Aprendizagem Significativa. Desta forma, os conceitos preexistentes servem como 

âncoras para a nova informação que é trabalhada no ensino.  

 Pelizzari et al (2002) discorrem que na teoria de Ausubel há três vantagens 

essenciais. Em primeiro lugar, o conhecimento que se adquire de maneira 

significativa é retido e lembrado por mais tempo. Em segundo, aumenta a 

capacidade de aprender outros conteúdos de uma maneira mais fácil, mesmo se a 

informação original for esquecida. E, em terceiro, uma vez esquecida, facilita a 

aprendizagem seguinte – a “reaprendizagem”, para dizer de outra maneira. A 

explicação dessas vantagens está nos processos específicos por meio dos quais se 

produz a aprendizagem significativa onde se implica, como um processo central, a 

interação entre a estrutura cognitiva prévia do aluno e o conteúdo de aprendizagem. 

Essa interação traduz-se em um processo de modificação mútua tanto da estrutura 

cognitiva inicial como do conteúdo que é preciso aprender, constituindo o núcleo da 

aprendizagem significativa, o que é crucial para entender as propriedades e a 

potencialidade.  

 Assim, é importante uma reestruturação cognitiva através das descobertas 

que os próprios alunos devem fazer quando lhe são apresentados problemas reais 
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de seu cotidiano. A busca pelo conhecimento necessário para a elucidação destes 

problemas leva a transformação das concepções que os alunos tinham a partir do 

momento que estes incorporam novos conhecimentos, desta forma passam a 

reorganizá-los, reconstruí-los, desenvolvendo a aprendizagem de forma significativa.  

 Moreira (1999) propõe algumas condições básicas à ocorrência da 

Aprendizagem Significativa: a) considerar os conhecimentos prévios dos estudantes, 

percebendo em que estágio cognitivo se encontra o educando, para propor 

estratégias de ensino, b) o material de ensino deve ser potencialmente significativo, 

ou seja, deve ser relevante e adequado a estrutura cognitiva do educando e, c) o 

aprendiz deve estar disposto a relacionar o novo conhecimento de forma substancial 

a sua estrutura cognitiva. 

 Na escola, a aprendizagem de novos conceitos pode ser dificultada pela 

presença das concepções espontâneas nos estudantes e os professores muitas 

vezes não se dão conta de que este é um dos motivos do insucesso escolar. 

(SANTOS, 2005). Assim, a valorização do conhecimento prévio na construção do 

novo conhecimento, não exige o abandono das concepções prévias, mas a tomada 

de consciência do contexto em que elas são aplicáveis. A compreensão de 

determinados conceitos se torna mais fácil quando as informações não são 

apresentadas como afirmações isoladas, pois sozinhas não fazem sentido 

(MORTIMER, 2000).  

 Bizzo (1998) aponta que em alguns casos, porém, a criança pode não 

modificar seus conceitos, ignorando o conhecimento apresentado pelo professor, ou 

ainda, interpretar as informações de acordo com suas noções. Dessa forma, é 

preciso criar situações nas quais haja conflito entre as concepções da criança e a 

realidade, incentivando o estudante a alterar suas ideias. Portanto, o professor age 

como mediador entre o conhecimento científico e as concepções da criança.  

 Driver (1987) defende o fato de que mesmo depois dos ensinamentos que 

estão sendo aplicados aos estudantes, estes podem não modificar suas ideias, pois 

eles podem ignorar os conceitos apresentados ou interpretar esse conhecimento, de 

acordo com suas concepções prévias. Defende também que os alunos precisam de 

ocasiões em que ponham em prática seu conhecimento em Ciências em situações 
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que criem resultados discrepantes para que haja o conflito conceitual, levando o 

aluno a uma insatisfação com suas ideias e incentivando neles a necessidade de 

modificá-las. 

 Para ajudar os estudantes a levar a cabo a reestruturação de seu 

pensamento acerca de vários aspectos relacionados com o mundo, o ensino de 

Ciências pode desenvolver um importante papel, proporcionando aos alunos uma 

ampla mostra de condições a serem vivenciadas e experimentadas. Isso pode fazer 

com que os estudantes passem a refletir mais sobre as interpretações que podem 

fazer sobre as informações científicas, abrindo um novo horizonte de conhecimento 

e incentivando-os à constante pesquisa, em busca de novas informações sobre o 

mundo em que vivem. 

 

Formação dos professores de Ciências dos Anos Iniciais 

 

Carvalho e Gil-Pérez (2006) apontam que a formação de professores para o 

Ensino de Ciências no nível fundamental tem merecido destaque e as pesquisas em 

relação à formação de professores para o Ensino de Ciências nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, têm sido escassas.  

Nas últimas três décadas, de acordo com Schnetzler (2002), o que mais se 

encontra na literatura sobre a formação de professores, em particular no âmbito das 

Ciências Naturais, são temas que expressam constatações de que geralmente os 

professores não têm tido formação adequada para dar conta do processo de ensino 

e aprendizagem de seus alunos, em qualquer nível de escolaridade. 

É fato que a formação dos professores constitui um fator de grande relevância 

do quadro de problemas percebidos no ensino de Ciências. Ducatti-Silva (2005) 

afirma que o professor termina o curso de Magistério e a licenciatura em Pedagogia, 

geralmente sem a formação adequada para ensinar Ciências Naturais. Assim, o 

ensino de Ciências para os anos iniciais do Ensino Fundamental é praticado por um 

professor polivalente, em geral responsável também pelo ensino de outras 

disciplinas. Sem dúvida, seria necessária uma formação específica para dominar 
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conteúdos científicos; a formação geral do professor desse nível o impede de 

trabalhar com segurança.  

Almeida (2001) desenvolveu uma pesquisa com 200 professores dos anos 

iniciais do ensino fundamental da rede municipal de Recife, no âmbito do Ensino de 

Ciências e demonstrou que os professores ainda estão muito voltados para uma 

visão das Ciências fortemente influenciada pelas crenças de que ensinar Ciências 

necessita desenvolver atividades de laboratório; e que apesar dos PCN proporem 

três blocos temáticos para serem trabalhados nos anos iniciais: Ambiente; Ser 

humano e Saúde; e Recursos Tecnológicos. O autor, durante sua investigação 

constatou que além do último bloco não ter sido contemplado pelos professores, o 

ensino por projeto também não foi visto como prioridade pelos grupos pesquisados. 

Carvalho e Gil-Pérez (2006) apresentam algumas necessidades formativas do 

professor, visando a atender às novas exigências postas pela sociedade e pela 

realidade escolar, podendo ser citada entre elas o domínio dos conteúdos científicos 

a serem ensinados em seus aspectos epistemológicos e históricos, explorando suas 

relações com o contexto social, econômico e político. Ainda discorre sobre a 

importância no planejamento e avaliação de atividades de ensino que contemplem a 

construção-reconstrução de ideias dos alunos, adotando a prática pedagógica 

cotidiana como objeto de investigação e como ponto de partida e de chegada de 

reflexão e ações pautadas na articulação teoria-prática.  

Harlan e Rivkin (2002) discorrem sobre o papel dos professores de Ciências 

nos anos iniciais e afirmam que são quatro os papéis de quem ensina e orienta a 

descoberta científica: 

a) Deve ser um facilitador; ou seja, criar um ambiente de aprendizagem no qual 

cada criança possua uma oportunidade de crescimento. Assim, planejar, 

completar materiais necessários e realmente realizar experiências constituem 

tarefas científicas facilitadoras; 

b) Ser catalisador, despertando o poder intelectual das crianças, auxiliando-os a 

perceberem-se como sujeitos que pensam e resolvem problemas. Os 

catalisadores estabelecem um tom positivo, encorajador, mantendo-se em 

contato com seu próprio entusiasmo quanto à descoberta. Não pode ser 
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percebido como a figura por muitos anos mantida como “a fonte de 

conhecimentos”; isto só distancia o professor do conhecimento dos alunos. 

c) Atuar como consultor, ou seja, observar cuidadosamente, ouvir atentamente e 

responder às perguntas de maneira simplificada, ao mesmo tempo em que 

envolve as crianças em suas investigações. Neste papel, devem ser 

fornecidas pequenas informações, como dicas de aprendizagem, devendo 

oportunizar perguntas objetivando focalizarem partes relevantes de 

problemas. O papel do consultor é oferecer apoio muito mais do que alguém 

que oferece direções. 

d) Por fim, ser modelo, demonstrando a criança aspectos importantes dos 

aprendizes bem sucedidos: curiosidade, valorização, persistência e 

criatividade. 

 

Sem dúvida, estas atitudes e os papéis do professor devem ser desenvolvidas 

durante a formação inicial e continuada, pois o professor deve perceber-se não 

como o detentor de um conhecimento, mas aquele capaz de mediar e aprender junto 

aos seus alunos, orientando-os ao pensamento científico. Devem ser oportunizados 

a manterem atitudes positivas e compreenderem a sua importância junto à mediação 

de seus alunos, recompensados pelo crescimento pessoal e pelo prazer de 

compartilhar a sensação de maestria que as crianças encontram através de suas 

descobertas científicas. 

Desta forma, são imprescindíveis estudos que venham a contribuir com estes 

profissionais em formação, fornecendo a estes alternativas metodológicas e 

instrumentais para o ensino de Ciências, além de motivá-los a buscar 

conhecimentos necessários para o desenvolvimento dos estudantes e atuarem como 

orientadores e facilitadores da aprendizagem. O material educativo deve ser 

potencialmente significativo para o estudante, atendendo os princípios da 

Aprendizagem Significativa. 
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Estratégias de ensino em Ciências 

 

O modo de aprender das crianças baseia-se na construção de sua própria 

visão do mundo, da seleção, da atuação e das formas de pensar e das ideias úteis 

para sua vida. Sua aprendizagem dependerá de como interagem estes fatores, 

facilitados pelo uso das estratégias de ensino diversificadas. 

Segundo Moran, Masetto e Behrens (2000), o uso de práticas inovadoras é 

fundamental na educação atual e devem ser entendidas como sendo aquelas que 

são capazes de transformar a educação em um processo de vida real, tanto para os 

alunos como para os educadores, isto é, que transformem suas vidas em um 

processo permanente de aprendizagem. Os mesmos autores comentam que é 

necessário ajudar os alunos na construção da sua identidade, do seu caminho 

pessoal e profissional - do seu projeto de vida, no desenvolvimento das habilidades 

de compreensão, emoção e comunicação, que lhes permitam encontrar seus 

espaços pessoais, sociais e profissionais e tornarem-se cidadãos realizados e 

produtivos. 

É fundamental a utilização de recursos metodológicos que favoreçam esta 

aprendizagem, principalmente nos anos iniciais, permitindo ao aluno a compreensão 

do conhecimento científico, não como verdade única e inquestionável, mas como 

saber que lhe permitirá ampliar as suas concepções prévias com a integração dos 

novos conhecimentos. 

Diferentes métodos ativos tais como observações e experimentação, 

destacadas inclusive pelos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (Brasil, 1998), 

despertam o interesse dos alunos pelos conceitos e conferem significados aos 

fenômenos naturais e à Ciência que não são possíveis ao se estudar esta disciplina 

unicamente em um livro didático. 

As atividades investigativas e as interações discursivas em sala de aula no 

ensino de Ciências podem ser entendidas como situações em que o aluno aprende 

ao envolver-se progressivamente com as manifestações dos fenômenos naturais, 

fazendo conjecturas, experimentando, errando, interagindo com colegas, com os 

professores, expondo seus pontos de vista, suas suposições, e confrontando-os com 
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outros e com os resultados experimentais para testar sua pertinência e validade. 

Esses processos de ensino-aprendizagem auxiliam os alunos a atingir níveis mais 

elevados de cognição, o que facilita a aprendizagem de conceitos científicos. 

González (1992) aponta que as atividades experimentais devem ser 

desenvolvidas, sob orientação do professor, a partir de questões investigativas que 

tenham consonância com aspectos da vida dos alunos e que se constituam em 

problemas reais e desafiadores. Devem ir além da observação direta das evidências 

e da manipulação dos materiais de laboratórios. Devem oferecer condições para que 

os alunos possam levantar e testar suas ideias e/ou suposições sobre os fenômenos 

científicos a que são expostos. 

Harlan e Rivkin (2002) apontam a necessidade de orientar a Ciência do método 

científico para a descoberta, pois a partir desta é possível compreender que a 

Ciência é uma forma de pensar e obter conhecimentos, desde que respeitados 

quatro etapas: (1) observar (dar-se conta do problema); (2) perguntar-se o motivo 

(formular hipóteses, propor explicações); (3) descobrir (experimentar e observar) e; 

(4) partilhar os resultados com as outras pessoas.       

Assim, uma das melhores formas de auxiliar as crianças a conhecerem o 

mundo ao seu alcance é organizando materiais de modo que possam explorar, 

questionar, raciocinar e formular respostas através de sua própria atividade física e 

mental. Este método de investigação para a aprendizagem em Ciência enfatiza 

como encontrar respostas além do que pode ser aprendido. 

A descoberta das Ciências propicia um caminho instigador à meta do 

desenvolvimento potencial intelectual da criança. Assim, as estratégias de ensino em 

Ciências nos anos iniciais devem oportunizar, para além do exercício da 

verbalização de idéias, devem instigar as crianças a reconhecerem os mecanismos 

dos processos que estão estudando, analisar onde e como aquele conhecimento 

apresentado em sala de aula está presente em suas vidas e quais as implicações 

destes conhecimentos na sociedade.   

  O professor deverá explorar a compreensão dos conhecimentos científicos 

que as crianças já possuem, para a partir deste nomeá-los, conceituando-os.  
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Ainda deve-se alertar para a forma como os conteúdos são apresentados em 

sala de aula, contribuindo para um ensino deficiente em Ciência. Na maioria das 

vezes, os conceitos dos conteúdos são apenas apresentados, seguindo-se uma 

série de exercícios que induzem à memorização mecânica das respostas, apenas 

ocupando a criança no período escolar.  

Para muito além dos costumeiros exercícios escolares, é reconhecida a 

importância das atividades práticas, seja em laboratório próprio ou em sala de aula, 

como um espaço que envolve a participação ativa dos alunos, permitindo que os 

educandos compreendam parte do processo científico, ou seja, como parte da 

ciência produz o seu conhecimento, com suas certezas e incertezas.    

Embora se saiba da relativa importância dada aos laboratórios escolares, é 

preciso reconhecer a ausência de laboratórios minimamente organizados nas 

escolas, sua insuficiência ou inadequação de seu uso, o que se constitui em 

entrave para a melhoria do ensino de Ciências. Muitas vezes os professores, até 

mesmo, utilizam a falta de laboratório para justificar a não realização de atividades 

práticas.    

Entretanto, no ensino de Ciências Naturais nos Anos Iniciais, a sala de aula e 

o meio ambiente devem se constituir em espaços que poderiam ser ocupados para 

estas atividades. O local da atividade e os materiais empregados são fatores de 

pouca relevância, mas o enfoque e a forma de apresentação das atividades práticas 

poderiam contribuir para o desenvolvimento ímpar de aprendizagem significativa.    

Bizzo (2000) aponta que as aulas de Ciências, geralmente são cercadas de 

expectativas por parte dos alunos. Há uma motivação natural referente às aulas 

dirigidas ao enfrentar desafios e investigar diversos aspectos da natureza, nos 

quais as crianças apresentam um grande interesse. 

Assim, é importante que o professor perceba que a experimentação é um 

elemento extremamente importante nas aulas de Ciências, mas que também não 

garante um bom aprendizado, pois não se pode esperar que uma simples 

realização de um experimento seja suficiente para modificar a forma de pensar dos 

alunos.  
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Bizzo (2000) ainda afirma que a realização de experimentos torna-se uma 

tarefa muito importante, mas sem dispensar o acompanhamento constante do 

professor, que deve pesquisar o resultado dos experimentos encontrado pelos 

alunos.  

Neste contexto, também é importante discutir com os professores a 

compreensão das atividades experimentais, para que de fato possam contribuir 

para a prática pedagógica e para a construção do conhecimento científico. 

Campos e Nigro (1999) discorrem sobre as atividades práticas, classificando 

as mesmas:  

a) Demonstrações práticas: atividades que são realizadas pelo professor, às quais 

o aluno assiste a maior parte do tempo sem poder intervir. Possibilitam ao aluno 

maior contato com fenômenos já conhecidos, mesmo ele não tendo dado conta 

dele.  

b) Experimentos ilustrativos: são atividades em que o aluno pode realiza e que 

cumprem as mesmas finalidades das demonstrações práticas. 

c) Experimentos descritivos: atividades que são realizadas que nem sempre o 

professor tem obrigação de dirigir. Os alunos têm contato direto com coisas ou 

fenômenos que precisam ser apurados, sendo comuns ou não no nosso dia-a-

dia.  

d) Experimentos investigativos: envolvem obrigatoriamente a discussão de ideias 

e a elaboração de hipóteses explicativas e experimentos, afim de testá-las, 

fazendo com que o aluno crie a criticidade, assim trabalhando como os 

cientistas.  

Os autores ainda destacam que a demonstração prática, experimento 

ilustrativo e descritivo, os alunos não possuem a oportunidade de intervir na 

atividade, e acaba não sendo esclarecedora aos alunos, mostra-se como um evento 

de entretenimento aos alunos, atividade mágica. Não há abertura de 

questionamentos aos alunos sobre o que estão observando e nem estimulo a 

investigação.   Já o experimento investigativo, o aluno é ativo na realização da 

atividade, é estimulado a elaborar hipóteses, problematizações. Deve construir 
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estratégias para testar as hipóteses construídas, testando-as e analisando os 

resultados.     

 Desta forma, é importante que na formação do professor dos anos iniciais 

sejam desenvolvidos habilidades para a condução do conhecimento científico, para 

que este profissional possa estar preparado para além de reconhecer as hipóteses 

explicativas dos alunos, incentivá-los e auxiliá-los a planejar e a executar 

experimentos investigativos apropriados para averiguá-las. 

Azevedo (2009) afirma que as estratégias usadas pelo professor devem levar 

os alunos a pensar, debater, justificar suas ideias e aplicar seus conhecimentos em 

situações novas; ou seja, trazer para a sala de aula momentos de descobertas que 

façam sentido para o aluno, que se constituam em problemas reais e desafiadores, 

para que ele sinta vontade de refletir sobre o que está investigando.  

Freitas e Zanon (2007) sinalizam que um professor de Ciências, seguidor da 

proposta da investigação cientifica, deve atuar como orientador, mediador e assessor 

das atividades, lançando ou fazendo emergir do grupo uma questão-problema. 

Discorrem ainda como sendo capaz de motivar e observar continuamente as reações 

dos alunos, dando orientações quando necessário; salientando aspectos que não 

tenham sido observados pelo grupo e que sejam importantes para o 

encaminhamento do problema; produzindo, juntamente com os alunos, um texto 

coletivo que seja fruto de negociação da comunidade de sala de aula sobre os 

conceitos estudados. 

Bodenave e Pereira (2007) discorrem que a metodologia atual de ensino não 

fornece oportunidades adequadas para os alunos se sentirem motivados, esse tipo 

de metodologia tradicionalista não estimula a curiosidade nem a objetividade dos 

discentes que por isso acabam “trabalhando” apenas para cumprir uma exigência do 

professor. Apontam ainda como importante o docente trazer para a sala de aula 

atividades que motivem e estimulem o aluno a querer aprender. É importante 

observar que para cada aluno existe um tipo de motivação; assim ao passo que 

alguns trabalhos muito estruturados são estimulantes para despertar o interesse de 

alguns alunos, esse mesmo trabalho pode deixar outros alunos desorientados. Desta 
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forma, a proposta ideal, seria apresentar o mesmo assunto sob vários ângulos, 

oferecendo aos diferentes alunos diversas maneiras de abordar, certo tema.  

Os mesmos autores discorrem que igualmente importante é associar as 

metodologias propostas o confronto dos conhecimentos dos alunos com a realidade, 

o professor pode se valer de atividades práticas envolvendo manuseio de materiais, 

pesquisa de campo e qualquer outra atividade que exija participação ativa do aluno. 

Essas atividades são encaradas por muitos, como uma maneira de levar o discente a 

aprender algo sobre o mundo real, e embora as atividades práticas pouco contribuam 

para a aprendizagem de processos científicos, é correto afirmar, que se os alunos 

agirem como cientistas descobrindo e/ou redescobrindo conceitos enquanto 

participam dessas atividades eles vão através da curiosidade, conhecer a natureza 

do trabalho científico.  

Com o auxílio do professor, as curiosidades dos alunos acabarão se 

transformando em pesquisa e consequentemente em descoberta, esse processo 

levará o discente à atitude científica.  

Ward et al (2010) apontam como sendo importante ao ensino de Ciências nos 

anos iniciais, desenvolver e valorizar a importância da investigação cientifica. O foco 

do ensino de Ciências deve considerar o conhecimento e a compreensão da Ciência 

às custas dos processos investigativos e ilustrativos. Segundo os autores, o trabalho 

investigativo é mais que qualquer atividade que envolva equipamento e atividades 

práticas. Independentemente de a atividade ser um experimento, um levantamento, a 

observação de uma mudança ao longo do tempo ou uma atividade de resolução de 

problemas, pensar sobre o que se poderia fazer e decidir sobre coisas que poderiam 

ser alteradas e mensuradas são coisas que ajudam os alunos nos primeiros estágios 

da investigação. 
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Concepções Referentes à Ciência e aos Cientistas en tre Alunos de Anos 

Iniciais e Alunos em Formação Docente 

Andréa Inês Goldschmidt 

José Luiz Goldschmidt Júnior 

Elgion Lucio da Silva Loreto  

 

RESUMO 

Este artigo relata a investigação das concepções sobre a Ciência e sobre 

cientistas. O grupo pesquisado foi composto de uma amostra de 73 alunos de anos 

iniciais e 120 alunos em formação docente, sendo 31 alunos oriundos do curso de 

Pedagogia e 89 alunos oriundos do curso Normal, do município de Cachoeira do Sul, 

Rio Grande do Sul, Brasil. A investigação buscou analisar desenhos que 

representassem a Ciência e o cientista. Verificou-se que para a maioria dos 

participantes, a realidade da Ciência e a concepção de cientista consistem num 

conjunto de ideias estereotipadas e distorcidas veiculadas pelos meios de 

comunicação social. Com base nestes resultados são apresentadas algumas 

implicações educativas para discussão nos anos iniciais. 

Palavras-chave:  Ciência, cientista e concepção espontânea. 
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Conceptions Referring to the Science and Scientists  between Pupils of Initial 

Years and Pupils in Teaching Formation 

 

 ABSTRACT 

       This article reports the investigation of the conceptions of Science and of 

scientists. The group was composed of samples with  73 students in early years and 

120 students in teacher training, with 31 students from the Faculty of Education and 

89 students from the Normal course, the city of Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, 

Brazil. The investigation sought to examine drawings that represented science and 

the scientist. It was found that for most participants, the reality of science and 

scientists design consists of a set of stereotypes and distorted by the broadcast 

media. Based on these results some educational implications are presented for 

discussion in the early years. 

Keywords:  Science, scientist and spontaneous conception. 

INTRODUÇÃO 

É incontestável que a Ciência deixou de ser um assunto meramente de 

cientistas, e diz respeito aos cidadãos em geral. Consequentemente a Ciência entra 

diariamente em casa através dos jornais, TV ou rádio, e qualquer cidadão discute 

amiúde assuntos que a envolvem e tem que tomar decisões com ela relacionadas. A 

facilidade com que estamos contatáveis 24 horas por dia e em qualquer parte do 

mundo, a facilidade de acesso à informação através da Internet que nos permite, em 

qualquer local recolher informação sobre qualquer assunto em poucos minutos, 

mudaram de fato a nossa forma de viver.  

Contraditoriamente, algumas escolas continuam reproduzindo uma educação 

disciplinar, sem efetivas relações entre disciplinas, entre conceitos, tampouco com a 

realidade, sem discutirem o quanto a Ciência é importante e dialogar com os alunos 

sobre esta importância. De forma semelhante, a formação de professores também 

contribui para este quadro: currículos que não se renovam, disciplinas específicas 

com professores sem formação adequada à área, que muitas vezes não instigam o 

educando ao diálogo e à formação constante.  
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Assim, a Ciência tem se apresentado com diferentes visões dentro dos espaços 

educativos. Algumas destas visões se afastam da prática cientifica, mas encontram-

se incorporadas ao imaginário científico popular. Estas diferentes concepções de 

Ciência influenciam as práticas educativas e algumas delas podem transmitir visões 

da Ciência que se afastam notoriamente da forma como se constrói o conhecimento 

científico. 

Ao longo de várias décadas, têm sido realizadas investigações com o objetivo 

de se estudarem as concepções dos alunos acerca da natureza do empreendimento 

científico; ou seja, do que é a Ciência, de como ela funciona, de como os cientistas 

trabalham como grupo social e de como a sociedade influencia e é influenciada pelo 

empreendimento científico.  

Tudor apud Oliveira (2004), em estudo sobre as visões da Ciência e dos 

cientistas demonstradas pelo cinema, afirma que entre quase mil filmes do gênero 

terror, produzidos entre 1931 e 1984, em mais de um quarto desses filmes, a Ciência 

é apresentada como a principal promotora de ameaças à humanidade. Um cientista 

louco é a origem de todos os problemas em 169 filmes. Nos 95 restantes, as 

ameaças não são ocasionadas pela ação direta do cientista, mas são conseqüências 

das investigações e descobertas científicas. 

De acordo ainda com o autor, a visão do público sobre a Ciência e a imagem 

que as pessoas têm do cientista mudaram radicalmente entre a década de 1930 e a 

de 1980. Após cinquenta anos, o cientista passou a ser apresentado como herói, 

aventureiro, aloprado e divertido. Os cientistas conquistaram a simpatia do público. 

Neste cenário, pode ser destacado Indiana Jones. Ainda nesta década, surgem 

filmes com cientistas atrapalhados e geniais, que fazem experiências divertidas e 

bastante arriscadas, como é o caso do Dr. Emmett Brown, em De volta para o futuro 

I (1985) e o atrapalhado inventor Wayne Szalinski, de Querida, encolhi as crianças 

(1988).  

Na década de 1990, as conquistas da engenharia genética assumem destaque, 

influenciando no entendimento público sobre a Ciência e ajudando a construir as 

representações da sociedade sobre os cientistas. As conquistas da engenharia 

genética mostram a ciência em aventura, como em Jurassic Park, dando um show de 
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efeitos especiais e computação gráfica, explicando os princípios da clonagem, 

mostrando cientistas maravilhados com as conquistas obtidas e desesperados com 

as consequências das mudanças que provocaram.  Também nesta década, o futuro 

da humanidade no planeta, se mostra sombrio em O caçador de andróides. A 

Ciência como Tecnologia é mostrada em Eu, minha mulher e minhas cópias e Uma 

aventura de Zico. 

Tudor conclui que esta pequena amostra de filmes demonstra a diversidade de 

papéis que o cientista representou no cinema ao longo de um século. Certamente 

tais filmes, de alguma forma, influenciaram o entendimento público sobre a Ciência e 

ajudaram a construir as representações da sociedade sobre os cientistas.  

Igualmente como no cinema, os desenhos animados também exercem 

influência sobre o público infantil.  Mesquita e Soares (2008) estudaram as visões de 

Ciência em desenhos animados e demonstraram que eles trazem como personagens 

principais, meninos cientistas que, muito inteligentes, usam suas invenções e 

criatividade para resolver situações que vão desde encrencas na escola até salvar o 

mundo de uma invasão alienígena, sempre associados a laboratórios e experiências. 

Em relação à natureza do conhecimento científico, os autores analisaram a presença 

de situações e verificaram que nos episódios, a Ciência começa e se desenvolver a 

partir de problemas e está associada à atividade experimental. Outra visão analisada 

foi a de que só é Ciência aquilo que for aceito por consenso, o que constitui uma das 

ideias centrais de Thomas Kuhn para o desenvolvimento científico. Também 

verificaram que alguns episódios apresentam uma visão positivista, que concebe a 

ciência como solução para todos os problemas humanos, e valoriza a tecnologia sem 

se preocupar com as dificuldades geradas com base nesta valorização (Mesquita, 

2006).  

Foram estudados ainda pelos autores, o perfil do cientista representado nos 

episódios. Quanto à caracterização física e intelectual dos personagens, 

apresentam-se geralmente de jalecos, são garotos dedicados à Ciência e que 

sempre trabalham sozinhos em seus experimentos, sem contar com ajuda de outros 

cientistas. O cientista apresenta-se, desta forma, como solitário em suas atividades. 

Isto configura uma visão individualista da Ciência, em que os conhecimentos 
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científicos aparecem como obras de gênios isolados (Fernandez et al., 2002). Outra 

observação que merece destaque é que o desenvolvimento científico é papel 

exclusivo do gênero masculino.  

A visão da atividade científica como atividade masculina é discutida por 

Cachapuz et al. (2005), quando comenta que frequentemente insiste-se, 

explicitamente, em que o trabalho científico é atividade eminentemente “masculina”.  

Cachapuz et al. (2005), ao discutirem as visões deformadas da ciência e da 

tecnologia, enfocam o caráter empírico da atividade científica: A imagem 

individualista e elitista do cientista traduz-se em iconografias que representam o 

homem da bata branca no seu inacessível laboratório, repleto de estranhos 

instrumentos. Desta forma constatamos uma terceira e grave deformação: a que 

associa o trabalho científico, quase exclusivamente, com esse trabalho no 

laboratório, onde o cientista experimenta e observa, procurando o feliz 

“descobrimento”. 

Essa imagem estereotipada do cientista e da Ciência veiculada na mídia, mais 

especificamente, nos desenhos animados, pode gerar um afastamento e certo 

preconceito, por parte dos alunos, em relação à disciplina e ao professor de 

Ciências, o que acaba por dificultar o trabalho de construção do conhecimento 

científico em sala de aula. Cachapuz et al. (2005), ao discutirem as distorções nas 

visões de ciência, afirmam que visões empobrecidas criam o desinteresse, quando 

não a rejeição, de muitos estudantes e se convertem num obstáculo para a 

aprendizagem. 

Ao professor cabe a tarefa de questionar as diversas visões de Ciência que são 

veiculadas nos meios de comunicação de forma a levar o aluno à reflexão sobre o 

papel da ciência em sua vida.  

No presente trabalho, investigaram-se as concepções espontâneas sobre a 

Ciência e o cientista, entre uma amostra de 73 alunos de três turmas de anos iniciais, 

de três escolas, tanto de rede pública como privada, no município de Cachoeira do 

Sul, RS, Brasil. E, compararam-se estas concepções espontâneas com as de 31 

alunos do curso de Pedagogia de uma universidade privada e 89 alunos do curso 

Normal, também do município de Cachoeira do Sul. 



52 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A presente pesquisa foi realizada com três turmas dos anos iniciais de três 

escolas, tanto de rede pública como privada, no município de Cachoeira do Sul. 

Foram pesquisadas 25 crianças de terceiro ano, com idade entre 9 e 10 anos e 48 

crianças de segundos anos dos anos iniciais, com idade entre 7 a 8 anos. 

A investigação aqui apresentada procurou estudar as concepções, de um grupo 

de alunos de anos iniciais, acerca da natureza da Ciência, suas características e o 

trabalho dos cientistas. Também foi aplicada a mesma metodologia com outros dois 

grupos distintos: alunos do curso Normal e acadêmicos do curso de Pedagogia, no 

intuito de realizar uma comparação entre os resultados das concepções de crianças 

e alunos em formação para docência.  Apesar das discussões e estudos 

relacionados às concepções prévias sobre Ciência e cientistas serem já bastantes 

discutidas entre distintos pesquisadores, não há estudos que busquem comparar os 

resultados encontrados entre os alunos de anos iniciais e os profissionais que estão 

sendo preparados para desenvolverem suas atividades profissionais com alunos nos 

anos iniciais. Assim, o artigo assume relevância, trazendo como novo enfoque esta 

discussão.  

Com relação ao grupo estudado, formado por futuros professores, foi 

desenvolvida a pesquisa com 31 acadêmicos do curso de Pedagogia e 89 alunos 

oriundos do curso Normal, ambos no município de Cachoeira do Sul, RS, Brasil. 

As atividades foram realizadas em sala de aula através da coleta de respostas 

acerca de duas perguntas feitas para esses alunos: “O que é cientista?” e “O que é 

Ciência?”, não tendo havido qualquer tipo de explicação sobre elas, sendo apenas o 

registro feito no quadro para que pudessem visualizá-las. Após as perguntas 

realizadas, foi solicitado às crianças e ao grupo de alunos em formação docente para 

que registrassem em uma folha de ofício, a resposta desses questionamentos 

através do desenho. O uso dos desenhos é descrito por BÖER (1993, 1997) e 

discute que a opção por este tipo de resposta se refere ao fato de que a livre 

expressão permitida pelo desenho, possibilita à pessoa manifestar, com 

espontaneidade, aquilo que é latente em seu interior, e que vai determinar sua ação 

exterior. Em outras palavras, o desenho é como uma fotografia externa que revela 
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uma dimensão interna do indivíduo, e que é fruto das experiências de vida e 

aprendizagem que o aluno vivência e recebe no seu contexto social. A resposta por 

meio dos desenhos contém um conjunto de elementos com simbologia própria, 

passíveis de interpretações. Acredita-se que nos símbolos há uma linguagem através 

da qual a pessoa pode comunicar a maneira como ela interioriza e percebe um 

determinado assunto, naquele momento.  

As folhas foram recolhidas e posteriormente analisadas. O processo utilizado 

para compreender o pensamento discente e docente sobre a temática apresentada 

referendou-se na Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977), pois através dela tornou-se 

possível descrever, analisar e interpretar as ideias expressas nas entrevistas 

analisadas no estudo. De acordo com Bardin (1977), a categorização é uma 

operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por 

diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia). 

Deste modo, a análise de conteúdo categorial é alcançada por operações de 

desmembramento do texto em unidades, em categorias, segundo agrupamentos 

analógicos, e caracteriza-se por um processo estruturalista que classifica os 

elementos, segundo a investigação sobre o que cada um deles tem em comum. Ou 

seja, as categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos 

(unidades de registro) sob um título genérico, em razão dos caracteres comuns 

apresentados por estes elementos. O procedimento inicial implica na decodificação 

dos dados contidos nos textos com descrição detalhada das ideias, ou estágio 

descritivo ou ainda análise categorial. Para essa autora, a análise de conteúdo 

compreende três pólos cronológicos: a) a pré-análise; b) a exploração do material e 

c) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação.  

Na redação deste trabalho recorreu-se à apresentação de alguns desenhos 

com o objetivo de ilustrar e substanciar as interpretações efetuadas.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 A análise global das informações provenientes da totalidade dos participantes 

de alunos em formação docente nos cursos Normal e Pedagogia, obtidas através da 

análise dos 89 desenhos para o primeiro grupo e 31 desenhos para o segundo 

grupo, bem como dos 73 alunos de anos iniciais, permitiu inferir algumas 
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considerações acerca do que estes alunos compreendem por Ciência, suas 

características e a representação do estereótipo dos cientistas e suas atividades. 

Ainda é oportuno destacar, que alguns desenhos, além das imagens produzidas, 

apresentaram informações escritas, principalmente como pensamentos e falas 

destacadas em balões veiculadas aos personagens dos desenhos. Igualmente estas 

mensagens foram analisadas junto aos objetos representados nas imagens. 

Com relação à concepção sobre a Ciência, os alunos participantes neste estudo 

evidenciam concepções positivas acerca da mesma e a análise das respostas sobre 

como compreendem a Ciência permitiu categorizá-las em 10 classes discutidas a 

seguir.  

As categorias foram apresentadas em tabelas e discutidas, de modo que 

possam esclarecer as representações fornecidas nos desenhos produzidos. 

As Tabelas 1 e 2 apresentam a Ciência experimental, ligada às imagens de 

laboratórios, e vista como sinônimo de experimentos. Assim, nestas duas categorias, 

(1) Sinônimo de Experimentos e (2) Sinônimo de Aparelhagem laboratorial, verificou-

se de forma significativa o destaque dados pelos três grupos pesquisados a estas 

ideias. As categorias foram agrupadas separadas, em virtude dos desenhos 

produzidos pelos alunos mostrarem diferenças significativas, entre a representação 

de instrumentos e aparelhagem e a representação de experimentos, mostrando 

passos experimentais para constatações relacionadas à Ciência.  

A primeira categoria, e que correspondeu a visão mais representativa para 

alunos de anos iniciais incluem imagens que representam tubos de ensaio com 

microrganismos, descrição de experimentos realizados (extração de clorofila e 

germinação de semente), uso de cobaias e realização de experimentos com vidrarias 

de laboratórios cheios de poções, mostrando a Ciência associada à atividade 

experimental, onde teorias devem ser sujeitas a testes, sendo conduzidos 

experimentos, capazes de rejeitar esta teoria. Fica clara a ideia de que os resultados 

científicos devem sobreviver a testes duros e meticulosos. Esta representação pelas 

crianças demonstra a experimentação com o universo da Ciência, como algo 

“mágico”, cheio de curiosidade e métodos testáveis.  
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Já, a segunda categoria apresentada, foi significativamente representada pelos 

três grupos investigados. Assim, associaram a Ciência representada por laboratórios, 

equipados e/ou uso de microscópio. Incluíram-se nesta visão, imagens de 

equipamentos sofisticados, como microscópios, lupas, telescópios e capela de 

exaustão. Esta ideia foi apontada pelos três grupos estudados, sendo a visão mais 

representada. Interessante é o fato de alunos em anos iniciais incluírem equipamento 

para laboratório produzido a partir de garrafa de água, fato que demonstra a 

capacidade de se construir material para a experimentação, sem ligar a Ciência 

apenas a laboratórios super equipados, caros e sofisticados. Pode, ainda, 

representar associações feitas pelo aluno provavelmente em situação vivenciada ou 

observada.  

Tabela 1 - Representação das concepções espontâneas a respeito da Ciência – Categoria 
Ciência vista como sinônimo de experimentos, entre alunos de anos iniciais, acadêmicos do 
curso de Pedagogia e alunos do curso Normal. 

Categoria Anos 
Iniciais 

Curso 
Pedagogia 

Curso 
Normal 

Representação Anos 
Iniciais 

Curso 
Pedagogia 

Curso 
Normal 

Sinônimo de  
experimentos 

23/73 
(31,53%) 

1/31 
(1,12%) 

3/89 
(3,37%) 

Tubo de ensaio 
com bactérias 

2/73 
(2,74%) 

0 0 

    Descrição de um 
experimento 
(clorofila) 

8/73 
(10,96%) 

0 0 

    Germinação de 
uma semente 

1/73 
(1,37%) 

0 0 

    Experimentos 
com uso de 
cobaias 

5/73 
(6,85%) 

0 0 

    Realização de 
experimentos – 
vidrarias de 
laboratórios 
cheios de 
poções. 

7/73 
(9,59%) 

1/31 
(1,12%) 

3/89 
(3,37%) 

Tabela 2 - Representação das concepções espontâneas a respeito da Ciência – Categoria 

Ciência representada por laboratórios, equipamentos e/ou uso de microscópio, entre alunos 

de anos iniciais, acadêmicos do curso de Pedagogia e alunos do curso Normal. 

Categoria Anos 
Iniciais 

Curso 
Pedagogia 

Curso 
Normal 

Representação Anos 
Iniciais 

Curso 
Pedagogia 

Curso 
Normal 

 

Sinônimo de  
Laboratórios e  
equipamentos 

19/73 
(26,02%) 

5/31 
(16,13%) 

26/89 
(29,21%) 

Microscópio/ 
Lupa/Capela 
Telescópio/  

2/73 
(2,74%) 

1/31 
(1,12%) 

10/89 
(11,24%) 

    Equipamento 
construído em 
uma garrafa de 
água 

1/73 
(1,37%) 

0 0 

    Laboratório 
equipado 

16/73 
(21,92%) 

4/31 
(12,90%) 

16/89 
(17,98%) 
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Figura 1- Representação de imagens da Ciência como instrumentos de laboratório, 

realizadas por alunos de anos iniciais. 

 

Fonte: Goldschmidt, A.I., 2012 

 

A terceira categoria explorada foi a Ciência vista como descobertas ou solução 

de problemas. Verificou-se que Ciência associada às descobertas representadas, em 

especial pelos alunos dos cursos de formação docente. Foi relevante a associação 

referente ao DNA, tendo sido o principal objeto de representação dos alunos do 

curso Normal. Os desenhos demonstram que os conhecimentos provêm como 

resultados da experimentação, sendo a Ciência determinada pelo conhecimento 

adquirido de forma sistemática, metódica e crítica de maneira a torná-lo mais 

universal e demonstrável.  

É notável como assuntos de relevância científica e que se encontram 

amplamente divulgados nos últimos tempos em jornais, televisão e internet, 

aparecem nos desenhos feitos, tendo sido bem representados, como é o caso de 

estudos e pesquisas envolvendo sangue, vírus H1N1, dinossauro, pesquisas com 

DNA e teorias estudadas. É interessante que mesmo a representação das 

descobertas sendo não tão significativa entre as crianças, quando aparece é com 

assuntos atuais, em maior amplitude e detalhes e atingindo distintas situações e não 

um ponto único como foi o caso do DNA para alunos em formação docente.  

Percebe-se pelos desenhos, que para os alunos em formação docente, a 

Ciência se tornou um tipo particular de conhecimento fascinante, mas difícil, e que 
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pode ser usado para transformar a realidade de tal maneira que foi capaz de moldar 

o mundo moderno.  

 

Tabela 3 - Representação das concepções espontâneas a respeito da Ciência – Categoria 

Ciência representada como descobertas ou solução de problemas, entre alunos de anos 

iniciais, acadêmicos do curso de Pedagogia e alunos do curso Normal. 

Categoria Anos 
Iniciais 

Curso 
Pedagogia 

Curso 
Normal 

Representação Anos 
Iniciais 

Curso 
Pedagogia 

Curso 
Normal 

Sinônimo de 
descobertas  

4/73 
(5,48%) 

8/31 
(25,81%) 

31/89 
(34,83%) 

Sangue 1/73 
(1,37%) 

0 0 

ou solução 
de problemas 

   Descoberta do fogo 1/73 
(1,37%) 

0 0 

    Descoberta do 
H1N1 e DNA se 
fundindo 

1/73 
(1,37%) 

0 0 

    Dinossauros 1/73 
(1,37%) 

0 1/89 
(1,12%) 

    Teoria da 
relatividade 

0 0 1/89 
(1,12%) 

    DNA 0 
 

4/31 
(12,90%) 

19/89 
(21,35%) 

Cientista 
Descobrindo 
novidades 

0 4/31 
(12,90%) 

10/89 
(11,24%) 

 

Figura 2- Representação de imagens da Ciência como experimentação e invenções 

realizadas por alunos em formação docente. 

       

Fonte: Goldschmidt, A.I., 2012 
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Figura 3- Representação de imagens da Ciência como sinônimo das invenções realizadas 

por alunos de anos iniciais. 

 

Fonte: Goldschmidt, A.I., 2012 

 

A quarta categoria, representando a visão da Ciência como sinônimo de 

tecnologia, apresentou pouca representatividade, sendo destaque apenas para 

alunos de pedagogia. É importante frisar que para a criança, esteve ligada à inventos 

relacionados aos objetos de interesse, como construção de carros super velozes 

com alta tecnologia. É notável a não representação de inventos tecnológicos, 

mostrando a limitação da Ciência, sendo que são através da ciência tecnológica, que 

se sofreram remodelações na saúde, nas formas de comunicações, nas moradias, 

na energia, na agricultura, na guerra, na alimentação, entrando diretamente em 

nossas vidas e fazendo parte do dia-a-dia.   

Os resultados mostram que não é claro a ligação entre Ciência e tecnologia 

para os grupos investigados, o que deve ser discutido e fazer parte das informações 

e estudos realizados em cursos de formação de professores para os anos iniciais. De 

acordo com os PCN (Planos Curriculares Nacionais), esta deveria ser inserida nos 

conhecimentos e servir como uma das diretrizes do ensino de Ciências, 

possibilitando aos alunos de anos iniciais a melhor compreensão do mundo e da 

importância da ciência diante da realidade. 



59 

 

 Mas como deve ser trabalhada esta relação? Deve ser discutida com os 

alunos que Ciência e tecnologia não são a mesma coisa, mas estão 

interrelacionadas. Quando a criança faz qualquer coisa respondendo à questão: 

“Como podemos fazer isto?”, ela está envolvida na aprendizagem da tecnologia. 

Neste caso há a aplicação de ideias científicas, combinadas com ideias criativas para 

produzir modelos que funcionam. Assim, a tecnologia está relacionada com o 

encontrar soluções práticas para problemas, especialmente criar algo que vai ao 

encontro das necessidades humanas. 

 Os PCN sugerem uma série de assuntos que possam ser trabalhados já nos 

inicias e que possibilitarão aos alunos compreender a relação da Ciência e da 

Tecnologia. Demonstram que deve ser estudada a transformação da natureza para a 

utilização de recursos naturais — alimentos, materiais e energia. Assim, na escola 

poderão investigar sobre os produtos que consomem, sobre as técnicas diversas 

para obtenção e transformação de alguns componentes dos ambientes, que são 

considerados como recursos naturais essenciais à existência. 

 

Tabela 4- Representação das concepções espontâneas a respeito da Ciência – Categoria 

Ciência vista como sinônimo de tecnologias, entre alunos de anos iniciais, acadêmicos do 

curso de Pedagogia e alunos do curso Normal. 

Categoria Anos 
Iniciais 

Curso 
Pedagogia 

Curso 
Normal 

Representação Anos 
Iniciais 

Curso 
Pedagogia 

Curso 
Normal 

Sinônimo de 
tecnologia 

6/73 
(8,22%) 

4/31 
(12,90%) 

0 Criação de 
automóveis (mas 
aparece bancada 
de reagentes) 

2/73 
(2,74%) 

0 0 

    Carro construído 2/73 
(2,74%) 

0 0 

    Inventor e criação 2/73 
(2,74%) 

4/31 
(12,90%) 

0 
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Figura 4- Representação de imagens da 
Ciência como tecnologias realizadas por 
alunos em formação docente. 
 

 Figura 5- Representação de imagens 
da Ciência como tecnologias 
realizadas por alunos de anos 
iniciais. 

                      

      Fonte: Goldschmidt, A.I., 2012                               Fonte: Goldschmidt, A.I.,2012 

 

A Ciência vista como aula ou conteúdos de Ciências também foi representado 

significativamente nos três grupos, em especial pelos alunos do curso Normal. Pode-

se perceber uma confusão dos participantes, limitando a ciência aos conteúdos 

específicos das aulas de Ciências, sem envolver pesquisas mais detalhadas, 

experimentação, ou mesmo descobertas tecnológicas. Verificou-se que isto ocorre 

tanto com os alunos de anos iniciais como com aqueles em formação docente, 

representando uma ampla variedade de conteúdos não fazendo parte da Ciência em 

si, mas representado os conteúdos das aulas de ciências naturais.  É destaque na 

variedade apresentada pelos grupos, a repetição de conteúdos relacionados às 

plantas e células.  
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Tabela 5 - Representação das concepções espontâneas a respeito da Ciência – Categoria 

Ciência representada como aulas ou conteúdos de Ciências, entre alunos de anos iniciais, 

acadêmicos do curso de Pedagogia e alunos do curso Normal. 

Categoria Anos 
Iniciais 

Curso 
Pedagogia 

Curso 
Normal 

Representação Anos 
Iniciais 

Curso 
Pedagogia 

Curso 
Normal 

Ciência como 
aula ou  

13/73 
(17,81%) 

4/31 
(12,90%) 

28/89 
(31,46%) 

Estudo de plantas 
e do solo 

4/73 
(5,48%) 

0 0 

conteúdos de 
Ciências 

   Estudo da 
fotossíntese 

3/73 
(4,11%) 

0 2/89 
(2,25%) 

    Livro que se 
estuda 

1/73 
(1,37%) 

2/31 2/89 
(2,25%) 

    Estudo 1/73 
(1,37%) 

0 0 

    Estudo do espaço 1/73 
(1,37%) 

0 2/89 
(2,25%) 

    Aula da professora 1/73 
(1,37%) 

0 1/89 
(1,12%) 

    Trabalho de 
matemática 

1/73 
(1,37%) 

0 0 

    Protozoários 0 0 2/89 
(2,25%) 

    Estudo da célula 
ou estruturas 
celulares 

1/73 
(1,37%) 

1/31 
(3,23%) 

8/89 
(8,89%) 

    Estudo do solo 0 0 1/89 
(1,12%) 

    Minijardim / 
Minhocário ou 
Aquário 

0 
 

0 6/89 
(6,74%) 

    Decomposição 0 1/31 
(3,23%) 

0 

    Pirâmide 
alimentícia 

0 0 1/89 
(1,12%) 

    Estudo do 
esqueleto 

0 0 1/89 
(1,12%) 

 

Figura 6- Representação de imagens da Ciência como aulas ou conteúdos de ciências 

trabalhados pelo professor, realizadas por alunos de anos inicias. 

 

Fonte: Goldschmidt, A.I., 2012 
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Figura 7- Representação de imagens da Ciência como aulas ou conteúdos de ciências 

realizadas por alunos em formação docente. 

 
Fonte: Goldschmidt, A.I., 2012 

 

A sexta categoria inclui a Ciência como sinônimo de cuidados com o meio 

ambiente ou ainda, como sinônimo de natureza. Sem dúvida, é preocupante a 

discrepância dos resultados nesta categoria, pois tal enfoque tem sido amplamente 

discutido em salas de aula, envolvendo atividade como a construção de brinquedos, 

jogos através de sucatas, atividades sobre a preservação e cuidados com as 

questões do lixo, dando uma idéia totalmente reducionista à Ciência. Não associam a 

Ciência aos aspectos ligados à natureza, mas confundem a Ciência como sendo a 

própria natureza. Preocupante, pelo fato de que as crianças recebem esta mesma 

orientação muitas vezes dos professores, sem ocorrer qualquer discussão sobre o 

papel que a Ciência exerce sobre o meio ambiente e este sobre ela, o que mostra 

uma visão totalmente distorcida da realidade e o mais alarmante é que foi a categoria 

de maior representação dos alunos em formação docente. 

Isto se deve ao fato de nas últimas décadas ter presenciado a divulgação de 

debates sobre problemas ambientais nos meios de comunicação, o que sem dúvida 

tem contribuído para que as populações estejam alertas, mas a simples divulgação 

não assegura a aquisição de informações e conceitos mostrando o meio ambiente 

como ponto integrante à Ciência e não banalizando como sinônimo da mesma.  
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Tabela 6 - Representação das concepções espontâneas a respeito da Ciência – Categoria 

Ciência representada como cuidados com o meio ambiente ou sinônimo de natureza, entre 

alunos de anos iniciais, acadêmicos do curso de Pedagogia e alunos do curso Normal. 

Categoria Anos 

Iniciais 

Curso 

Pedagogia 

Curso 

Normal 

Representação Anos 

Iniciais 

Curso 

Pedagogia 

Curso 

Normal 

Ciência como 

cuidados com  

2/73 

(2,74%) 

22/31 

(70,97%) 

49/89 

(55,06%) 

Lixo 1/73 

(1,37%) 

0 0 

meio ambiente 

ou 

   Natureza 1/73 

(1,37%) 

14/31 

(45,16%) 

35/89 

(39,33%) 

sinônimo de 

natureza 

   Árvores 0 4/31 

(12,90%) 

9/89 

(10,11%) 

    Animais 0 4/31 

(12,90%) 

5/89 

(5,62%) 

 

Figura 8- Representação de imagens da 
Ciência como sinônimo de cuidados com o 
meio ambiente e sinônimo de natureza, 
realizadas por alunos de nos iniciais. 

 Figura 9- Representação de imagens 
da Ciência como sinônimo de 
cuidados com o meio ambiente e 
sinônimo de natureza, realizadas por 
alunos em formação docente 

               

Fonte: Goldschmidt, A.I., 2012                                  Fonte: Goldschmidt, A.I., 2012 

 

A sétima categoria apresentou a Ciência como estruturas físicas, idealizado por 

imensas construções, onde se encontram laboratórios e atividades secretas. Prédios 

como da NASA foram representados. Ainda nesta mesma concepção, houve a 

representação da Ciência como “agentes secretos” (oitava categoria).  Mesmo sendo 

representado apenas pelo universo infantil, é interessante a associação, uma vez 
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que mostra a Ciência como algo ultra-secreto, que requer ampla tecnologia e deve 

ser disfarçada. 

A Ciência moderna não pode ser vista como uma panacéia ou um livro de 

mágicas, que pode resolver qualquer problema. Ela não usa métodos misteriosos. 

Ainda que, às vezes, alguns resultados de experiências sejam mantidos em sigilo por 

medo de que sejam roubados, os métodos científicos não são secretos. Percebe-se 

ainda nesta representação a ideia da ciência combatendo o mal, dando um enfoque 

da Ciência como algo positivo. 

A Ciência como fórum de cientistas - apresentação de invenções foi a nona 

categoria classificada, tendo uma representatividade quase nula. Os desenhos 

produzidos mostraram uma Ciência representada em quase sua totalidade, sob a 

forma isolada, sem representação do coletivo, em que deveria ser discutida, 

elaborada, apresentada para contestações. O mesmo ocorreu quando os grupos 

investigados representaram o cientista, igualmente representaram-no trabalhando 

sozinho, como se neste universo não tivesse lugar para grupos de trabalhos. Tanto a 

Ciência como o cientista foram representados como ideias solitárias, sem desafios 

de grupos. Constatou-se que o cientista é solitário, e interage somente com o seu 

mundo, trabalhando isoladamente em meio a poções, tubos de ensaios e 

experimentos.   

É ponto crucial esta categoria, pois de certa forma é a que melhor define a 

Ciência, pois esta não se faz sozinho. Se perguntar para alguém que faz Ciência, o 

que ele faz, certamente responderá que escreve, lê e discute artigos científicos. 

Desta forma, interage com outros cientistas, pois deve estar atento às atualidades e 

descobertas na sua área.  

A Ciência trabalha na busca da verdade, mas os resultados científicos não 

podem ser entendidos como verdades definitivas, por isto ela se faz no coletivo, pois 

os cientistas estão sempre questionando e nunca ficam satisfeitos com sua própria 

verdade. Além disso, a publicação de resultados é sempre um convite para que 

outros pesquisadores discutam e ampliem o conhecimento produzido. 
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Tabela 7 - Representação das concepções espontâneas a respeito da Ciência – Categoria 

Ciência representada como construções, “agentes secretos”, fórum de cientistas ou 

apresentação de invenções e imagem do cientista, entre alunos de anos iniciais, acadêmicos 

do curso de Pedagogia e alunos do curso Normal. 

Categoria Anos 
Iniciais 

Curso 
Pedagogia 

Curso 
Normal 

Representação Anos 
Iniciais 

Curso 
Pedagogia 

Curso 
Normal 

Ciência como 
construções 

2/73 
(2,74%) 

0 4/89 
(4,50%) 

Construções 2/73 
(2,74%) 

0 4/89 
(4,50%) 

Ciência como 
“agentes 
secretos” 

4/73 
(5,48%) 

0 0 Agente disfarçado 
andando de carro 
com tecnologia 

4/73 
(5,48%) 

0 0 

Ciência como 
fórum de 
cientistas – 
apresentação 
de invenções 

1/73 
(1,37%) 

0 0 Grupo relatando 
invenções 

1/73 
(1,37%) 

0 0 

Ciência 
representada  

2/73 
(2,74%) 

7/31 
(22,58%) 

15/89 
(16,85%) 

Homem 2/73 
(2,74%) 

1/31 
(3,22% 

5/89 
(5,61%) 

pela imagem 
do cientista 

   Mulher 0 2/31 
(6,45%) 

5/89 
(5,61%) 

    Indefinido e/ou 
rosto 
 

0 4/31 
(12,90%) 

5/89 
(5,61%) 

 

Em uma última análise, foi constatada a Ciência representada pela imagem do 

cientista. Esta Incluiu imagens que representam o cientista, seja homem ou mulher, 

embora o primeiro fosse mais representado. Isto se confirma também, quando 

analisados as imagens que revelam o cientista, o que pode ser visualizado nas 

Figuras 10, 11 e 12 e na Tabela 8. 

 

Figura 10. Estereótipo do cientista para 

alunos dos anos iniciais 

 Figura 11.  Estereótipo do cientista para 

alunos do curso Normal. 

         
          Fonte: Goldschmidt, A.I., 2012                         Fonte: Goldschmidt, A.I., 2012 
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Figura 12 Estereótipo do cientista para alunos do curso de Pedagogia 

 

Fonte: Goldschmidt, A.I., 2012 

Tabela 8 - Representação das concepções espontâneas a respeito do cientista entre alunos 

de anos iniciais, acadêmicos do curso de Pedagogia e alunos do curso Normal. 

Cientista Alunos Pedagogia Normal 

  N % N % N % 

Gênero Feminino 12 16,44 4 12,90 10 11,24 

 Masculino 61 83,56 27 87,10 79 88,76 

Jaleco Presente 19 26,03 4 12,90 15 16,85 

 Ausente 54 73,97 27 87,10 74 83,15 

Óculos Presente 3 4,11 7 22,58 20 22,47 

 Ausente 70 95,89 24 77,42 69 77,53 

Máscara Presente 3 4,11 0 0 0 0 

 Ausente 70 95,89 31 100,00 89 100 

Cabelo Despenteado 10 13,70 17 54,84 36 40,45 

 Careca 29 34,94 4 12,90 ‘15 16,85 

 Arrumado 34 46,58 10 32,26 38 42,70 

Expressão Triste 0 0 0 0 1 1,12 

Facial Alegre 45 61,64 24 77,42 48 53,93 

 Sério 22 30,14 5 16,13 31 34,83 

 Louco 6 8,22 2 6,45 9 10,11 

Faixa etária Jovem 70 95,89 28 90,32 86 96,63 

 Velho 3 4,11 3 9,68 3 3,37 

Atividade Solitário 67 91,79 31 100,00 87 97,75 

 Trabalho grupal 6 8,22 0 0 2 2,25 
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Nos três grupos pesquisados, o cientista foi representado quase 

majoritariamente, pelo sexo masculino; não vestem jaleco obrigatoriamente, usam 

eventualmente óculos e poucos usam máscara. Também foi representado pela 

imagem de um jovem, que pode ser encontrado tanto na forma alegre como sério. 

Quanto ao cabelo os resultados nas três categorias mostraram diferenças entre os 

grupos. Nos dois grupos de professores em formação docente, o estereótipo do 

cientista louco, marcado pelo “cabelo em pé” ou careca, foi significativamente mais 

representado do que para alunos em anos iniciais. Inclusive a imagem de Einstein, 

como um cientista louco, foi representada em um dos desenhos de alunos de anos 

inicias, em dois desenhos de acadêmicos do curso de Pedagogia e por cinco alunos 

do curso Normal. A imagem estereotipada de Einstein é utilizada por muitas crianças 

para representar o cientista (Fort e Varney, 1989).   

Assim, percebeu-se que os grupos investigados apontam para a imagem do 

cientista constantemente veiculada na mídia: pessoas inteligentes, muito dedicadas 

às suas experiências e isolados em um laboratório. Essa imagem estereotipada do 

cientista e da Ciência pode gerar um afastamento e certo preconceito, por parte dos 

alunos, o que pode acabar por dificultar o trabalho de construção do conhecimento 

científico em sala de aula pelo professor de ciências.  

De uma forma geral, o grupo de crianças investigado parece compreender o 

trabalho dos cientistas, como uma atividade interessante, do qual são os agentes os 

“inventores”, “loucos” e “inteligentes”. Foram encontrados em alguns desenhos estes 

tipos de definições. Durante a tabulação dos desenhos, constatou-se que em 31 

desenhos, foram realizadas algumas citações. Estas foram igualmente analisadas 

associadas aos desenhos. Pode-se identificar que os alunos deixam claro, o que 

estava representado em seus desenhos, associam os cientistas a laboratórios e 

experimentos, com o estereótipo masculino e usam expressões que definem o 

cientista como alguém que foge do padrão de normalidade. Estas citações podem 

ser observadas: a) um cientista é um inventor e descobre coisas (representado em 6 

desenhos); b) um cientista é quem trabalha em um laboratório ou faz experiência 

(representado em 11 desenhos); c) o cientista é muito ligado (representado em 1 

desenho), maluco (representado em 1 desenho), inteligente (representado em 1 
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desenho) ou louco (representado em 2 desenhos) e; d) o cientista é um homem 

(representado em 9 desenhos). 

CONCLUSÕES 

Quando se comparam os desenhos dos alunos de anos iniciais com os dos 

alunos do curso Normal e acadêmicos de Pedagogia, se observa uma similaridade 

das respostas nas representações, ainda que os percentuais de ocorrência não 

sejam os mesmos, o que demonstra que mesmo após concluir a escolaridade e 

ingressar em graus superiores de ensino as concepções prévias persistiram. 

 Em cursos de formação em docência fica claro não ter havido mudança 

conceitual em relação às ideias das crianças, o que sugere que o tema Ciência e 

cientista não tem sido trabalhado nos cursos para professores ou a forma que tem 

sido trabalhado não permite esta alteração de pensamento. 

 Nos três grupos investigados chama atenção a inserção da Ciência como um 

ambiente de laboratório, com experimentações e cientistas atuando sozinhos. Este é 

predominantemente do sexo masculino, e apresenta um estereótipo diferenciado de 

acordo com o grupo de pesquisa. Chama atenção o fato de apresentar um aspecto 

“louco” mais significativo para alunos em formação docente. 

Com relação à concepção sobre a Ciência, os alunos participantes neste estudo 

evidenciam concepções positivas, tendo sido analisadas 10 categorias, não tendo 

sido representado pelos alunos, malefícios da Ciência. 

Fica claro também o quanto a Ciência tem sido reduzida a algumas idéias 

discutidas na mídia, em que se tem observado a participação ativa de 

pesquisadores, como é o caso de situações envolvendo problemas ambientais e 

experimentação. Ao mesmo tempo, persiste uma confusão entre a Ciência e o 

conceito de natureza ambiental, demonstrando uma visão errônea por parte dos 

futuros professores. 

Em nenhum dos grupos pesquisados pode-se observar a compreensão da 

Ciência como objeto do dia-a-dia, conhecimento produzido e que está ao alcance da 

sociedade. A categoria tecnologia teve pouca representatividade, sendo que todos os 

recursos hoje disponíveis ou quase tudo que temos, depende desta, intimamente 

ligada à Ciência. 
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Os resultados deste estudo, além de estarem em consonância com outras 

investigações desenvolvidas e já mencionadas anteriormente, confirmam não só a 

existência de algumas concepções alternativas adotadas pelos alunos relativamente 

à “Ciência e cientista”, mas também a sua persistência ao longo do ensino. Isto pode 

ser constatado pela similaridade de resposta entre os três grupos distintos em faixa 

etária e grau de instrução. Não houve mudança conceitual ao longo do tempo. 

Assim, a primeira implicação situa-se na necessidade de promover uma 

conscientização dos professores e dos cursos de formação para docência, para que 

sejam promovidos discussões sobre a temática. A segunda implicação mostra que 

devem ser levadas em consideração as concepções espontâneas dos alunos, para 

iniciar a partir daí um processo de desenvolvimento progressivo da aprendizagem 

sobre a Ciência e organizar as ideias, de modo que contribua para o nosso dia-a-dia 

e para uma visão mais crítica e participativa na sociedade. 

A escola tem o papel de contribuir para o desenvolvimento dos educandos, e 

compreender a Ciência sem dúvida é um dos pontos de partida para melhorar a vida 

das pessoas. Tendo em vista que a escolaridade obrigatória no nosso país é de 

apenas 9 anos, terão que ser ao longo deste período, desenvolvidos os conceitos 

básicos essenciais para permitir a compreensão e quanto mais cedo começar, 

melhor. Assim, a escola deverá preparar as crianças para a sociedade em que vão 

crescer e viver e permitirá formar cidadãos mais intervenientes, esclarecidos e 

responsáveis e capazes de discutirem e opinarem sobre as necessidades e 

mudanças no mundo atual.  

O ensino de Ciência é vital para que nossos alunos possam atuar de forma 

mais crítica e coerente, e que a partir de suas decisões e ações, possam tornar a 

sociedade mais justa. Para tanto, precisamos de um ensino que esteja atento para 

as relações e inovações das ciências e tecnologias, que discuta os benefícios e 

malefícios desta e que seja capaz de promover articulações com os conhecimentos 

científicos, de modo a compreender a Ciência, através do que acontece ao seu redor 

e dizer como ela influencia seu ambiente e é influenciada por ele. 

A ideia de que para fazer ciência é preciso ser gênio é um mito que só 

atrapalha o ensino. O cientista não é individualista, trabalha em comunidades 
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científicas. Há muita mistificação da ciência e do cientista, tanto na escola como na 

sociedade. Temas e práticas descontextualizadas e muito distantes da realidade, do 

dia-a-dia dos alunos, não contribuem para que eles tomem consciência da presença 

da ciência e da tecnologia na atualidade, de como elas são produzidas e afetam a 

nossa sociedade. 
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Resumo:   

Este artigo relata a investigação das concepções sobre pediculose, com uma 

amostra de 10 professores, 3 membros da equipe diretiva, 82 pais e 167 alunos de 

educação infantil e anos iniciais em uma escola da rede municipal de Cachoeira do 

Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. Foram aplicados dois instrumentos de investigação: 

um questionário fechado aplicado aos pais, professores e equipe diretiva e uma 

entrevista projetiva aplicada aos alunos. Verificou-se que a pediculose não foi 

considerada uma doença e foi apontada a escola como o local mais propício ao 

contágio. Foram constatados mitos sobre a doença, como associar a pediculose à 

falta de higiene e o piolho ser um parasita capaz de voar. 

 

Palavras-chave:  pediculose, ambiente escolar e programas de educação em saúde. 

 

Title:  Investigations of the spontaneous conceptions about pediculose between 

parents, teachers, direction and pupils of childlike education initial series of basic 

education. 

 

Abstract:   

This paper shows the results of research made on a sample group into the 

nature of and symtoms of Pediculosis capitis (head lice) infestation. The sample 
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group was taken from a public school in the municipality Cachoeira do Sul, Rio 

Grande do Sul Brasil. The group studied was composed of 10 teaching staff, 3 

members of the school board, 82 parents and 167 pupils from both the nursery and 

basic education phases of the school. Two methods of study were used; a structured 

questionaire was given to each of the staff, members of the board and parents to be 

completed. To asses the responses from the children an interview was made using 

projected images as a visual aid to help them understand the nature of the questions. 

Following this research it was concluded that head lice (Pediculosis capitis) was not 

considered a disease and that the school was considered the most likely source of 

infestation and transference It also found the persistence of certain myths with regard 

to head lice, for example, the louse is a winged insect, able to fly and that it is 

associated with poor hygiene. 

 

Keywords:  spontaneous conceptions, school environment and programs of 

education in health. 

 

Introdução 

 

A promoção da saúde no âmbito escolar parte de uma visão integral e 

multidisciplinar do ser humano, que considera as pessoas em seu contexto familiar, 

comunitário, social e ambiental. Assim, as ações de promoção de saúde visam 

desenvolver conhecimentos, habilidades e promoção para o autocuidado da saúde. 

Porém, nem sempre essa visão está presente nas práticas pedagógicas 

desenvolvidas nas escolas.  

Pelicioni e Torres (1999) comentam que a educação em saúde na escola 

esteve muito mais ligada às ações centradas nas individualidades, tentando mudar 

comportamentos e atitudes do que considerando as inúmeras influências 

provenientes da realidade em que as crianças estavam inseridas. Infelizmente, 

embora se busquem mudanças neste sentido, estas concepções ainda estão muito 

presentes.  
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Gonçalves et al (2008) apontam que até 1996, por resolução da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional 5692/71 o tema saúde era abordado dentro 

do referencial curricular escolar, utilizando como designação a referência dos 

Programas de Saúde, sem ser incorporado como disciplina curricular, e sim como um 

trabalho a ser desenvolvido de modo pragmático e contínuo. O objetivo era levar a 

criança e o adolescente ao desenvolvimento de hábitos saudáveis quanto à higiene 

pessoal, à alimentação, à prática esportiva, ao trabalho e ao lazer, permitindo-lhes a 

sua utilização imediata no sentido de preservar a saúde pessoal e a saúde dos 

outros.  

Já com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 e a 

construção dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) a saúde no contexto 

escolar passou a ser considerada como um tema transversal, buscando promover 

uma ação integrada e intencional entre os campos da educação e saúde, 

despertando para uma consciência crítica. 

Abreu et al (1997) discutem que toda escola deve inserir a promoção da saúde, 

objetivando fomentar a saúde e o aprendizado em todos os momentos. Lembram 

ainda que a escola deve integrar profissionais de saúde e de educação, pais, alunos 

e membros da comunidade, no esforço de transformar a escola em um ambiente 

saudável; implementar práticas que respeitem o bem-estar e a dignidade individual e 

inserir políticas que garantam o bem-estar individual e coletivo, oferecendo 

oportunidades de crescimento e desenvolvimento em um ambiente saudável, com a 

participação dos setores da saúde e educação, família e comunidade.  

 Diante deste contexto, Catrib (2003) propõe que o tema da promoção da 

saúde na escola torne-se um eixo de importante trabalho em nível nacional, deixando 

clara a visão de que a escola é o lugar ideal para se desenvolverem programas da 

Promoção e Educação em Saúde de amplo alcance e repercussão, já que exerce 

uma grande influência sobre seus alunos nas etapas formativas e mais importantes 

de suas vidas. Dessa forma, a saúde no espaço escolar é concebida como um 

ambiente de vida da comunidade em que está inserida a escola, cujo referencial para 

ação deve ser o desenvolvimento do educando, como expressão de saúde, com 
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base em uma prática pedagógica participativa, tendo como abordagem metodológica 

a educação em saúde transformadora. 

A educação para a saúde como tema do currículo eleva a escola ao papel de 

formadora de protagonistas — e não pacientes — capazes de valorizar a saúde, 

discernir e participar de decisões relativas à saúde individual e coletiva. Deve 

promover motivação e a capacitação para o auto cuidado, assim como a 

compreensão da saúde como direito e responsabilidade pessoal e social. 

A melhoria das condições de saúde pode ser produzida nos espaços coletivos, 

nas relações com as outras pessoas. A saúde deve ser compreendida pelos alunos 

como um valor, e não apenas como ausência de doença. Atitudes de solidariedade e 

cooperação, como a conservação da limpeza no ambiente escolar, podem ser 

estendidas para os ambientes públicos, familiares e se transformar em prática de 

vida. 

Em Ciências Naturais, apresentar a saúde como um estado de equilíbrio 

dinâmico do corpo e um bem da coletividade é uma meta que não é simples e que 

precisa ser reiterada em diferentes momentos, por meio de abordagens 

diversificadas. Os nomes de doenças, seus agentes e sintomas são conteúdos 

desenvolvidos em temas de trabalho significativos para os estudantes. Neste 

contexto, trabalhar pediculose é fundamental como uma das principais problemáticas 

em saúde no ambiente escolar. 

A Pediculose é uma doença de importância para a saúde pública. Estudos 

apontam que medidas educacionais colaboram para o sucesso do tratamento e da 

prevenção desta patologia.  

Neves (2006) aponta que a infestação por piolho do couro cabeludo, também 

conhecido como piolho da cabeça, é uma enfermidade endêmica de distribuição 

mundial, causada pelo Pediculus humanus capitis De Geer, 1778, um inseto 

hematófago que acomete o couro cabeludo humano. 

Linardi (2002) comenta que a pediculose é um problema recorrente na 

população mundial, acometendo, sobretudo crianças em idade escolar, atrapalhando 

o rendimento na escola devido à diminuição da autoestima e dificuldade de 

concentração, consequência do prurido contínuo e distúrbios do sono. Em casos 
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mais graves, as crianças podem ainda desenvolver anemia devido à hematofagia do 

piolho. 

O mesmo autor considera que nos séculos passados a invasão pelos piolhos 

era uma das moléstias mais frequentes e mais terríveis. Atualmente, os piolhos da 

cabeça estão em evidência em todo o mundo, sendo considerada a principal 

ectoparasitose infantil. Incide principalmente em comunidades com hábitos de 

higiene carente e em frequentadores de instituições fechadas.  A pediculose é, 

portanto, uma parasitose de distribuição universal, ocorrendo em surtos epidêmicos. 

Catalá, Junco e Vaporaky (2005) mencionam que estudos epidemiológicos 

apontam que essa patologia tem crescido significativamente a partir dos últimos 50 

anos, principalmente entre crianças, ocorrendo em qualquer idade, independente de 

sexo, raça, classe social ou credo.  

Burkhart (2003) aponta que a transmissão decorre do contato direto ou por 

intermédio de objetos (pentes, escovas, bonés, roupas de cama, etc.), com a 

manutenção da vitalidade dos insetos fora do hospedeiro, em geral, superior a 24h. 

Picollo (1999) comenta que atualmente a principal forma de combate à 

pediculose, utilizada pela população, são os tratamentos químicos. Eles são 

facilmente encontrados nas farmácias ou fornecidos pelos postos de saúde, mas na 

maioria dos casos tem se constatado que estão sendo utilizados de forma errada. A 

utilização de dosagens baixas é um dos principais fatores que pode levar ao 

aparecimento da resistência. O diagnóstico incorreto leva à aplicação de 

pediculicidas sem necessidade e ao mau uso dos produtos químicos, podendo 

causar o aparecimento de resistência na população de piolhos. 

Desta forma, é preocupante as mudanças evolutivas que tem acometido a 

doença pediculose, ocasionando resistência aumentada do inseto, com repercussão 

no controle ao parasita. Esta resistência tem sido ocasionada muitas vezes pelo 

desconhecimento da população sobre o assunto e pelo uso excessivo e errôneo de 

medicamentos.  

Neste sentido, a escola poderá contribuir, no momento em que discutir com os 

alunos os conhecimentos e desenvolver neles, as capacidades que os tornem aptos 

a discriminar informações, identificar valores agregados a essas informações e 
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realizar escolhas. Assim, a escola pode auxiliar no controle da doença, evitando 

medicação errônea, que constitui um fator de risco à vida. Deve-se levar em 

consideração, que a pediculose é de fácil diagnóstico, possibilitando medidas 

profiláticas simples de higiene e tratamento fármaco de fácil aplicação. Desta forma, 

deveria haver educação básica neste sentido, de modo que difundisse o uso 

adequado dos medicamentos e formas de contágio do parasita. A escola pode ainda 

contribuir sobre os aspectos culturais, desmistificando mitos com relação ao parasita 

e auxiliando na educação básica sobre a higiene necessária, melhorando as 

condições de vida das pessoas.  

Cabe salientar que a automedicação passa a oferecer risco, pela falta de 

informação e não pelo uso em si do medicamento. Dosagens inadequadas, tempo de 

aplicação, falha na reaplicação, freqüência e a quantidade do produto aplicado, são 

alguns dos problemas que poderiam ser evitados, desde que se difundissem e se 

realizassem atividades educativas de prevenção e controle do parasita.  

Picollo (1999) discute que o tratamento da pediculose pode ser tópico ou 

sistêmico. No primeiro grupo se incluem medicamentos a base de deltametrina, 

permetrina e benzoato de benzila. Entretanto, algumas pesquisas demonstram que o 

uso contínuo desses medicamentos tem desenvolvido a resistência dos piolhos, 

eliminando seletivamente os indivíduos mais suscetíveis e concentrando na 

população, os indivíduos capazes de tolerar maiores doses dos compostos. Assim, o 

aumento das doses administradas do medicamento significa a seleção de indivíduos 

mais resistentes, aumentando o risco toxicológico. 

Existem medicamentos usados via oral, que tem apresentado efeito no combate 

ao piolho e na prevenção ao parasita; porém, têm sido utilizados sem quaisquer 

cuidados e sem orientação médica. Os pais utilizam o medicamento por sua 

praticidade, imaginando que uma pílula será a solução do problema. Mas, como os 

outros medicamentos existentes no mercado, eles não tem efeito sobre as lêndeas e 

libera subprodutos que permanecem na circulação sanguínea. O piolho, quando faz 

a hematofagia, absorve junto com o sangue a composição da droga e acaba 

morrendo. O problema é que quando a criança se reinfesta o medicamento é 

novamente aplicado, o que pode acarretar em uma superdosagem.  
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Ainda que o tratamento bem conduzido da infestação com pediculicidas, não 

traga maiores riscos, está demonstrado que o uso frequente destas loções aumenta 

rapidamente o desenvolvimento de resistência a tais compostos, o que justifica a 

busca de tratamentos alternativos (Picollo, 2001). 

Segundo Gomes (1999) algumas estratégias de baixo custo têm sido 

apresentadas para o controle da pediculose, como a catação manual, a escovação 

frequente dos cabelos, além do uso de medidas populares para facilitar a remoção 

desse agente etiológico. Nesse contexto, a medicina tradicional utiliza empiricamente 

diversas plantas medicinais na forma de infusos e loções tópicas, porém, sem 

respaldo integral da ciência. 

Entre as plantas com potencial piolhicida, é possível verificar a utilização da 

Ruta graveolens L., comumente denominada arruda. É uma espécie de fácil cultivo, 

disseminada mundialmente. Suas folhas contêm glândulas translúcidas com óleo 

essencial (0,1 a 0,6%), responsável pelo odor característico do táxon. A composição 

química revela ainda alcalóides quinolínicos (com potencial tóxico), flavonóides, 

taninos, resinas e ácidos orgânicos, entre outros (Alonso, 1998). Franco (1996) 

comenta que arruda é indicada como vermífugo, no tratamento de enxaqueca e 

pediculose. 

Linardi (2002) comenta que existem várias receitas populares usadas 

atualmente como terapias e práticas de controles alternativos, como por exemplo, 

mistura de óleo e querosene, maionese, óleo de oliva, gasolina, álcool de baixa 

concentração misturado com querosene, álcool com ácido bórico, tabaco, 

alisamentos químicos e tratamentos com ervas. Tais alternativas de tratamento, 

mesmo sem eficácia comprovada, são utilizadas pela população que desconhece os 

riscos decorrentes de seu uso. Estes medicamentos podem causar dermatites, 

irritabilidade, convulsões, lesões hepáticas ou renais, ação sobre o sistema nervoso 

e até mesmo envenenamento por tratamentos inadequados com inseticidas. 

Em contrapartida o uso do pente fino como forma de tratamento é mais barato e 

vem sendo muito utilizado em países desenvolvidos, sua eficiência pode ser superior 

ao tratamento químico (Hill, 2005). O pente fino quando utilizado para diagnóstico 
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chega a ser cinco vezes mais eficiente do que as outras formas empregadas para a 

verificação da presença da pediculose em escolares (Mumcuoglu at al, 1990). 

Wilke (2002) afirma que taxas de prevalência do piolho podem chegar a 40% 

em comunidades carentes no Brasil, sendo que crianças apresentam taxas mais 

altas. A prevalência da pediculose é tipicamente 1 a 3 % nos países desenvolvidos, 

podendo exceder a 25% nas escolas de educação infantil. Estudos de Barbosa e 

Pinto (2003) revelam que no Brasil a pediculose chega a atingir cerca de 30% das 

crianças em fase escolar, o que faz com que a comunidade escolar tenha se 

deparado com esta problemática em seu cotidiano de trabalho. 

Rosso (2003) demonstra que em outros países latino-americanos, como no 

Chile, têm se observado taxas de prevalência do piolho de 15% na população geral e 

mais de 30% na população infantil. 

No Brasil, não existe uma política institucional na rede escolar em relação à 

pediculose e, de uma maneira geral, as crianças não são afastadas da escola por 

causa da infestação.  

Como um problema de saúde pública de difícil resolução, dele depende ações 

de vários setores em diversos níveis. Por isto, é necessário que se desenvolvam 

estratégias de intervenção que envolvam outros setores da sociedade, além das 

instituições de ensino, como os serviços de saúde. 

Atualmente, apesar de muitos médicos prosseguirem prescrevendo 

medicamentos para o controle da pediculose, as crianças continuam tendo piolho. 

Isto se dá pela resistência, já descrita, mas também pela elevada probabilidade de 

reinfestação no ambiente escolar e domiciliar. Desta forma, acredita-se que medidas 

educacionais devam ser tomadas para que a população consiga controlar melhor 

este problema. No ambiente escolar, é fundamental discutir com os alunos sobre 

esta problemática e os professores devem promover atividades educativas sobre 

pediculose, objetivando um maior esclarecimento de alunos e familiares sobre o 

piolho, com consequente diminuição dos índices de infestação dos escolares. 
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Procedimentos metodológicos 

 

O estudo buscou analisar a concepção a respeito da doença pediculose dos 

professores e equipe diretiva, que atuam na educação infantil e anos iniciais em uma 

escola de ensino fundamental do município de Cachoeira do Sul, RS, da rede pública 

de ensino. Analisou também a concepção sobre pediculose dos pais e alunos 

pertencentes à mesma população. A primeira etapa consistiu na aplicação de um 

questionário estruturado com questões fechadas (perguntas previamente formuladas, 

tendo-se o cuidado de não modificá-las) sobre concepção acerca da doença 

pediculose, sobre distintos aspectos relacionados ao parasita piolho, aplicados aos 

pais, professores e equipe diretiva da escola envolvida.   

Optou-se por este tipo de metodologia porque para a aplicação do questionário 

não é necessário a presença do pesquisador para que o informante responda as 

questões. Além disso, o questionário conseguiu atingir várias pessoas ao mesmo 

tempo, obtendo um grande número de dados e principalmente porque ele garante 

também uma maior liberdade das respostas em razão do anonimato, evitando vieses 

potenciais do entrevistador, obtendo-se respostas rápidas e precisas.  

A amostra foi composta por 10 docentes atuantes na educação infantil e anos 

iniciais da rede pública, 03 membros da equipe diretiva da escola e 82 pais de 

alunos. Os sujeitos participantes deste estudo assinaram um termo de consentimento 

livre e esclarecido. A instituição de ensino foi contatada, e a direção da mesma 

orientada acerca do objetivo da pesquisa, para assim autorizar a efetivação da 

investigação nos referidos locais. 

Em um segundo momento, foram propostas e desenvolvidas atividades com os 

alunos, visando pesquisar o assunto pediculose e retornar os resultados aos 

participantes envolvidos e discuti-los, de modo que a criança não apenas recebesse 

informações sobre o parasita e a doença, como também participasse da discussão 

acerca dos resultados da pesquisa e tivesse condições de levar estas informações 

para casa.  

A pesquisa foi desenvolvida com uma turma de educação infantil, 

compreendendo 18 alunos; duas turmas de primeiro ano (48 alunos); duas turmas de 
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segundo ano (52 alunos); uma turma de terceiro ano (23 alunos) e uma turma de 

quarto ano (26 alunos). Optou-se por realizar uma entrevista projetiva 

(HONNIGMANN, 1954 apud MINAYO, 1993); ou seja, centrada em técnicas visuais; 

isto é, através da utilização de recursos visuais onde o entrevistador pode mostrar 

imagens em slides em Power Point e impressos ao informante. Esta técnica permite 

evitar respostas diretas e é utilizada para aprofundar informações sobre determinado 

grupo ou local. 

Para tanto, foram utilizadas 15 imagens, agrupadas em 12 figuras 

representadas em recurso multimídia e estampadas em folhas impressas ofertadas 

aos alunos. As imagens oferecidas sugeriam ou não relações com a pediculose e 

contemplavam algumas das questões de investigação realizadas com o primeiro 

grupo da pesquisa: pais, professores e equipe diretiva (Grupo I). As imagens 

escolhidas abordaram três itens: parasita, tratamento e a transmissão. 

Cada slide era mostrado, onde era contemplada uma pergunta e apresentado 

algumas imagens. Então, era solicitado aos alunos que marcassem com um X a 

figura que respondia a questão relacionada ao slide. Assim, foram realizadas quatro 

perguntas: 1. Qual dos bichos representados nas figuras é o piolho?  2. Como se faz 

para acabar com o piolho? 3. Qual dos bichos representados nas figuras é o piolho? 

(Esta questão foi repetida porque na primeira questão as imagens apresentadas 

eram desenhos e na segunda eram fotografias). 4. Como podemos pegar piolho? 

Estas fichas marcadas pelos alunos foram coletas para posterior análise. 

 

Resultados e discussões 

 

As informações coletadas de acordo com a metodologia descrita anteriormente 

serviram de suporte para a apresentação dos resultados, os quais foram 

transformados em diagnóstico devido ao fato deste documento não se ater somente 

à descrição desses dados.  

Uma das questões presentes na entrevista solicitava aos pais, professores e 

equipe diretiva, que apontassem se a presença de piolho em seus filhos ou nos 

alunos caracterizava doença. Verificou-se que para a maior parte dos três grupos 
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pesquisados a pediculose não foi considerada doença, o que pode ser constatado na 

Tabela 1. Pode-se observar que apenas 11% dos pais e 20% dos professores 

caracterizaram a pediculose como uma doença; 32% dos pais e 10% dos 

professores afirmam não poder ser considerada doença e 57% dos pais, 70% dos 

professores e 100% da equipe diretiva afirmaram poder considerar a pediculose uma 

doença somente quando a infestação pelo piolho for grande. Cabe salientar, que a 

pediculose, independente da taxa de concentração do inseto, é considerada uma 

doença ectoparasitária. Percebe-se que existe uma resistência muito grande da 

população em compreender esta parasitose como doença, o que afeta ainda mais 

sua prevenção.   

Corroboram neste mesmo sentido os dados referentes à opinião sobre a 

presença do parasita no couro cabeludo da criança ser uma situação comum ou não. 

É importante destacar que neste item, houve controvérsia entre as respostas 

fornecidas pelos grupos entrevistados, comparando-as com as respostas dadas na 

questão anterior discutida.  

Questionados sobre a presença de piolhos no couro cabeludo serem 

identificados como uma situação comum, normal ou ainda sinal de estar doente, 

verificou-se que mesmo sem anteriormente responderem que a pediculose é uma 

doença, 66% dos pais identificaram a presença do parasita como sinal de doença e 

33% da equipe diretiva respondeu igualmente que a presença de piolho é sinal de 

doença. O fato da doença pediculose ter distribuição comumente encontrada, não 

pode ser considerada como normal a presença do inseto no indivíduo, pois se trata 

de uma parasita que interfere na saúde e bem-estar do ser humano. Assim, apesar 

da maioria ainda não compreender o conceito de doença para esta situação, os 

resultados mostraram que há uma discrepância em relação à primeira questão, 

parecendo não haver um consenso claro sobre a patologia. Assim, pode-se destacar 

o quanto não está clara esta contextualização no ambiente escolar. 

Apesar desta falta de discernimento para a classificação da pediculose como 

doença, há um consenso de que a pediculose afeta a vida da criança, sendo 

prejudicial ao seu bem estar. 
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Quando foram questionados sobre a relação entre higiene e a presença de 

pediculose, verificou-se que 51% dos pais, 80% dos professores e 100% da equipe 

diretiva consideram a presença do parasita associado exclusivamente à falta de 

higiene. Apenas 10% dos pais não apontam falta de higiene e 39% dos pais e 20% 

dos professores afirmam ser a pediculose algo que naturalmente acontece. Percebe-

se a presença do tabu relacionado à pediculose, destacando-se a ideia de que 

apenas pessoas com hábitos de higiene inadequados contraiam infestação. Sem 

dúvida, este fator é relevante, mas não é o único motivo responsável pela 

prevalência da doença e mesmo o fato de adquirir o parasita dever ser visto como 

natural, é fundamental o seu combate de forma eficaz e adequada. Mantê-lo poderia 

ser considerado desleixo ou até falta de higiene.  

Outro mito constatado está relacionado aos modos de transmissão do parasita. 

Observou-se que os entrevistados apontaram a capacidade do parasita em voar, 

totalizando 23% dos pais e 30% dos professores para esta alternativa, o que não é 

verdade, pois os piolhos não possuem esta característica.  

Cabe destacar que a maioria dos entrevistados, nos distintos segmentos, 

identificou a principal forma de transmissão do parasita, como contato direto; seja por 

pessoas ou objetos contaminados. Estes resultados estão apresentados na Figura 5. 

Assim, o contato direto (pessoas/objetos) foi apontado como principal método de 

transmissão por 76% dos pais, 70% dos professores e 100% da equipe diretiva. Com 

relação ao nascimento espontâneo da infestação, 1% dos pais atribuiu o 

aparecimento de piolhos a uma capacidade espontânea. 

Questões relacionadas ao controle do piolho, local principal de contágio e 

sentimento da criança em relação ao fato de apresentar os sinais de pediculose são 

apresentados nas tabelas 2, 3 e 4. 
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Questões  Alternativas  Pais  Professores  Eq. Diretiva  

Pediculose 

É uma doença 

Não é uma doença 

Doença, dependendo da infestação 

11% 

32% 

57% 

20% 

10% 

70% 

0% 

0% 

100% 

O parasita no 

couro cabeludo 

da criança: 

É normal 

É comum 

É sinal de doença 

34% 

0% 

66% 

51% 

49% 

0% 

10% 

57% 

33% 

A presença no 

couro cabeludo 

da criança: 

É prejudicial 

Não é prejudicial 

Prejudicial se em grande quantidade 

72% 

0% 

28% 

100% 

0% 

0% 

80% 

20% 

0% 

A presença do 

parasita: 

É por falta de higiene 

Não é falta de higiene 

Naturalmente acontece 

51% 

10% 

39% 

80% 

0% 

20% 

100% 

0% 

0% 

Transmissão do 

piolho 

Contato direto 

Piolho voa 

De tempo em tempo aparece 

76% 

23% 

1% 

70% 

30% 

0% 

100% 

0% 

0% 

Tabela 1.- Parcela de cada grupo estudado (pais, professores e equipe diretiva) que 

responderam sobre características da doença pediculose e sobre formas de 

contágio. 

 

Verificou-se que apenas 29% dos pais procuram orientações adequadas com 

médicos ou postos de saúde, sendo que 60% dos professores e 66% da equipe 

diretiva apontam sendo a alternativa mais adequada para a busca do tratamento, a 

orientação médica e não a automedicação ou orientações em farmácias. 

Observou-se ainda que 34% dos pais afirmam realizarem a automedicação e 

37% deles buscam opinião em farmácias. É importante salientar que os usos 

inadequados dos fármacos pediculicidas podem acarretar no desenvolvimento de 

resistência, e reinfestações do parasita, ocasionando problemas mais sérios. 

Já com relação aos produtos que são utilizados, constatou-se uma diversidade 

sobre o uso, incluindo tanto medicamentos industrializados, como naturais e, ainda 

pode-se destacar, mesmo que em menor número o uso de produtos extremamente 

nocivos a saúde e que não se destinam a este fim. A maioria dos pais, 67%, apontou 

fazer uso de xampus especiais e “remédios”, sendo recomendados por 100% dos 

professores e 66% da equipe diretiva.  
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É importante destacar que fazer uso apenas de xampus inseticidas no combate 

do problema não resolve. É necessário manter vigília constante para evitar uma 

reinfestação, já que o xampu não tem eficácia sobre os ovos. Os ovos, ou lêndeas, 

como são conhecidos, eclodem em torno de 5 a 6 dias, dando origem a um novo 

piolho. Assim, é aconselhável passar pente fino no mínimo uma vez ao dia.  

 

Questões  Alternativas  Pais Professores  Eq. Diretiva  

Em caso de 

piolho: 

Procura médico ou posto de saúde 

Automedica-se 

Pede opinião na farmácia 

29% 

34% 

37% 

60% 

10% 

30% 

66% 

0% 

34% 

Produtos já 

utilizados para 

controle de 

piolho: 

Vinagre 

Venenos. Qual? 

Remédios e xampus especiais 

Chás.Quais? 

Alternativas múltiplas (apontadas) 

Vinagre e xampu 

Veneno e xampu 

Chás e xampus 

Vinagre, veneno, xampus e chás 

Nunca usou nada 

5% 

2%* 

67% 

1%** 

 

15% 

1% 

3%** 

5%** 

1% 

0% 

0% 

100% 

0% 

 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

33% 

0% 

66% 

0% 

 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

Tabela 2.- Parcela de cada grupo estudado (pais, professores e equipe diretiva) que 

responderam sobre suas ações diante da pediculose e sobre os produtos usados no 

tratamento. * Uso de “Neocid” foi relatado (Inseticida em pó que extermina pulgas e formigas, não 

produzidas para uso contra pediculose, nem para uso em humanos) ** Uso de chá de Arruda foi 

relatado, em cinco dos sete casos uma infusão de arruda com álcool ou vinagre de maçã. 

 

O uso do vinagre aparece como sugestão da equipe diretiva em 33% dos casos 

e em 5% das respostas dos pais. Uso de venenos alternativos (não pediculicidas) 

apareceu em 2% das respostas de pais. Cabe ressaltar que não se deve usar 

querosene, neocid ou qualquer outro inseticida na cabeça da criança, pois além de 

não terem eficácia comprovada, são altamente tóxicos ao ser humano.  

O uso de chás foi apontado inicialmente por 1% dos pais. Porém, apesar de ter 

sido solicitado ser marcado apenas uma alternativa, os pais marcaram mais de uma 

alternativa, mostrando uso associado de mais de um produto. Desta forma o 
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percentual de pais que fazem uso de chás aumentou de 1% para 9%, sendo seu uso 

associado ao vinagre e produtos farmacêuticos, como um complemento ao 

tratamento. O chá indicado foi arruda. Quando relatado o uso de arruda, foi 

constatado que foi utilizado como uma infusão com a presença de álcool ou vinagre. 

Observou-se ainda que o uso de vinagre foi apontado em 25% dos casos . 

Torna-se fundamental discutir a temática em âmbito educacional, onde toda a 

comunidade escolar seja envolvida. Esta discussão deve abordar o trabalho diário 

em sala de aula, palestras de esclarecimento aos pais sobre os riscos do uso de 

inseticidas, e produtos alternativos, como querosene, álcool e vinagre. É importante 

que todos os envolvidos tenham o conhecimento de que os inseticidas são venenos 

e não têm efeito sobre as lêndeas. Se houver uma lesão no couro cabeludo, por 

exemplo, uma ferida causada porque a criança coça frequente e intensamente a 

cabeça, além de ser a porta para infecções oportunistas, esta ferida pode significar a 

entrada de substância tóxica na circulação se o inseticida ou outros produtos 

alternativos forem aplicados. 

Outro ponto investigado esteve associado ao controle através da inspeção da 

cabeça da criança. Conforme se evidencia na Tabela 3, verificou-se que 58% dos 

pais afirmaram olhar a cabeça das crianças diariamente e 35% afirmaram olhar 

semanalmente. Nenhum pai apontou ser função da escola a conferência da cabeça 

de seus filhos. No entanto, a Tabela 4, mostra que quando os pais foram 

questionados se é função da escola verificar se os alunos têm piolho, 68% dos pais 

afirmaram que não, enquanto 32% dos pais afirmaram ser função da mesma. É 

importante destacar que 10% dos professores manifestaram ser função da escola, 

enquanto que a direção escolar é unânime em afirmar que não é papel da escola. De 

fato, isto deve ser melhor discutido no ambiente escolar, de modo que os pais 

possam ser orientados que esta função não cabe a escola e sim discutir e ensinar 

sobre os aspectos relacionados à saúde. Os pais que devem ser incumbidos de tal 

atividade. 
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Questões  Alternativas  Pais Professores  Eq. 

Diretiva 

A conferência do 

piolho na cabeça 

deve ser: 

Semanalmente 

Diariamente 

Mensalmente 

Quando a escola pedir 

É função da escola 

35% 

58% 

3% 

4% 

0% 

30% 

60% 

0% 

10% 

0% 

34% 

66% 

0% 

0% 

0% 

Tabela 3.- Parcela de cada grupo estudado (pais, professores e equipe diretiva) que 

responderam sobre o diagnóstico sobre pediculose  

 

Quando investigados os grupos a respeito do local mais propício para adquirir a 

pediculose, constatou-se que há uma unanimidade em afirmar que o local mais fácil 

para adquirir o parasita é na escola. Foi apontado por 94% dos pais, 90% dos 

professores e 67% da equipe diretiva. Sem dúvida na escola, a aglomeração de um 

contingente de crianças e a própria proximidade destas favorece o contato direto e 

assim o contágio. Mas deve-se cuidar para que esta afirmativa não negligencie o que 

as próprias pesquisas têm demonstrado que a incidência da pediculose em países 

em desenvolvimento é de alta prevalência, principalmente decorrentes das 

aglomerações em residências urbanas. 

Igualmente importante se refere aos resultados encontrados sobre o sentimento 

de vergonha que a criança pode apresentar por estar com a doença. Tanto pais 

(70%) e professores (67%) apontaram para esta situação de constrangimento da 

criança. Neste contexto, é importante inferir que a escola deve promover a 

socialização dos educandos e auxiliar os mesmos quando surge a problemática. 

No Brasil, não há uma política institucional na rede escolar em relação à 

pediculose e, de uma maneira geral, as crianças não são afastadas da escola por 

causa da infestação; porém, existe muito preconceito em relação à pediculose e 

contribui para isto o mito “de quem tem piolho, não tem higiene”. Não existem 

programas específicos nas escolas que proporcionem mudança de hábitos, de 

atitudes e de valores em educadores e alunos sobre distintas situações que 

promovam preconceitos e constrangimento no ambiente escolar, em que se incluem 

as concepções sobre pediculose. Isto acarreta muitas vezes no não reconhecimento 



89 

 

do colega como portador de uma parasitose e sim como indivíduos descritos 

pejorativamente como “porcos” ou “piolhentos”. Isto pode ser evidenciado quando 

pais apontam que em 73% dos casos as crianças possuem vergonha de 

apresentarem o parasita. Igualmente, 60% dos professores apontam para tal 

situação de constrangimento. Este ponto merece destaque em virtude de interferir 

diretamente sobre o aluno. Ainda não se sabe o quanto estes sintomas 

comprometem o aprendizado, mas muitas crianças são ridicularizadas pelos colegas 

e abaladas na sua autoestima, interferindo diretamente do processo de aprendizado 

e até mesmo podendo acarretar no abandono da escola. 

 

Quest ões  Alternativas  Pais  Professores  Eq. Diretiva  

Quando a criança tem piolho: Sente vergonha 

Não tem vergonha 

É indiferente 

73% 

18% 

9% 

60% 

20% 

20% 

0% 

33% 

67% 

Local mais fácil para criança 

pegar piolho: 

Na escola 

Em casa 

Na rua 

Na escola e na rua 

94% 

0% 

4% 

2% 

90% 

0% 

10% 

0% 

67% 

33% 

0% 

0% 

É função da escola verificar se a 

criança tem piolho? 

Sim 

Não 

32% 

68% 

10% 

90% 

0% 

100% 

Tabela 4.- Parcela de cada grupo estudado (pais, professores e equipe diretiva) que 

responderam sobre a relação do aluno em sala de aula com a presença do parasita, 

locais de maior facilidade para transmissão e o papel da escola em relação ao 

diagnóstico. 

 

Através das atividades desenvolvidas com as crianças, pode-se verificar o 

grande interesse das mesmas no assunto. Participaram ativamente das discussões e 

realizavam diversas considerações, principalmente com base em histórias de vida, 

relatos de tratamentos e sentimento de vergonha ou deboche para com os colegas. 

Há de ser salientado que houve relatos tanto de professores, como de alunos sobre 

o fato de a doença estar presente naquele momento, estando alunos em tratamento.  

Os resultados da entrevista projetiva aplicada a 167 crianças são representados 

na figura 1.  
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Os resultados mostraram que os alunos reconhecem o parasita, tanto quando a 

figura é fornecida como desenho, quanto através de modelo fotográfico. O ponto de 

dúvida das crianças esteve relacionado ao fato de o parasita ser ou não capaz de 

voar. Mesmo reconhecendo o animal, as crianças buscavam na imagem a presença 

de asas, perfazendo um total de 29% destas, que responderam que o parasita tem 

capacidade de voar. Isto ficou claro, após a aplicação do teste, quando se realizou 

com as crianças a conversa e discussão a respeito do assunto. Afirmações como 

“piolho voa de uma cabeça para outra!” ou “piolho pula de uma cabeça para outra” 

tiveram lugar de forma significativa. 

Com relação ao tratamento, foi significativo o relato do uso de vinagre, 

perfazendo 41%. A catação manual e uso do pente fino foram identificados por um 

grande número de crianças, totalizando 49%. Porém, cabe salientar que o 

predomínio foi do uso incorreto do tratamento, sendo verificada similaridade nas 

respostas dadas pelos pais dos alunos. Foi apontado o uso de vinagre e venenos 

(em especial vinagre, já que este foi relatado pelos alunos através de diálogo) e o 

corte excessivo do cabelo (10%). Na sala havia inclusive alguns meninos com o 

cabelo raspado. Apesar de não se poder afirmar o motivo, foi significativo a 

preocupação das crianças com a associação de que piolho faz cair cabelo. Muitas 

crianças perguntavam sobre isto, se era verdade ou não. 

Sobre a transmissão da pediculose, as crianças se mostraram bem informadas, 

tendo sido respondido com unanimidade à necessidade de contato direto entre 

indivíduos que estejam contaminados com o parasita. Durante o diálogo, também 

mostraram estar bem informadas sobre outras formas de contágio, como o uso de 

objetos alheios contaminados. 
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Figura 1.- Parcela de respostas dadas pelos alunos de educação infantil e anos 

iniciais, sobre o reconhecimento visual ao parasita, tratamento da doença e 

transmissibilidade do piolho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

Considerações finais 

 

O objetivo do presente estudo foi analisar as informações sobre pediculose 

presentes no ambiente escolar, com o intuito de enfatizar a dimensão educativa nas 

estratégias de controle da doença. 

Através dos dados referenciados neste artigo, alguns pontos merecem 

destaque e devem aqui ser foco de discussão. Tanto nas conversas e resultados 

provenientes das entrevistas com os alunos, quanto nas respostas obtidas nos 

questionários aplicados aos professores, equipe diretiva e pais, merece atenção 

especial, a preocupação com o constrangimento da criança que apresenta a doença. 

Ainda não se sabe o quanto a presença da pediculose e a vergonha de estar 

infestado pelo parasita podem comprometer o aprendizado, mas muitas crianças são 

ridicularizadas pelos colegas e abaladas na sua autoestima, podendo ser causa do 

baixo aprendizado e abandono da escola. Piolho é questão de saúde e não deve ser 

visto unicamente como falta de higiene. Também não se pode deixar de discutir esta 

situação e os hábitos saudáveis, pois a ausência de hábitos higiênicos auxilia no 

descontrole da parasitose.  

Outro ponto que merece destaque são os mitos existentes, com relação ao 

piolho. As entrevistas revelaram o desconhecimento por parte de entrevistados: o 

piolho ter a capacidade de vôo. É importante desmistificar, explicando que piolho não 

pula de uma cabeça para outra, através das lêndeas e sim caminha. Estes 

resultados demonstram a existência de pais, professores e alunos que desconhecem 

a forma como a patologia é transmitida. Isto diminui a possibilidade que estes 

profissionais têm para colaborarem efetivamente na prevenção desta patologia nas 

escolas, assim como para a promoção da saúde de seus alunos. Os piolhos não 

voam, pois não tem asas; vivem na superfície do nosso corpo, seus hospedeiros. 

Cabe salientar que sobre o tratamento da pediculose, os principais problemas 

identificados estão relacionados à compreensão e/ou instruções errôneas sobre o 

uso dos produtos pediculicidas, com consequente desenvolvimento de resistência, 

concepções e práticas erradas em relação à infestação. A mídia tem se incumbido de 

ditar diferentes hábitos de consumo pela veiculação de propagandas, tanto de 
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alimentos como de medicamentos. Os Planos Curriculares Nacionais apontam que é 

papel da escola formar alunos com conhecimentos e capacidades que os tornem 

aptos a discriminar informações, identificar valores agregados a essas informações e 

realizar escolhas. A automedicação, que constitui um fator de risco à vida, não é um 

hábito a ser preservado, pois dificulta o respeito à vida com qualidade, importante 

valor a ser desenvolvido.  

Focesi (1992) comenta que a Educação em Saúde pretende colaborar na 

formação de uma consciência crítica no ambiente escolar, resultando na aquisição 

de práticas que visem a promoção, a manutenção e a recuperação da própria saúde 

e da saúde da comunidade da qual faz parte. 

Segundo Leonello e L’abbate (2006), dentre as proposições dos Planos 

Curriculares Nacionais está a abordagem transversal de questões sociais, na qual 

temas de relevância social – como o ambiente, pluralidade cultural, orientação 

sexual, ética e saúde – seriam tratados em todas as disciplinas do currículo 

fundamental de maneira transversal, ou seja, perpassando todas as etapas das 

áreas curriculares. 

Neste contexto, compete também ao professor saber esclarecer e orientar a 

respeito de patologias que são prevalentes em seu ambiente de trabalho. Não está 

sendo sugerido que o professor assuma mais uma responsabilidade em sua 

trajetória diária, mas sim, que estes profissionais da educação possam vir a serem 

esclarecedores e promotores de saúde no que se refere a estes conhecimentos. 

Torna-se evidente a necessidade de se auxiliar a comunidade escolar para a 

construção do conhecimento sobre esta patologia. Deveriam ser oferecidos cursos 

de formação para professores e outros profissionais da saúde e/ou educação com 

interesse no tema. 

Especificamente em relação à pediculose, dados sobre a relação da 

transmissão com o comportamento adotado pelo indivíduo, assim como a 

desvinculação da relação direta entre “ter ou não higiene” e “ter piolho” são algumas 

das informações essenciais para que a transmissão do inseto seja entendida e 

controlada. 
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A escola deve ser um ambiente seguro e saudável, onde o desenvolvimento de 

crianças e adolescentes possa se dar de forma efetiva, com o alcance do máximo de 

seus potenciais intelectuais, sem danos psicológicos e/ou físicos. 

O enfrentamento deste problema por parte dos professores e equipe diretiva 

nas escolas pode ser alcançado, assim como uma formação cidadã, nos quais, mitos 

e outras crenças sejam desconstruídos, dando lugar a novos caminhos que 

possibilitem a interrupção da perpetuação da transmissão desta patologia em sala de 

aula. O professor, auxiliado pela equipe diretiva nas escolas, precisa promover 

campanhas e orientar atividades sobre a doença. Deve ter segurança em comentar o 

tema em sala de aula e com isso também ter a oportunidade de intervir junto às 

famílias e à escola, no sentido de promover a saúde de todos.  

Desta forma, a escola estará saindo de uma perspectiva meramente curativa, 

realizando ações de prevenção e promoção da saúde, propondo a articulação de 

saberes técnicos e populares e a mobilização de recursos institucionais e 

comunitários, públicos e privados para seus enfrentamento e resolução.  
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 RESUMO 

 O conteúdo de evolução é de suma importância para o ensino de Ciências, já 

nos anos iniciais. O artigo apresenta o emprego de metodologias alternativas que 

promovam a popularização e difusão da Ciência sobre evolução já desde os anos 

iniciais e que permitam aos alunos reflexão sobre os episódios históricos e conduta 

científica que levaram um pesquisador às suas constatações. Visando atender estes 

objetivos, foi criada uma metodologia lúdica, que simulou o que ocorreu na viagem 

de   Darwin  e  possibilitou  aos  alunos  de  anos  iniciais  compreenderem  como   o 
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cientista chegou às suas conclusões, demonstrando o caminho que o pesquisador 

transcorre para desenvolver a Ciência. Para tanto, criou-se um ambiente lúdico onde 

foi simulada a viagem percorrida pelo naturalista britânico Charles Darwin a bordo do 

navio Beagle. Durante o trajeto a ser percorrido, foram desenvolvidos ilhas temáticas 

e foram feitas anotações e desenhos pelos alunos. Os alunos participaram 

ativamente. Questionavam sobre cada uma das ilhas que passavam e desenhavam 

tudo que observavam. A análise de diários de bordo preenchidos no decorrer da 

atividade e os desenhos e textos construídos um mês após a realização da atividade, 

mostraram que as crianças perceberam a importância de Charles Darwin, como 

grande contribuinte da Ciência.  

Palavras-chaves:  Darwin, Conduta Científica, Evolução Biológica, Metodologia 

em Ciências 

 

Sparking Interest in Charles Darwin and the Biologi cal Evolution through 

Scientific Research 

 ABSTRACT 

 The content of evolution is of abridgement importance for the teaching of 

Sciences, already in the initial years. The article presents the job of alternative 

methodologies that promote the popularization and diffusion of the Science on 

evolution already from the initial years and that allow to the pupils reflection on the 

historical episodes and scientific conduct what they took an investigator to his 

observations. Aiming to achieve these goals, we created a ludic methodology, which 

simulated what happened on the trip to Darwin and allowed students from early years 

to understand how the scientist came to his conclusions, showing the path that 

passes the researcher to develop the Science For so much, a playful environment 

was created where there was simulated the travel passed by the British naturalist 

Charles Darwin to side of the ship Beagle. During the course to be passed, thematic 

islands were developed and annotations and drawings were done by the pupils. The 

pupils participated actively. They were questioning on each one of the islands that 

were passing and drawing everything that they were observing. The analysis of log 

books filled out in the course of the activity and the drawings and texts built one 
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month after the realization of the activity, showed that the children realized the 

importance of Charles Darwin, like great taxpayer of the Science.  

         keywords:  Darwin, Scientific Conduct, Biological Evolution, Methodology in 

Sciences 

  

INTRODUÇÃO 

 

O ensino de Ciências nos anos iniciais exige uma reflexão sobre os conteúdos 

ensinados e sobre as estratégias empregadas na sala de aula, uma vez que este 

visa promover o estímulo e o desenvolvimento da Educação Científica, 

possibilitando a participação ativa da criança durante o processo de aquisição do 

conhecimento, a partir de atividades desafiadoras de aprendizagem. Assim, o 

ensino de Ciências deve despertar o raciocínio científico e não ser apenas 

informativo. As atividades em sala de aula devem criar conhecimento com base em 

evidências e raciocínio lógico.  

 Oliveira (2010) comenta que o raciocínio lógico para interligar as informações 

teóricas e os fenômenos observados experimentalmente, a capacidade de elaborar 

explicações coerentes para os dados obtidos à luz do conhecimento científico são 

habilidades que raramente são desenvolvidas nos alunos em estratégias de ensino 

tradicionais, nas quais cabe ao professor organizar e apresentar todas as 

informações sobre os fatos e conceitos em questão. 

Para Malacarne e Strieder (2009) é importante que a aprendizagem em 

Ciências para as crianças ocorra em meio a um processo de iniciação prazerosa, sob 

pena de prejudicar não apenas aquele momento específico de formação, mas 

também os resultados do contato posterior com a área em outros níveis de ensino. 

As estratégias de ensino devem favorecer a curiosidade inerente da criança, buscar 

desenvolver seu poder investigativo, procurar conservar o espírito lúdico das 

crianças. As experiências devem ser de tal espécie que promovam uma participação 

alegre e curiosa, possibilitando-lhes o prazer de fazerem descobertas pelo próprio 

esforço.  
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Neste contexto, se inserem as metodologias que facilitem a aprendizagem, 

sendo as atividades lúdicas uma  forma mais atraente e estimuladora para a 

construção do conhecimento. Almeida (1990) comenta que a educação lúdica na sua 

essência, além de contribuir e influenciar na formação da criança e do adolescente 

possibilita um crescimento sadio e um enriquecimento permanente, promovendo uma 

produção séria do conhecimento. A sua prática exige a participação franca, criativa, 

crítica, tendo por objetivos a estimulação das relações cognitivas, afetivas, 

psicomotoras e sociais, provocando para uma reação ativa dos alunos.  

Moran, Masetto e Behrens (2000) afirmam que o uso de práticas inovadoras 

são fundamentais e devem ser entendidas como sendo aquelas que são capazes de 

transformar a educação em um processo de vida real, tanto para os alunos como 

para os educadores, isto é, que transforme suas vidas em um processo permanente 

de aprendizagem.  

É fundamental a utilização de recursos metodológicos que favoreçam esta 

aprendizagem, principalmente nos anos iniciais, permitindo ao aluno a compreensão 

do conhecimento científico, não como verdade única e inquestionável, mas como 

saber que lhe permitirá ampliar as suas concepções prévias com conhecimentos 

científicos, tornando importante a ampliação de metodologias apropriadas e 

motivadoras. 

O artigo apresenta uma descrição metodológica e uma pesquisa a respeito dos 

conceitos revolucionários do cientista naturalista Charles Darwin e a evolução, 

inserindo o pensamento científico sobre o tema já nos anos iniciais.  

CHARLES DARWIN E A IMPORTÂNCIA DO ENSINO EM EVOLUÇÃ O 

 

Antes de Darwin, a maioria das pessoas aceitava certas idéias a respeito do 

mundo natural da maneira que eram apresentadas. As espécies não eram ligadas a 

uma única “árvore genealógica”. Elas eram desconectadas, não-aparentadas e 

imutáveis desde o momento de sua criação. E pensava-se que sendo a própria 

Terra tão jovem – talvez cerca de 6.000 anos – o tempo não seria suficiente para 

que uma espécie mudasse. De qualquer forma, as pessoas não faziam parte do 
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mundo natural; elas estavam acima e fora dele. Essas atitudes refletiam uma 

estável e imutável visão geral do mundo. 

Martins e Picosque (2010) concordam que Charles Darwin ofereceu ao mundo 

uma única e simples explicação científica para a diversidade da vida na Terra: 

evolução pela seleção natural. Esta se trata de um mecanismo por meio do qual as 

populações se adaptam e evoluem; refere-se a um simples enunciado a respeito de 

taxas de reprodução e de mortalidade: aqueles organismos individuais que estão 

melhor adequados a um ambiente sobrevivem e se reproduzem com maior 

sucesso, produzindo descendentes igualmente bem adaptados.  

Darwin formulou uma teoria que não somente mudou completamente a 

tradição dos estudos sobre os seres vivos, como teve um impacto que ultrapassa 

em muito os domínios da biologia, tendo repercussões na nossa compreensão do 

ser humano e do universo. Propôs um trabalho provocativo para o estudo da 

biologia contemporânea e da ciência na escola, desabrochando o estado de 

encantamento diante do mundo e do desejo de investigação científica. Foi um 

brilhante observador minucioso da Natureza, conhecido por quase todo o mundo.  

A teoria em si é um modelo para os iniciantes na pesquisa, pois traz 

indagações, questionamentos e mostra como se dá a construção da Ciência – a 

partir de perguntas que não findam jamais.Também não devemos perder de vista 

que nosso país teve um papel importante na vida de Darwin, durante a viagem do 

Beagle, onde vivenciou pela primeira vez a experiência de caminhar pelo interior de 

uma floresta tropical, como ele descreve com cores vívidas e emocionadas no diário 

escrito ao longo da viagem do Beagle. Diante de tal significado, mostra-se 

surpreendente, como a passagem de Darwin pelo Brasil está pouco presente no 

ensino de Biologia em nosso país. Os livros didáticos brasileiros, por exemplo, 

praticamente nada falam sobre a passagem de Darwin pelo Brasil, mas sempre 

mencionam sua visita a Galápagos, inclusive propagando mitos sobre o papel que 

esta visita teve na construção de seu pensamento sobre evolução.   

Rosa et al (2002) comentam que os estudantes também mantêm ideias cujo 

significado se distancia das concepções científicas, pois geralmente, compreendem 
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Evolução Biológica como melhoramento, crescimento e aperfeiçoamento que 

acontecem a partir de um objetivo determinado.  

Oliveira (1997) comenta que em livros didáticos de Ciências para anos iniciais 

o termo evolução é muitas vezes deturpado com relação à paleontologia. As curtas 

explicações que acompanham os desenhos utilizam termos como: “os animais 

tornam-se gigantescos” e “aparece o homem”, passando a idéia de magia e não 

explica nada à luz de evolução. Há noções erradas, como a de que a vida surgiu há 

muitos milhões de anos (na verdade, aproximadamente 3,5 bilhões) e deturpadas, 

como a supervalorização do tempo em que os seres vivos se adaptaram ao 

ambiente terrestre, em detrimento do enorme período em que os seres vivos se 

restringiam à vida aquática.  

Pacheco e Oliveira (1997) afirmam que este tema não tem merecido o mesmo 

status em nossas escolas, quando não é suprimida, é muito pouco abordada. 

Gould (2003) ratifica isso ao dizer que nenhum outro processo é tão 

importante para entender as ciências naturais quanto a evolução, pois ela opera 

como um princípio organizador central de todas as ciências biológicas. Mas, de 

acordo com Bizzo (2006), os estudantes têm muita dificuldade para compreender 

conceitos chave da teoria evolutiva, trazendo obstáculos para o ensino de evolução 

em todo o mundo.  

Neste contexto, quanto antes iniciarmos a discussão sobre evolução biológica 

no ambiente escolar, poderemos propiciar uma visão mais adequada sobre o 

assunto e possibilitar questionamentos em Ciência.  

Se desde as séries iniciais, passarmos a noção de que houve e ainda há 

mudança, e de que, à medida que os organismos se adaptam ou não ao ambiente 

(que também sofre mudanças), espécies podem surgir ou extinguir-se, estaremos 

interpretando a Natureza sob ótica evolucionista e a evolução tornar-se-á um fato a 

ser observado, ao invés de um capítulo teórico da Biologia.  

Futuyma (2002) discute que com as descobertas paleontológicas, os 

pesquisadores mostraram as transformações e a formação de novas espécies e a 

evolução biológica passou a representar um elemento unificador através do qual, 

diversos fatores foram integrados e explicados. Por esta razão, deve ser discutido 
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no ambiente escolar em todos os níveis de ensino, cabendo aos professores 

promoverem a investigação científica e a popularização das ideias de Darwin, que 

contribuíram para a construção do pensamento evolutivo, no Brasil e no mundo. 

Disseminar o trabalho de Darwin e demais naturalistas da época é uma importante 

ferramenta para possibilitar um passeio na história da Ciência em geral, capaz de 

despertar em alunos de anos iniciais o prazer pela Ciência. 

É importante destacar que os estudos sobre o tema evolução biológica não 

podem ser oferecidos isolados da história, pois pode  levar à melhor compreensão 

dos processos evolutivos. Vivenciar as concepções históricas pode resultar em uma 

interessante e esclarecedora ferramenta de ensino. Leite (2004) comenta que tal 

abordagem requer que o professor procure apoio em materiais como periódicos, 

artigos, revistas que tragam uma abordagem centrada em aspectos cronológicos do 

desenvolvimento das ciências, a história dos primeiros pensadores e cientistas.  

A proposta metodológica apresentada visa valorizar a importância de Charles 

Darwin para a história da Ciência e compreender a teoria de evolução das espécies 

criada por Charles Darwin. A atividade abre possibilidades para fazer pensar, trazer 

descobertas, perguntas e questões para olhar e valorizar o pensamento científico 

de Darwin e a explosão de conhecimentos científicos gerados a partir de sua teoria 

da evolução pela seleção natural. Este trabalho busca ser uma oportunidade para 

mudar este estado de coisas, através do emprego de metodologias alternativas que 

promovam a popularização e difusão da Ciência sobre evolução já desde os anos 

iniciais e que permitam aos alunos uma reflexão sobre os episódios históricos e 

conduta científica que levaram um pesquisador às suas constatações. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Foi desenvolvida uma atividade lúdica sobre o trabalho e as ideias de evolução 

de Charles Darwin, com vinte e uma crianças de 5 a 6 anos do primeiro ano dos 

Anos Iniciais do Colégio Ulbra São Pedro – Cachoeira do Sul. A atividade proposta 

buscou despertar no aluno o interesse pela investigação científica a respeito do tema 

evolução e demonstrar o trabalho do evolucionista Charles Darwin. Criou-se a 

possibilidade para que os alunos pudessem explorar o assunto evolução realizando 

uma viagem em cenários representativos, do que Darwin fez. Antes de iniciarem o 

trajeto de investigação, os alunos foram preparados para o trabalho, sendo 

despertado neles uma atitude investigativa. 

Iniciou-se uma conversação com as crianças, através da narrativa sobre a vida 

de Charles Darwin, mostrando aos alunos que todos os cientistas um dia também 

tiveram a idade deles e que era muito travesso, até mesmo na escola. Relatou-se 

que ele pode ser considerado um pesquisador desde menino, pois Darwin era uma 

criança que adorava pescar e colecionar coisas, como caramujos, ovos de pássaro, 

besouros, selos, moedas e rochas e sabia o nome de quase todas as plantas! Era 

um grande observador da natureza. Além desta descrição, foi abordado aos alunos 

sobre onde o cientista nasceu e sua trajetória histórica sobre sua infância, a morte da 

mãe, sua adolescência na escola e ingresso na universidade, onde iria estudar para 

ser médico. Não tendo dado certo, procurou ser padre e durante esta época foi a 

algumas aulas de botânica. Explicou-se ainda sobre sua amizade com um professor 

que o convidou para participar de um grupo interessado em coisas da natureza. Um 

dia recebeu uma carta-convite deste, para participar de uma viagem que duraram 

muitos anos. Esclareceram-se as crianças que nesta viajem Darwin estudou muito, 

realizou diferentes coletas, que, mais tarde, auxiliaram na proposição de ideias que 

provocaram grandes mudanças na Ciência. Charles Darwin foi um dos maiores 

cientistas da época. 

Após a narrativa da história de vida e do trabalho de Darwin, os alunos foram 

estimulados a pensar e indagados quanto aos seguintes itens: Como será que foi o 

trabalho do naturalista Charles Darwin que viveu no século XIX? Quais os 
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instrumentos que ele deve ter utilizado na época para realizar suas pesquisas 

científicas? Em uma época que não existia computador nem máquina fotográfica, 

como os naturalistas registravam os dados coletados? O que foi possível Darwin 

concluir após sua viagem que durou quase cinco anos? 

Estas questões foram respondidas pelos alunos e discutidas nos resultados. 

Com esse modo de preparação para a atividade, cada aluno pode percorrer o trajeto 

científico criado, com a percepção mais aguçada e com interesse para interrogar e 

dialogar com o educador-mediador.  

Após este preparo inicial, os alunos foram conduzidos a um ambiente lúdico 

representado por um cenário com mar e ilhas, onde foi simulada a viagem percorrida 

pelo naturalista britânico Charles Darwin a bordo do navio Beagle.  

Para tanto, foi confeccionado uma embarcação com pedaços de taquara, corda 

e tecido TNT (Figura 1), onde as crianças pudessem imaginar que estavam 

percorrendo o mesmo caminho que Darwin percorreu, em um cenário construído 

com TNT azul, simbolizando o mar e ilhas temáticas.  Deu-se início à atividade lúdica 

entregando aos alunos uma barba de papelão e um diário de bordo, dizendo a eles 

que a partir daquele momento, seriam o próprio Darwin e embarcariam na mesma 

viagem que o Darwin realizou (Figura 2). O diário de bordo foi confeccionado no 

formato de uma caderneta de observações. Optou-se pelo uso da barba, por ser uma 

imagem de ampla divulgação de Darwin, mas cabe salientar que como jovem talvez 

não tenhamos esta mesma concepção.  

Para percorrerem o caminho, as crianças antes de embarcar no Beagle tiveram 

que passar por uma “avaliação” do capitão do navio Robert FitzRoy, que analisou o 

tamanho do nariz dos alunos. Esta avaliação foi feita pelo capitão do navio com o 

Darwin, pois ele acreditava que pessoas de nariz grande não expiravam confiança 

(Figura 3). Assim, a bordo da embarcação, seguiram por uma trilha de TNT 

representando o mar, onde deveriam desembarcar nas ilhas dispostas ao longo do 

caminho e observarem o que tivessem interesse.  
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Figura 1- Embarcação construida para 

simbolizar o Beagle, e percorrer o trajeto da 

viajem de Charles Darwin. 

Figura 2- Cenário construido simbolizando o 

trajeto percorrido pelo mar e as ilhas 

temáticas. 

 

 

            Fonte: Goldschmidt, A.I., 2012                                 Fonte: Goldschmidt, A.I., 2012   

 

Figura 3- Medição realizada no nariz das crianças, simbolizando a medição realizada pelo capitão do 

navio Robert FitzRoy, que analisou o tamanho do nariz de Charles Darwin. 

 
Fonte: Goldschmidt, A.I., 2012 

 

Em nenhum momento foi solicitado aos alunos que fizessem anotações. Ao 

final da atividade, os diários foram recolhidos e analisados para verificar o que os 

alunos anotaram ou desenharam durante a realização da atividade. 

Durante o trajeto a ser percorrido, foram criadas ilhas temáticas, sendo a 

primeira ilha relacionada às coleções que Darwin gostava de fazer e as demais ilhas 

correspondiam aos locais explorados por Darwin ao longo de sua viagem, como 

seguem: 
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ILHA 1: Constou de uma coleção de conchas e insetos. Os alunos tiveram a 

disposição nesta ilha, o uso de lupa individual. A primeira ilha representou o fascínio 

de Darwin por colecionar coisas da natureza (Figura 4). 

ILHA 2: Representou as descobertas feitas quando Darwin esteve no Brasil. 

Representado pela biodiversidade, foi identificada por animais taxidermizados 

(Figura 5). 

ILHA 3: Constou do estudo sobre minerais, observação sobre vulcões e estudo dos 

fósseis. O vulcão foi confeccionado com terra seca, possuindo em torno de 50 cm de 

altura, sendo que no centro foi colocada uma garrafa plástica com fermento 

biológico, bicarbonato de sódio e corante vermelho - anilina em pó. Foi adicionado 

vinagre na garrafa, ocorrendo fermentação e simulando assim, a erupção do vulcão. 

Logo abaixo do vulcão foi construído um ambiente arenoso, onde foram enterrados 

fósseis verdadeiros e falsos (ossos), para que os alunos pudessem coletar os 

materiais utilizando pincéis, sempre buscando a capacidade do aluno de distinguir os 

fósseis verdadeiros dos falsos.  

ILHA 4: Representado por tentilhões com bicos diferentes e alimentos distintos. A 

ilha dos fringilídeos era composta de três bicos diferentes de pássaros, feitos de EVA 

para que os alunos associassem o tipo de alimentação dos pássaros com seus 

respectivos bicos. Foi confeccionado um bico duro e curto (capazes de alimentarem-

se de sementes duras); um bico fino e curvo (capaz de alimentarem-se de néctar das 

flores) e um bico mais largo (capazes de se alimentarem de insetos). As crianças 

foram estimuladas a descobrirem o alimento para cada tipo de bico. Foram 

disponibilizados diferentes tipos de flores, sementes duras e insetos (Figura 6).  

ILHA 5: Animais gigantes de Galápagos – tartarugas. A última parada representou o 

Arquipélago de Galápagos, onde os alunos puderam observar as tartarugas gigantes 

(Figura 7).  

 Por último, os alunos discutiram sobre as observações de Darwin e sobre as 

variações existentes nos bicos das aves. Se estas modificações são ou não úteis, e 

se isto determina a sobrevivência e a reprodução. Assim, os alunos discutiram 

noções de evolução. Após a simulação da viagem de Darwin, os alunos visitaram o 

Laboratório de Paleontologia da Ulbra – Cachoeira do Sul, onde puderam observar 
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mais detalhadamente os registros fósseis com o auxílio dos paleontólogos da 

Universidade (Figura 8).  

Como continuação à atividade, em sala de aula o assunto foi discutido com os 

alunos e após um mês construíram um texto coletivo sobre Darwin e realizaram um 

desenho sobre o que se lembravam da atividade desenvolvida. Este desenho e o 

texto foram coletados e comparados com as imagens obtidas nos diários de bordo, 

no intuito de verificar a correlação que houve entre os desenhos e a aprendizagem 

sobre a temática. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Durante a conversação com as crianças elas se mostraram muito atentas e 

participativas nos questionamentos feitos. Quando questionados sobre como deve 

ter sido o trabalho do naturalista Charles Darwin que viveu no século XIX, 

verificaram-se várias manifestações, sendo que podem ser sintetizadas nas 

seguintes citações: “- Ele deve ter sido muito curioso.” “- Ele teve muita sorte em 

viajar bastante”. “- Coitado, quando ele viajou, ele não sentiu saudades do 

cachorro?” “- Ele deve ter enjoado bastante.” “- Darwin teve muita sorte em poder 

colecionar tudo que ele gostava, sem ninguém xingar.  Onde ele guardava tudo?” 

Estas citações além de representarem a atenção das crianças quanto à 

narrativa realizada mostram que eles conseguiram visualizar Darwin como uma 

pessoa comum, que deve ter tido uma casa, um cachorro e que enjoava quando 

viajava. Interessante é a citação feita como sendo “sortudo em poder fazer coleções 

sem ninguém xingar”. Nesta fase da vida da criança é comum o interesse em 

colecionar coisas, entre elas elementos da natureza. Estas coletas de elementos da 

natureza e o interesse por estes elementos são de grande importância nos anos 

iniciais, pois pode ser objeto de estudo do professor para iniciar a investigação 

científica da criança, envolvendo coisas que ela gosta. 

Quando foram questionados sobre quais os instrumentos que Darwin teria 

usado na época para realizar suas pesquisas científicas, é interessante que as 

crianças citaram que ele deve ter tido um laboratório no navio e uma mala muito 

grande que coubessem todas as coisas. É notável que as crianças associassem o 
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uso de um laboratório como um elemento que não poderia deixar de ser citado, 

quando se fala sobre um pesquisador. Esta idéia de ciência ligada ao laboratório é 

intrínseca na concepção prévia mesmo de crianças. 

Interrogados sobre como Darwin fazia para realizar os registros de dados, sem 

uso de aparatos como computador nem máquina fotográfica, foi unânime entre os 

alunos, que a documentação dele era feita através de cadernos de desenhos e por 

escrito. Nesta fase da vida, o desenho é muito marcante na vida do aluno, sendo um 

dos principais meios para a comunicação, é a oportunidade de a criança poder 

organizar as suas experiências, convertendo o pensamento em formas concretas. O 

desenho caracteriza a maneira da criança se situar no mundo; ou seja, é uma 

ferramenta pela qual determina a expressão dos seus pensamentos. 

Durante o trajeto na trilha de investigação, verificou-se a participação 

consistente das crianças marcada pelo entusiasmo, curiosidade e indagações. As 

figuras 4, 5, 6 e 7 ilustram a participação dos alunos, na investigação das ilhas, com 

o uso de lupas, aguçando a curiosidade e seus registros sendo realizados nos 

cadernos de anotações. 

 

Figura 4- Alunos participantes realizando 

anotações na ilha 1, observando diretamente e 

com uso da lupa, a coleção de conchas e 

insetos durante o percurso da Viagem de 

Charles Darwin. 

 Figura 5- Alunos participantes realizando 

anotações na ilha 2, observando diretamente e 

com uso da lupa a coleção de animais 

taxidermizados, simbolizando animais brasileiros 

e o cenário do Brasil. 

 

 

                Fonte: Goldschmidt, A.I., 2012    

 

             Fonte: Goldschmidt, A.I., 2012   
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Figura 6- Alunos participantes realizando 

anotações na ilha 4, observando diretamente e 

com uso da lupa os diferentes tipos de bicos e 

alimentos disponíveis, apresentando as 

observaçõe sobre os tendilhões na Viagem de 

Charles Darwin 

Figura 7- Alunos participantes realizando 

anotações na ilha 5, observando diretamente os 

animais “gigantes” nas Ilhas de Galápagos. 

 

 

 

 

 

         Fonte: Goldschmidt, A.I., 2012                                    Fonte: Goldschmidt, A.I., 2012   

 

 

Figura 8- Alunos participantes realizando anotações durante as explicações no Laboratório de 

Paleontologia da ULBRA Cachoeira do Sul. 

 
Fonte: Goldschmidt, A.I., 2012 

 

Os diários de bordo coletados no final da atividade puderam ser analisados e 

confirmaram o que se verificou no percurso da atividade, encontravam-se cheios de 

desenhos feitos pelas crianças. Apesar de não ter sido solicitado que fizessem suas 

anotações, eles encontravam-se motivados o suficiente para a atividade, fazendo 

desenhos em todas as ilhas que percorriam. Esta motivação de deve ao fato de 

previamente à atividade ter sido discutido com os alunos, que Darwin realizou 
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diversas anotações durante sua viagem. Todos os alunos fizeram diferentes 

desenhos em seus cadernos, simbolizando livremente o que lhes chamava atenção.  

Sem dúvida, as atividades investigativas desde os anos iniciais contribuem em 

vários aspectos para a formação dos alunos, tais como o desenvolvimento de 

habilidades conceituais e procedimentais. Além disso, como evidenciou na prática 

desenvolvida sobre Darwin, a atividade proposta auxiliou na tomada de decisão dos 

alunos quanto ao realizarem seus registros durante o percurso em desenvolvimento, 

característica essa fundamental no desenvolvimento da cidadania. Outro ponto a ser 

mencionado, é que tal abordagem proporcionou uma visão mais correta da Ciência, 

encarando-a como uma atividade humana em permanente construção, 

compreendendo a importância de uma atitude investigativa. Também os alunos 

mostram a capacidade de desenvolverem o raciocínio científico, discutindo e 

elaborando considerações sobre o processo evolutivo, sem ter sido previamente 

trabalhado em sala de aula. 

A análise dos desenhos mostrou que todas as ilhas foram representadas, mas 

houve maior interesse por algumas ilhas. As imagens que mais apareceram nos 

desenhos foram a representação de insetos e conchas, Este resultado está 

associado ao fato de serem elementos da natureza de observação comum para a 

criança. O interesse parece ter sido aumentado, pois nesta ilha, lupas estavam à 

disposição, o que sem dúvida gera um fascínio pela investigação, para a criança 

desta faixa etária. Os resultados encontrados nas imagens podem ser observados na 

Tabela 1 e nas Figuras 9 e 10. Esta demonstra que os alunos evidenciaram uma 

grande biodiversidade dos elementos representados, tendo sido desenhado distintos 

objetos. 

É importante ressaltar que durante a atividade não foram fornecidos aos 

participantes noções sobre seleção natural ou evolução. Apenas em duas das ilhas 

tentaram-se introduzir algumas destas ideias pela colocação de alguns elementos. 

Estas concepções foram induzidas nas ilhas 3 e 4. Na ilha 3, buscou-se associar a 

presença do vulcão com o aparecimento de fósseis, sendo uma das tentativas de 

provocar o pensamento das crianças e verificar a capacidade de fazerem estas 

associações, sem lhes serem dadas informações prévias. Na ilha 4, representada 
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por tentilhões com bicos diferentes e alimentos distintos, estimulou-se as crianças a 

descobrirem o alimento para cada tipo de bico. Foram disponibilizados diferentes 

tipos de flores, sementes duras e insetos. Para surpresa dos mediadores da 

atividade, verificou-se o acerto de todos os bicos relacionados ao tipo de alimento. 

As crianças conseguiram sozinhas correlacionar os elementos.  

Estas duas ilhas propostas introduziram nas crianças ideias acerca da 

evolução, sejam relacionadas aos processos de catástrofes e mudanças ambientais 

que provocam mudanças nos ambientes, seja pela capacidade de observarem um 

processo de co-evolução, onde forma e função coexistem, tendo uma relação íntima 

com o princípio da seleção natural. Cabe ressaltar, conforme ainda mostra a Tabela 

1, que 42,86% dos participantes conseguiram correlacionarem sozinhos a presença 

do vulcão ao aparecimento dos fósseis, demonstrando a capacidade de mudanças 

ambientais para o aparecimento dos mesmos. Já, as ideias de co-evolução e seleção 

natural, mesmo que representadas por apenas 19,05% das crianças assume grande 

importância, pois foram capazes de identificar isto na natureza, uma vez que 

conseguiram perceber que haviam bicos e alimentos diferentes e foram capazes de 

correlacionarem cada alimento a cada tipo de bico. Apesar de manifestarem 

oralmente estas percepções e correlacionarem em cada uma das ilhas, não foi 

representado por todos os alunos nos desenhos. As imagens que representam esta 

correlação pode ser visualizada na Figura 11. Isto demonstra a capacidade em ser 

introduzido estes temas em sala de aula, já nesta faixa etária. 
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Tabela 1- Representação no diário de bordo dos ítens relacionados às ilhas 

temáticas apresentadas durante a trilha de investigação no cenário da Viagem de 

Darwin. 

Ilha Representação de imagens Absoluto Percentual 

1 Imagens de insetos 21 100,00% 

1 Imagens de conchas 20 95,24% 

2 Imagens de animais taxidermizados 18 85,71% 

3 Imagens do vulcão 17 80,95% 

3 Imagens de fósseis 12 57,14% 

3 Associação do vulcão como responsável 

pelos fósseis 

9 42,86% 

4 Imagens dos fringilídeos 12 57,14% 

4 Imagens de diversidade de alimentos 6 28,57% 

4 Associação entre os diferentes bicos e o tipo 

de alimento 

4 19,05% 

5 Imagens das tartarugas de Galápagos 17 80,95% 

-- Imagens de Charles Darwin 7 33,33% 

-- Imagens do barco 2 9,52% 

 

Figura 9- Representações sobre as ilhas temáticas no cenário da Viagem de Darwin, representando a 

ilha 1 (coleção de insetos), ilha 2 (biodiversidade no Brasil) e ilha 3 (vulcões). 

 
Fonte: Goldschmidt, A.I., 2012 
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Figura 10- Representações sobre evolução correlacionando tipo de bico com tipo de alimento; co-

evolução e catástrofes ambientais ao aparecimento dos fósseis. 

 
 Fonte: Goldschmidt, A.I., 2012   

 

Figura 11- Representações sobre evolução correlacionando tipo de bico com tipo de alimento; co-

evolução e catástrofes ambientais ao aparecimento dos fósseis. 

 
 Fonte: Goldschmidt, A.I., 2012   

 

A análise dos desenhos obtidos após um mês mostrou o quão importante foi a 

atividade. Eles ainda eram capazes de identificar os elementos e apontarem idéias 

com relação ao trabalho de Charles Darwin. Os segundos desenhos foram 
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comparados individualmente com relação aos desenhos obtidos nos diários de bordo 

(primeiros desenhos), no intuito de verificar a correlação que houve entre os 

desenhos e a aprendizagem sobre a temática. Os resultados que aparecem na 

Tabela 2 e na Tabela 3, mostraram que mesmo que 47,62% dos alunos não tenham 

desenhado os mesmo elementos que apareceram nos seus diários de bordo, eles 

correlacionaram em 100% das imagens a aprendizagem construída no trabalho 

desenvolvido. É oportuno destacar que houve um enriquecimento de outras imagens 

e não somente àquelas que lhes foram apresentadas nas ilhas. As imagens dos 

segundos desenhos feitos estão ilustradas na Figura 12. 

Pode-se verificar através do conjunto de atividades desenvolvidas que a 

aprendizagem foi extremamente importante para os alunos e que estes 

reconheceram Darwin pelo seu trabalho significativo. Os alunos representaram tanto 

a atividade desenvolvida, como mostraram compreender a história da vida do 

Cientista, tendo sido representado o seu laboratório de pesquisa, suas coleções de 

objetos e seus pensamentos a respeito da viagem realizada. Isto demonstra a 

importância de desenvolver os relatos da história associado às atividades em 

Ciência, para que o aluno possa compreender as relações que se estabelecem e 

como surgem as ideias científicas. 

 

Figura 12- Representações sobre a atividade desenvolvida e sobre o cientista Charles Darwin, 

aplicado aos alunos após um mês da realização da atividade. 

 

Fonte: Goldschmidt, A.I., 2012 
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Tabela 2- Representação dos resultados obtidos, comparando os elementos que 

apareceram no diário de bordo com o segundo desenhos construído um mês após a 

realização do trabalho. 

Número de 

alunos 

Correlaciona o 1° desenho com o 2 o 

desenho 

Correlaciona o 2° desenho com a 

atividade  

 Sim Não Sim Não 

21 52,38% 47,62% 100% 0 

 

Tabela 3- Representação dos resultados obtidos, comparando os elementos que apareceram no 

diário de bordo com o segundo desenho construído um mês após a realização do trabalho. 

 
Aluno 

Correlaciona o 
1° desenho 

com o 2o 
desenho 

Correlaciona o 
2° desenho com 

a atividade 

Elementos que 
aparecem nos dois 

desenhos 

Elementos novos no 
segundo desenho 

 Sim Não Sim Não   
A1 X  X  Coleção de insetos Viagem sendo feita, sala 

de pesquisa do Darwin 
A2  X X  Darwin Barco, animais marinhos 
A3 X  X  Darwin, explosão 

vulcânica 
Sala de experimentos 

A4 X  X  Coleção de insetos ---- 
A5 X  X  Coleção de insetos e 

Darwin 
---- 

A6  X X  ----- Barco, uso da lupa e 
Darwin 

A7  X X  ------ Darwin e o capitão 
A8  X X  ------ Darwin e uso da lupa 
A9 X  X  Bicos dos fringilídeos e 

alimentos 
------ 

A10  X X  ------ Barco, Darwin e capitão 
A11 X  X  Coleção de insetos e 

conchas 
---- 

A12 X  X  ------ Uso da lupa e Darwin 
A13 X  X  ------- Darwin e o capitão 
A14 X  X  Vulcão ------ 
A15  X X  ------- Ambiente marinho 
A16  X X  ------- Dinossauros 
A17  X X  ------- Laboratórios com 

coleções 
A18  X X  -------- Barco, uso da lupa e 

Darwin 
A19 X  X  Coleção de insetos e 

conchas 
Barco, Darwin e 
dinossauros 

A20 X  X  Vulcão Barco, uso da lupa, 
Darwin e o capitão 

A21  X X  Coleção de insetos Barco, uso da lupa e 
Darwin 
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O texto elaborado em conjunto pelos alunos mostra igualmente este 

reconhecimento sobre a vida de Darwin e sobre a importância do seu trabalho para a 

Ciência. Os alunos perceberam que a Ciência está intrinsecamente relacionada com 

a observação e que o cientista não sai de um laboratório, mas passa por um 

processo de preparo, de construção e muito estudo. O texto produzido coletivamente 

foi transcrito a seguir: 

“Darwin foi um menino muito levado. Quando cresceu ele fez uma viagem que 

durou cinco anos. Ele era barbudo e tinha um nariz médio. Um capitão comandou a 

viagem e fez o teste do nariz. Darwin fez uma investigação e copiou tudo que 

descobriu. Darwin investigou os bichos, insetos, as plantas, as aves, os vulcões e os 

fósseis. Darwin foi um grande cientista. Nós também podemos ser cientistas”. 

 

CONCLUSÕES 

 

          Mesmo que nos anos iniciais do ensino fundamental a Ciência deva ser 

tratada de forma interdisciplinar e integrada, se faz necessário que os conceitos e 

teorias centrais das Ciências sejam abordados desde estes primeiros anos.  A teoria 

da Evolução é uma das mais importantes teorias científicas e, portanto, cai nesta 

classe. Como há um número reduzido de estudos que buscam compreender a 

percepção do público sobre a evolução no público infantil, atividades como as aqui 

descritas se fazem vitais para oferecerem aos professores ferramentas capazes de 

gerar esta discussão. As crianças mostraram a capacidade para discutir o tema 

evolução já nesta faixa etária. 

É possível concluir que as crianças de nosso estudo possuem capacidade de 

compreensão e observação para o estudo de questões relacionadas às teorias 

evolutivas bem estabelecidas. As crianças, pelo menos metade delas foram 

capazes de identificar a presença de vulcões, associando-os ao aparecimento de 

fósseis. Parecem ter noção de que os animais podem sofrer mudanças ao longo do 

tempo e em decorrência de eventos ambientais. A compreensão de Charles Darwin 

como um cientista importante vai muito além da teoria evolutiva; ela possibilitou o 
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fazer pensar e valorizar o trabalho do cientista na construção do pensamento 

científico. 

A teoria da evolução é muito importante para a compreensão da Ciência e 

auxilia para entendermos questões como a preservação ambiental e as 

consequências do uso desenfreado dos recursos naturais. Por isso, é importante 

que desde pequenos comecemos a ter noção do que é e de como funciona a 

evolução. É interessante, também, que os educadores saibam como trabalhar esse 

tema na escola, de modo que as crenças religiosas dos alunos sejam respeitadas e 

ao mesmo tempo estes possam aprender a teoria evolutiva. Assim, é fundamental 

criarmos atividades lúdicas que possam ser levados para a sala de aula, a fim de 

estimular o pensamento crítico dos alunos para que possam compreender o que é e 

como funciona a evolução biológica. 

Se, desde os anos iniciais, com o ensino de ciências, até o ensino médio forem 

discutidos em sala de aula os processos de evolução, passando a noção de que 

houve e de que ainda há mudanças, e de que, à medida que os organismos se 

adaptam ou não ao ambiente (que também sofre mudanças), espécies podem surgir 

ou extinguir-se, será possível compreender a Natureza sob ótica evolucionista, 

tornado-se um fato aceito sem preconceitos e observável. É fundamental iniciar a 

construção deste conhecimento tão importante para desenvolver uma visão de 

mundo menos antropocêntrica, vendo o homem como mais um ser vivo a habitar 

este planeta e compartilhar o ambiente como os demais seres vivos. 

Podemos dizer que a experiência vivida teve um potencial educativo, sobretudo 

porque formou em cada aluno novas percepções, novos modos para olhar e pensar 

o mundo. A intenção foi de abrir vias de acesso para algum assunto que será 

trabalhado em sala de aula antes e após a atividade. Ao contrário de dar uma aula 

sobre quem foi Darwin ou informar os alunos sobre o que ele fez, oferecendo dados 

em discurso pronto e acabado, foi mais interessante envolvê-los numa atitude 

investigativa, provocativa, para despertar o interesse por meio da investigação 

científica. 
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Resumo:  Este artigo relata a investigação das concepções sobre higiene, com 

uma amostra de 71 alunos de anos iniciais em uma escola de Cachoeira do Sul, Rio 

Grande do Sul, Brasil. Tem por objetivo identificar as contribuições de um método de 

ensino, centrado numa abordagem lúdica de educação, para o ensino e a 

aprendizagem de crianças na área da saúde. Como método de estudo, foi aplicada 

uma entrevista projetiva aos alunos e a aplicação de uma atividade prática com uma 

das turmas pesquisadas. Os alunos que participaram da atividade metodológica 

responderam novamente a entrevista. Os dados, obtidos através de entrevistas, 

evidenciaram as percepções dos sujeitos da pesquisa quanto ao meio de ensino 

utilizado. As principais percepções assinalam que atividades práticas desenvolvidas 

facilitam a aprendizagem, possibilitam maior envolvimento, permitem momentos de 

distração, possibilitam revisão de conteúdos e necessitam de conhecimentos prévios. 

Palavras-chave:  conceitos prévios, higiene e metodologia de ensino 

 

Title:  Health detective: keeping an eye on hygiene 

Abstract: This paper shows the results of research about the conceptions of hygiene. 

The sample group was from a school in the municipality Cachoeira do Sul, Rio Grande do 

Sul, Brasil. The group studied was composed of 71 pupils from both the nursery and basic 
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education phases of the school. This study aims to identify the contributions of a teaching 

method, centered in a ludic education approach, for the teaching and learning of students in 

the health area. To assess the responses from the children, an interview was made using 

projected images as a visual aid to help them understand the nature of the questions and an 

experimental methodology was applied with one of the groups surveyed. Students who 

participated in the methodological activity, were interviewed again. The data, obtained 

through the interviews, highlighted the perception of the students involved in the research 

considering the teaching methodology used. The main perceptions showed that the 

developed game made the learning process easier and allowed a stronger involvement, 

moments of distraction and enabled subjects review and it showed that previous knowledge 

was demanded. 

Keywords:  previous conceptions, hygiene, teaching methodology 

Introdução 

A Educação está passando por uma transformação que transcende a sala de 

aula e busca acompanhar a globalização. Nenhum aprendizado tem valor de forma 

isolada, a informação exige a contextualização. O ensino de Ciências não é diferente 

e deverá atender igualmente a esta necessidade de mudanças. 

Infelizmente, muitas práticas, ainda hoje, fundamentam-se na mera transmissão 

de informações, sendo a transcrição do livro didático no quadro um recurso ainda 

predominante na prática de muitos professores e o estudo das Ciências, sem 

interação com os fenômenos naturais ou tecnológicos, tem deixado enorme lacuna 

na formação dos estudantes.  

Assim, é fundamental discutir o trabalho do professor e estimular para a prática 

de um ensino voltado a um processo que envolva não só a transmissão de 

conhecimentos, mas, sobretudo, a competência pedagógica, em que o aprender 

sobrepõe o ensinar e, consequentemente, onde o aluno é o agente deste 

aprendizado.  

Nesse sentido, as propostas para renovação do ensino de Ciências orientam-

se, atualmente, pela necessidade do currículo responder ao avanço do conhecimento 

científico, valorizando a participação ativa do estudante, através de discussões, 

experimentação, dinâmicas de grupo, entre outras. Porém, o simples uso das 
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estratégias de ensino não garante, isoladamente, sua relação com a estrutura 

cognitiva do sujeito da aprendizagem. É fundamental a interação e mediação do 

professor, para que as estratégias usadas possam garantir situações potencialmente 

adequadas ao desenvolvimento da Aprendizagem Significativa. 

De acordo com Ausubel, Novak e Hanesian (1980), a Teoria da Aprendizagem 

Significativa teve seu início nos trabalhos de David Ausubel, em 1963, tendo sido 

desenvolvida por seus seguidores, a exemplo de Joseph Novak e Marco Antonio 

Moreira. A ideia fundamental da teoria de Ausubel é a de que a Aprendizagem 

Significativa é um processo em que as novas informações ou os novos 

conhecimentos estejam relacionados com um aspecto relevante, existente na 

estrutura de conhecimentos de cada indivíduo. Ou seja, o princípio norteador da 

teoria de Ausubel baseia-se na concepção de que, para que ocorra a aprendizagem, 

é necessário partir daquilo que o aluno já sabe.  

Os mesmos autores preconizam que os professores/educadores devem criar 

situações didáticas com a finalidade de averiguar esses conhecimentos, que foram 

designados por ele mesmo como conhecimentos prévios. Estes seriam os suportes 

em que o novo conhecimento se apoiaria. Esse processo foi designado por eles 

próprios como ancoragem.  

Tortori (2005) aponta que esta teoria difere da aprendizagem memorística, que 

se caracteriza pela absorção literal e não substantiva do novo material, gerando 

interações fracas com a estrutura cognitiva. Contrariamente, a Aprendizagem 

Significativa visa uma interação mais plena e inter-relacionável de um novo saber 

com a matriz cognitiva, gerando vínculos mais estáveis e indissociáveis. 

Moreira (1999) diz que os significados são construídos a partir de relações e 

interações dos novos conceitos com componentes específicos da estrutura cognitiva 

do sujeito aprendente.  

O mesmo autor atribui condições para a ocorrência da aprendizagem 

significativa: a) considerar os conhecimentos prévios dos estudantes, percebendo o 

nível de desenvolvimento cognitivo em que ele se encontra e, a partir desse nível, 

propor métodos de ensino; b) o material de ensino deve ser potencialmente relevante 
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e adequado à estrutura cognitiva do educando; e, c) o aprendiz deve estar disposto a 

relacionar o novo conhecimento de forma substancial à sua estrutura cognitiva. 

Malafaia e Rodrigues (2008) ressaltam que muitas pesquisas têm apontado, já 

há várias décadas, que os alunos não chegam em branco a cada nova situação de 

aprendizagem escolar, mas que possuem esquemas de conhecimentos prévios que 

precisam ser levados em consideração em nossas práticas. 

Driver (1988) esclarece que os conhecimentos prévios constituem sistemas de 

interpretação e de leitura a partir dos quais as crianças conferem significado às 

situações de aprendizagem escolar. Os autores vão mais além, quando afirmam que 

as ideias prévias dos estudantes estão presentes em todas as situações de 

aprendizagem em sala de aula e podem ser utilizadas como mais um recurso 

didático para um ensino contextualizado. 

Bizzo (1998) afirma que em alguns casos, porém, a criança pode não modificar 

seus conceitos, ignorando o conhecimento apresentado pelo professor, ou ainda, 

interpretar as informações de acordo com suas noções. Dessa forma, é preciso criar 

situações nas quais haja conflito entre as concepções da criança e a realidade, 

incentivando o estudante a alterar suas ideias.  

Mortimer (2000) discute que esta construção não exige o abandono das 

concepções prévias, mas a tomada de consciência do contexto em que elas são 

aplicáveis. A compreensão de determinados conceitos se torna mais fácil quando as 

informações não são apresentadas como afirmações isoladas, pois sozinhas não 

fazem sentido. 

Portanto, o professor age como mediador entre o conhecimento científico e as 

concepções da criança. O professor deve auxiliar os estudantes a levar a cabo a 

reestruturação de seu pensamento acerca de vários aspectos relacionados com o 

mundo. 

 

Aprendizagem Significativa e o ensino de Ciências em saúde 

Pesquisas no ensino de Ciências têm buscado compreender como os 

conhecimentos prévios dos estudantes participam do processo de ensino-

aprendizagem escolar e como conhecimentos anteriores àqueles aprendidos na 
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escola, como parte de suas aquisições cotidianas, familiares, culturais, irão interferir 

e influenciar na aprendizagem de novos conteúdos. 

Demczuk et al (2007) abordam que o ensino de Ciências pode desenvolver um 

importante papel para proporcionar aos alunos uma ampla mostra de experiências. 

Isso pode fazer com que os estudantes passem a refletir mais sobre suas 

interpretações, abrindo um novo horizonte de conhecimento e incentivando-os à 

constante pesquisa, em busca de novas ideias sobre o mundo em que vivem. 

Quando a criança inicia sua vida escolar traz consigo a valoração de 

comportamentos favoráveis ou desfavoráveis à saúde oriundos da família e outros 

grupos de relação mais direta. 

França (2006) comenta que tomando como referência a escola e levando em 

consideração como ela trabalha, pode-se verificar que ela contribui para formação 

das representações que influenciam os hábitos de higiene corporal e ambiental dos 

seus alunos. No entanto, ela não é a única e pode não ser considerada a principal 

difusora para consolidar as representações de regras básicas de higiene no meio 

social, mas tem grande relevância neste sentido. 

A escola não cumpre sozinha o papel de ensinar; e posteriormente, educar para 

a higiene, uma vez que o processo da higiene inicia-se em casa e ao educar para a 

saúde, de forma contextualizada e sistemática, o professor e a comunidade 

contribuem de maneira decisiva na formação de cidadãos capazes de atuar em favor 

da melhoria dos níveis de saúde pessoais e da coletividade.  

Neste contexto, o ensino da higiene tem sido um desafio para educação, no que 

se refere à possibilidade de garantir uma aprendizagem efetiva e transformadora de 

atitudes e hábitos que levam a uma vida saudável, porém é preciso educar levando 

em conta todos os aspectos envolvidos na formação de hábitos e atitudes que 

acontecem no dia-a-dia do aluno na escola e na sua comunidade. Sem dúvida, o 

professor sozinho não leva o aluno a adquirir todos os hábitos de higiene. Ele pode e 

deve, entretanto, fornecer elementos que capacitem para uma vida saudável. 

 

 

 



128 

 

Cuidados sobre a higiene corporal e postural 

Os professores devem estar comprometidos com o objetivo de conscientizar e 

esclarecer aos seus alunos sobre os hábitos de higiene, tanto corporal como 

postural, cabendo ao docente enriquecer suas aulas com distintas estratégias de 

ensino que focalizem para estes conteúdos, os quais são alicerces pra uma vida 

saudável.     

Hábitos de higiene fazem parte da rotina das crianças e tomar banho, escovar 

os dentes, lavar as mãos antes e após uso do banheiro e as refeições, são 

atividades que elas podem desenvolver sem a presença constante do adulto. 

Este assunto quando abordado em sala de aula proporciona ao aluno maior 

aproveitamento e serve como parâmetro para avaliar suas atitudes, bem como 

interagir os conhecimentos prévios com o conhecimento escolar, gerando novos 

conhecimentos.  

Segundo os PCN (1997), nos anos iniciais devem ser desenvolvidas 

orientações de como cuidar do próprio corpo, sendo fundamental educar as crianças 

a ter uma vida saudável através dos bons hábitos de higiene. Portanto, o 

conhecimento sobre o corpo humano para o aluno deve estar associado a um melhor 

conhecimento do seu próprio corpo, por ser seu e por ser único, e com o qual ele tem 

uma intimidade e uma percepção subjetiva que ninguém mais pode ter. Essa visão 

favorece o desenvolvimento de atitudes de respeito e de apreço pelo próprio corpo e 

pelas diferenças individuais.  

Segundo Souza e Morais (2000), o objetivo da saúde escolar é atender a 

integralidade da criança. Em vez de considerarmos a criança com queixa escolar 

doente ou diferente, devemos vê-la de maneira a ser entendida no seu ambiente 

social mais amplo, na família, na escola, no seu grupo de amigos.  Assim, é 

fundamental que os alunos conheçam bons hábitos, mas não basta apenas informá-

los é preciso trabalhar de forma significativa a aquisição desses hábitos, para que 

dessa forma possam desenvolvê-los no seu ambiente de convivência. Assim, ao 

tratar de educar para higiene corporal, há de se buscar uma prática participativa de 

modo que as orientações para os alunos sejam coerentes com a linguagem do 

próprio corpo.  
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A presença do educador se torna imprescindível e fundamental, pois é preciso 

facilitar para que o aluno se aproprie do conhecimento científico a respeito do próprio 

corpo, sobre as condições de vida da população e sobre sua importância de colocar 

em prática certos hábitos que contribuirão decisivamente no cuidado com o corpo. 

Quando o aluno percebe que estes hábitos o ajudam a viver melhor, sem dúvida 

alguma ele estará motivado a colocá-la em prática com regularidade.  

Leonello e L’Abbata (2006) apontam que os programas de educação em saúde 

em ambiente escolar, focando os comportamento e hábitos saudáveis infantis, são 

capazes de melhorar o nível de conhecimento infantil sobre o processo saúde-

doença, sendo considerados uma opção efetiva e de baixo custo para a 

democratização de conhecimentos em saúde.  

Comentam ainda que a figura do professor de ensino fundamental como um 

multiplicador de conhecimentos, orientador e facilitador dentro deste processo de 

ensino-aprendizagem em saúde se torna necessária, sendo fundamental a 

capacitação destes, para o exercício da função de multiplicador em saúde, devendo 

esta ser iniciada desde a sua formação inicial. Neste contexto, é imprescindível 

capacitar e preparar os professores para o desenvolvimento de práticas adequadas 

de educação em saúde no cotidiano escolar. 

Discutir com os alunos sobre saúde e estabelecer bons hábitos inclui explicar 

sobre os benefícios adquiridos a partir destes cuidados. Vários programas vêm 

sendo aplicados no ambiente escolar, pois este é um espaço privilegiado para ações 

educativas com crianças. Diferentes estratégias de aprendizado de prevenção de 

dores na coluna vêm sendo aplicadas nesses estudos.  

Um programa de educação postural foi apresentado por Robertson e Lee (1990) 

abordando conceitos sobre a postura sentada correta e técnicas de levantamento de 

peso entre crianças. Eles utilizaram diagramas e práticas de vivência de posturas 

corretas e incorretas. Os resultados revelam que o programa de educação postural 

promoveu modificações imediatas na adoção do comportamento correto na postura 

sentada e nas situações de levantamento de peso. Neste contexto, é fundamental 

incluir a educação postural aos bons hábitos de higiene que vem sendo desenvolvido 

nas escolas, no ensino de Ciências. 
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Quadro 1. Hábitos saudáveis a serem desenvolvidos nos anos inicias. 

BANHO 

A pele tem milhões de células que formam a epiderme (a camada mais externa da pele). Sobre as células da 

epiderme há uma camada de queratina, uma proteína que não deixa passar água para o lado de dentro. Além 

disto, ainda tem os poros – os pequeninos orifícios por onde sai o suor – e as glândulas sebáceas, que 

acompanham os pêlos que recobrem toda a superfície do corpo, exceto a palma da mão e a sola dos pés. Todos 

os dias a pele é renovada, mandando embora algumas células mortas misturadas com queratina e formando um 

tecido novinho em folha. As glândulas especiais que produzem suor, e outras que produzem uma substância 

parecida com o sebo. A falta de banho provoca os acúmulos gradativos dessas substâncias, que se somam às 

sujeiras·exteriores (poeiras, terra, areia, etc.). Uma coisa que nem todo mundo sabe é que sobre a nossa pele e 

mucosas – mucosa é a pele fininha e úmida, como a da boca e a do interior do nariz – existem bactérias 

chamadas comensais, isto é, bactérias que convivem conosco sem necessariamente causarem doença. Elas têm 

uma função importante: não permitir que outros microorganismos mais perigosos à saúde se estabeleçam na pele 

e mucosas. Se as comensais não estiverem presentes em número adequado, o equilíbrio entre a proteção e 

agressão é rompido e podemos adoecer. Se deixarmos que os resíduos naturais da pele se acumulem (suor, 

sebo, células mortas), as bactérias comensais podem se multiplicar de forma descontrolada e danificar a pele, 

além de abrir espaço para outras bactérias mais nocivas. Desta forma, abrem-se feridas na nossa pele, 

permitindo a entrada de microorganismos indesejados em nosso corpo. A consequência é o aparecimento de 

assaduras, além do odor (mau cheiro) desagradável, e doenças da pele. Logo, tomar banho não é só para ficar 

cheiroso. Quando tomamos banho, removemos os resíduos naturais acumulados e o equilíbrio entre as 

comensais e a pele é mantida. 

LAVAGEM DAS MÃOS 

Elas entram em contato com muitas coisas e podem levar microorganismos nocivos para a boca, os olhos e 

outras partes do corpo. Por isso, as mãos pedem atenção especial. Devem ser lavadas antes das refeições, 

depois de ir ao banheiro e sempre que tiverem contato com sujeira. A pele da palma das mãos é diferente do 

restante do corpo, e pode ser lavada mais vezes. 

LIMPEZA DAS UNHAS 

Cortar as unhas e mantê-las sempre limpas são medidas importantes para prevenir certas doenças. Quando a 

pessoa coloca a mão na boca, a sujeira armazenada debaixo das unhas pode dar origem a verminose e outras 

doenças intestinais. Além disso, valoriza os aspectos estéticos relacionados à beleza das unhas. 

LIMPEZA DOS DENTES 

Existe uma íntima relação entre dentes bem cuidados e boa saúde. A pessoa com dentes estragados não 

mastiga direito; a qualquer momento pode sofrer violentas dores; e existe sempre o perigo de doenças muito 

sérias. 

CABELOS 

Devem ser cortados habitualmente e lavados com xampu ou sabão diariamente, ou então, duas vezes por 

semana. Os cabelos grandes e sujos facilitam a proliferação de parasitas. 

(Fonte : Adaptado da Revista Ciência Hoje das Crianças 176 – janeiro/fevereiro 2007) 
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Procedimentos Metodológicos 

 

O estudo buscou analisar as concepções prévias que os alunos possuem a 

respeito da higiene; além de propor e aplicar um roteiro de atividades a uma das 

turmas participantes e que permitissem a estes envolvidos vivenciar situações sobre 

os hábitos de higiene e a lavagem adequada das mãos e dos alimentos. 

A pesquisa foi desenvolvida em uma escola privada do município de Cachoeira 

do Sul, RS, com 71 participantes que se encontram nos anos iniciais, com faixa 

etária variável entre 6 e 12 anos. Foram trabalhados com quatro turmas distintas, do 

primeiro ao quarto ano. 

Como as atividades propostas foram distintas entre as turmas participantes da 

pesquisa, os métodos empregados foram descritos como etapas: 

Etapa 1. Em um primeiro momento, foi aplicado um teste sobre concepções 

prévias sobre higiene, envolvendo os 71 participantes, visando pesquisar o assunto 

higiene e retornar os resultados aos participantes envolvidos, discutindo-os após a 

aplicação do teste, de modo que a criança não apenas recebesse informações sobre 

a temática, como também participasse da discussão acerca dos resultados da 

pesquisa e tivesse condições de levar estas informações para casa.  

Para tanto, optou-se em realizar uma entrevista projetiva (centrada em técnicas 

visuais); ou seja, através da utilização de recursos visuais em que o entrevistador 

pode mostrar imagens em slides em Power Point e impressos ao informante. Foram 

utilizadas 28 imagens selecionadas da internet, que atendessem o objetivo proposto, 

agrupadas em 9 questões apresentadas em recurso multimídia e estampadas em 

folhas impressas ofertadas aos alunos. As imagens oferecidas foram selecionadas a 

partir da busca por imagens on line, sendo uma representativa da resposta certa e 

outras selecionadas aleatoriamente. Assim, as imagens sugeriam ou não relações 

com a higiene.  

Simultâneo a entrega da folha impressa, cada slide era mostrado, com uma 

pergunta e apresentado-as aos alunos algumas imagens. Então, era solicitado aos 

participantes que marcassem um X na imagem que achassem a correta no modelo 

impresso. Assim, foram realizadas nove perguntas, subdivididas em 3 ítens distintos: 
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hábitos corretos com relação à postura, hábitos corretos de higiene pessoal e 

procedimentos adequados à lavagem de alimentos. 

Após a investigação inicial, as questões foram novamente apresentadas aos 

alunos, tendo sido explanado sobre o assunto através de uma palestra que abordou 

os seguintes tópicos: história da higiene, lavagem corretamente das mãos e dos 

alimentos, postura corporal, escovação dos dentes e importância do banho diário. 

Para verificar a assimilação dos alunos referente à palestra foi novamente aplicada a 

entrevista projetiva, descrita anteriormente. 

Como a aplicação dos testes e a palestra foram realizadas em cada turma 

isoladamente, escolheu-se uma das turmas para aplicar uma atividade prática 

anterior a participação na palestra. Assim, a turma do terceiro ano não seguiu o 

mesmo roteiro proposto para as outras três turmas pesquisadas.  

Etapa 2. Foram desenvolvidas atividades experimentais com os alunos de 

terceiro ano (19 alunos), sendo a faixa etária variável entre 8 e 10 anos, de modo 

que se pudessem avaliar sua postura em relação a algumas situações que requerem 

hábitos de higiene. 

Para o experimento em questão foi utilizada tinta guache marrom (pois lembra 

cor de sujeira), tinta Neon para luz ultravioleta (invisível), pincel, luz negra, sabonete 

líquido, papel toalha, água corrente e quatro maçãs. Como na turma havia 19 

crianças, foi realizada a seguinte estratégia para realização do procedimento 

experimental. As crianças foram divididas em três grupos: grupo 1, composto por 

sete crianças; grupo 2, composto por 8 crianças e grupo 3, composto por quatro 

crianças.  

Após a divisão nos grupos, foram pintadas as mãos dos alunos do grupo 1 com 

tinta guache marrom e as mãos dos alunos do grupo 2, com tinta invisível. Utilizou-se 

secador de cabelo para secagem da tinta nas mãos. As crianças foram questionadas 

sobre quais as mãos que estavam mais sujas. Após, as crianças foram submetidas à 

lavagem das mãos, sendo oferecida a elas, água corrente, sabonete líquido e papel 

toalha.  

O grupo 3, composto por quatro integrantes, recebeu maçãs, também 

previamente pintadas, tendo sido adotado pintura de duas maçãs com tinta guache 
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marrom e outras duas maçãs pintadas com tinta invisível. Igualmente foram pintadas 

as mãos destas quatro crianças, obedecendo aos mesmos critérios das maçãs. 

Posteriormente, foi solicitado a estes alunos para realizarem a lavagem de suas 

mãos e a lavagem das frutas.  

Após todos terem lavado as mãos e as maçãs, passou-se individualmente em 

cada aluno, e em conjunto com o grupo investigado, realizou-se uma avaliação da 

lavagem realizada, sendo dividido em quatro graus: a) mãos ou maçãs muito bem 

lavadas (onde não se enxergasse nenhum vestígio de tinta), b) mãos ou maçãs bem 

lavadas (quando os vestígios de tinta fossem quase irrelevantes), c) mãos ou maças 

medianamente lavadas (onde aparecessem poucos vestígios de tinta) e d) mãos e 

maças mal lavadas (onde aparecessem vários vestígios de tinta). A observação da 

presença de tinta invisível contou com o auxílio de uma lâmpada de luz negra, sem 

que os alunos soubessem previamente que o que foi utilizado em suas mãos era 

tinta invisível. 

De acordo com os resultados das lavagens pode-se analisar se os mesmos 

sabiam ou não lavar as mãos e frutas. O tempo médio de lavagem das mãos e frutas 

foi verificado pelo uso do cronômetro. 

Após as observações realizadas, foi discutido com as crianças o procedimento 

adequado da lavagem das mãos. 

Como continuação à atividade, os alunos construíram individualmente um texto 

e um desenho, onde foi solicitado que desenhassem sobre o experimento realizado e 

escrevessem o que aprenderam sobre o assunto. Estes foram posteriormente 

recolhidos e analisados. 

No término desta atividade, concluiu-se o processo com a execução da palestra 

e a aplicação do teste final sobre concepções a respeito da temática. 

Resultados e Discussões 

 

A análise global provenientes da totalidade dos participantes obtidas através da 

análise das 71 entrevistas projetivas aplicadas e dos 19 textos construídos e 

desenhos feitos pelos alunos do terceiro ano permitiram inferir algumas 
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considerações de como estes alunos compreendem hábitos de higiene, e o que 

identificam como certo ou desconhecem dentro desta temática. 

Com relação à concepção sobre os 3 ítens distintos pesquisados: hábitos 

corretos com relação à postura, hábitos de higiene pessoal e procedimentos 

adequados à lavagem de alimentos, verificou-se que os alunos participantes neste 

estudo evidenciam concepções positivas acerca da higiene e a análise das respostas 

permitiu constatar que apresentam um bom conhecimento sobre alguns tópicos e 

desconhecimento sobre outros. Observou-se que os alunos demonstraram 

dificuldades em algumas questões e facilidade em outras. Este fato pode ser 

verificado através do comportamento dos alunos ao responderem a entrevista 

projetiva, se referindo ao questionário com alguns comentários: “- Difícil a questão 8! 

Fácil as demais”, “ – Esta não sei, acho que é aquela”, “ - Vou chutar nas respostas”. 

 Quando os alunos foram questionados sobre a higiene postural, observou-se 

uma grande desinformação dos mesmos, o que pode ser trabalhado durante as 

atividades realizadas e que repercutiu em algumas mudanças conceituais, quando 

passaram novamente pelas entrevistas. Este ítem pesquisado é apresentado na 

Tabela 1 e pode-se verificar em relação ao modo correto de sentar, que a maioria 

dos alunos possui certa dificuldade em identificar como sentar-se adequadamente.  
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Questões Alternativas 

 

Qual o modo correto de 

sentar? 

   

Situação de aplicação Antes Após Antes Após Antes Após 

Percentual Geral 77,24 3,7 26,76 96,3 0 0 

Percentual no 3o ano 96,3 7,4 3,7 92,6 0 0 

 

Qual o modo correto de 

carregar a mochila? 

  

 

Situação de aplicação Antes Após Antes Após   

Percentual Geral 100 100 0 0   

Percentual no 3o ano 100 100  0   

 

Qual a maneira certa de 

levantar um objeto do 

chão? 
  

 

Situação de aplicação Antes Após Antes Após   

Percentual Geral 80,3 7,4 19,7 92,6   

Percentual no 3o ano 70,4 11,1 29,6 88,9   

Tabela 1.- Parcela de respostas dadas pelos alunos dos anos iniciais, sobre 

hábitos de higiene postural. 

 

Após a palestra, tanto nas turmas pesquisadas, quanto naquelas em que foram 

aplicadas as atividades práticas observou-se que o percentual de respostas dadas 

para a maneira correta de sentar aumentou significativamente. Isto se torna 

fundamental ser trabalhado na escola, à medida que oferece problemas futuros à 
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saúde. Sem dúvida, é de grande importância os alunos terem uma boa postura e 

esta conduta necessita ser trabalhada também em sala de aula, de acordo com as 

recomendações adequadas. Neste contexto, foram demonstradas aos participantes 

distintas práticas posturais adequadas conforme segue. 

Para sentar, foi ensinado que devem manter as costas retas, apoiadas no 

encosto, os braços devem estar sobre o apoio da cadeira, e os ombros relaxados, os 

pés devem estar no chão ou sobre um apoio, havendo um ângulo de 90° dos joelhos 

em relação aos quadris. O professor como educador, mediador e observador da 

postura em sala de aula, pode e deve interferir orientando adequadamente aos 

alunos. 

Em relação à maneira de carregar a mochila, notou-se que 100 % dos alunos 

tinham o conhecimento, mantendo-o após a aplicação da palestra. Logo que a 

criança começa ir à escola devemos ensiná-la a maneira correta de carregar a 

mochila nas costas. O peso deve ser equilibrado nas duas alças ao carregar o 

objeto. Deve ser explicado aos alunos que levar a mochila em uma só alça, pode 

levar às lesões na coluna vertebral, por manter o peso apenas em um ombro.  

Pereira et al (2005) afirmam que o peso máximo total do material escolar 

transportado por alunos do ensino fundamental, em mochilas, pastas ou similares 

não poderá ultrapassar: 5% do peso da criança do pré-escolar e 10% do peso do 

aluno do ensino fundamental. Caberá a escola, através de seus coordenadores, a 

definição do material escolar a ser transportado diariamente. O material que exceder 

o peso máximo permitido deverá ficar guardado em armários fechados individuais ou 

coletivos. Isto está previsto no PROJETO DE LEI 6.338/05, lei já aprovada pela 

comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e que tramita no Senado (e que 

limita a 15% do peso da pessoa) apesar da Organização Mundial de Saúde 

recomendar não exceder 10% do peso da pessoa. O Rio Grande do Sul já possui 

legislação específica há bastante tempo; porém, sem aplicação na prática. Refere-se 

à Lei 12.027, de dezembro de 2003 (FRAGA, 2012). 

Esta prática adequada evita problemas como dores nas costas, hiperlordose da 

coluna lombar, artrose precoce e má postura. Algumas precauções, combinadas com 

estímulos adequados, ajudarão a prevenir problemas futuros na coluna da criança. 
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Os pais devem estar atentos no que a criança carrega na mochila, pois ela pode 

estar carregando peso desnecessário. Outra medida importante é estimular as 

crianças desde pequenos a praticarem atividades físicas, para desenvolverem suas 

habilidades psicomotoras. 

Sobre a maneira correta de levantar um objeto do chão, a maioria dos alunos 

mostrou não terem um conhecimento sobre a postura adequada. Já a palestra e 

demonstração utilizada e discutida com os alunos auxiliou a refletir sobre o assunto e 

compreender a maneira correta. Esta discussão deverá ser uma constante na escola, 

pois a prática do dia-a-dia, se não provocada, não repercutirá em mudanças.  

Machado (2008) relata que a maneira correta para levantar pesos e volumes 

exige a flexão dos joelhos e aproximação do objeto junto ao corpo, agachando-se 

sem inclinar o corpo para frente. Com isto, demonstrou-se aos alunos, que 

contraindo a musculatura abdominal, com a coluna ereta e forçando os músculos das 

coxas e pernas devem elevar o peso. E, utilizando as articulações dos quadris, 

joelhos e tornozelos, pode-se atenuar a pressão e esforços sobre as delicadas 

articulações da coluna vertebral.  

Para pegar o objeto do chão, foi apresentado aos alunos que a coluna deve 

estar ereta e inclinada para frente e jamais se deve curvar o corpo, pois isso 

sobrecarrega a coluna. Os braços também devem ficar estendidos para alcançar o 

objeto que será pego. Ao subir com ele em mãos é indicado mantê-lo o mais próximo 

possível do corpo. As pernas também devem ficar estendidas uma em frente à outra 

e seguindo uma abertura na linha dos quadris, pois assim sentirá o esforço 

concentrando-se na parte de trás das coxas e glúteos e o joelho deve ficar flexionado 

sem que ultrapasse a linha dos pés.  

Infelizmente, a maioria da população não sabe a importância da higiene 

postural e os que sabem, não costumam cuidar, por isso que esse aprendizado deve 

vir desde os primeiros anos de vida e continuado na escola com o auxílio do 

professor, tornando-se hábitos naturais e saudáveis no decorrer da vida. 

Neste contexto, Loureiro (1996) comenta que é importante ressaltar que a 

educação em saúde tem por função tornar o cidadão capaz de alterar seus hábitos e 

comportamentos e de estar em condições de reivindicar seus direitos; portanto, a 
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prática educativa em saúde ajuda a construir um cidadão consciente de seu papel 

enquanto agente social. 

Collares e Moisés (1989) afirmam que os professores devem ser preparados 

para discutir questões de saúde, higiene, alimentação de maneira crítica e 

contextualizada, vinculando saúde às condições de vida e direitos do cidadão. Cabe 

aos educadores desenvolver o senso crítico e auxiliar na formação de bons 

cidadãos. 

Quando questionados sobre a higiene pessoal, os alunos mostraram 

discernimento sobre o assunto, conforme mostra a Tabela 2, onde 100% dos alunos 

afirmaram compreender a importância da lavagem das mãos anterior às refeições. 

Este percentual se manteve após a aplicação da palestra. Este conhecimento é 

importante devido as mãos estarem contendo permanentemente microrganismos, 

adquiridos através do contato com qualquer objeto, já que estes ocorrem em todos 

os lugares, podendo contaminar os alimentos que as crianças irão pegar com as 

mãos e logo colocá-los na boca. Isso pode auxiliar a evitar doenças que atacam o 

sistema gastrointestinal, prejudicando a saúde da criança e até as impedindo de irem 

à escola. 

Já em relação ao que devem fazer após as refeições, 100% das crianças têm 

conhecimento da importância da escovação dos dentes, que deve ter a duração de 

120 segundos, não utilizando muita pasta de dentes, pois não é a sua utilização que 

remove os microrganismos, mas sim o modo como se aplica a escovação. Foi 

explicado aos alunos que para uma efetiva higiene dental devemos fazer 

movimentos diversos, escovando também a língua e as bochechas, enxaguando a 

boca com água corrente no mínimo três vezes. Logo que a criança começa a 

aprender deve fazer esse processo junto com seus pais ou responsáveis e, se 

possível, colocar um espelho a altura da criança no banheiro, pois muitas não se 

vêem escovando os dentes e acabam não sabendo o que estão fazendo (PRESTES, 

1984). 
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Questões Alternativas 

 

O que devemos fazer 

antes das refeições? 

 
 

 

Situação de aplicação Antes Após Antes Após Antes Após 

Percentual Geral 100 100 0 0 0 0 

Percentual no 3o ano 100 100 0 0 0 0 

 

Após as refeições o 

que devemos fazer? 
   

Situação de aplicação Antes Após Antes Após Antes Após 

Percentual Geral 0 0 0 0 100 100 

Percentual no 3o ano 7,0 0 2,8 2,8 90,1 97,2 

Tabela 2.- Parcela de respostas dadas pelos alunos dos anos iniciais, sobre 

hábitos de higiene relacionados à refeição 

 

No que se refere a existência de micróbios embaixo das unhas, a maioria dos 

alunos possuem a concepção de que é importante a higienização das unhas, 

sabendo da importância de cortá-las periodicamente; porém, ainda que para um 

menor grupo, afirmam acreditar que apenas tomando banho evitariam os micróbios 

nas unhas, o que pode ser evidenciado na Tabela 3. No entanto, após a palestra, 

quase a totalidade das crianças compreenderam a importância do corte periódico 

das unhas, como método mais adequado para evitar que os micróbios fiquem 

debaixo das mesmas. O corte das unhas foi ensinado para os alunos como método 

higiênico, auxiliando na retirada de microrganismos que podem ser ingeridos pelas 

crianças na hora da alimentação. Outro fato bem relevante é a questão da estética, 

que cortando e limpando as unhas periodicamente a aparência das mãos fica mais 

bonita.  
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Sobre a limpeza das orelhas, 100% dos alunos têm a concepção que a maneira 

mais adequada é utilizando o cotonete, mantendo a mesma idéia após a palestra. 

Porém, conversando com os alunos, verificou-se que muitos não sabem do risco que 

estão correndo ao usar esse material, com a introdução do cotonete no ouvido. 

Santana et al (2009) apontam que o uso do cotonete deve somente ser feito para a 

orelha, não sendo introduzido completamente. Ou o que é mais grave, quando esta 

introdução não é nem feita por um material asséptico, como grampo, chave ou 

caneta, podendo além de inserir microrganismos, atingir a pele do tímpano podendo 

machucá-lo e obtendo lesões no ouvido que trarão problemas futuros. 

Quanto à sujeira do corpo, 100% dos alunos sabem da importância do banho 

diário, que é através do banho que eliminamos as células mortas do nosso corpo, o 

acumulo de pó, de gordura, além de que se não tomarmos banho poderemos ficar 

com um odor forte, assaduras e poderão aparecer doenças como sarnas e micoses. 

Como cada pessoa, aluno ou professor apreende em seu meio de convívio um 

conjunto de idéias a respeito do corpo, é importante que o professor tenha 

consciência disso para que possa superar suas próprias pré-concepções e 

retrabalhar algumas das noções que os alunos trazem de casa, algumas 

correspondentes a equívocos graves. Além dessas noções adquiridas em sua 

vivência individual, há outras difundidas pela mídia, mas tão pouco elaboradas que 

também constituem senso comum. Todas essas conceituações adquiridas fora da 

escola devem ser consideradas no trabalho em sala de aula. 
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Questões Alternativas 

O que devemos fazer 

para evitar que 

micróbios fiquem em 

baixo das unhas? 
 

 
 

Situação de aplicação Antes Após Antes Após Antes Após 

Percentual Geral 14,8 11,1 3,7 0 81,4 88,8 

Percentual no 3o ano 12,7 0 4,2 0 83,1 100 

Qual objeto se usa 

para limpar as 

orelhas? 
   

Situação de aplicação Antes Após Antes Após Antes Após 

Percentual Geral 0 0 100 100 0 0 

Percentual no 3o ano 0 0 100 100 0 0 

O que devemos fazer 

quando estivermos 

com todo o corpo 

sujo?   
 

Situação de aplicação Antes Após Antes Após Antes Após 

Percentual Geral 0 0 100 100 0 0 

Percentual no 3o ano 0 0 100 100 0 0 

Tabela 3.- Parcela de respostas dadas pelos alunos dos anos iniciais, sobre 

hábitos de higiene pessoal. 

 

A Tabela 4 mostra a concepção de alunos sobre os procedimentos adequados 

à lavagem de alimentos. Pode-se verificar que 87,32% (grupo geral) e 96,3 % (turma 

do terceiro ano) dos alunos afirmaram como procedimento correto realizar a lavagem 

dos alimentos com água corrente. Na palestra foi abordada a maneira correta da 

lavagem dos alimentos. Porém, os resultados não se mostraram tão significativos 
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neste ítem, provavelmente pelo fato de as crianças desconhecerem o hipoclorito, ou 

pelo fato deste produto ser utilizado na limpeza da casa, dificultando a associação 

deste agente desinfetante sobre os microrganismos contidos em frutas, verduras ou 

legumes. Também, como não é de uso comum, seria importante e oportuno a 

demonstração da prática, sendo provavelmente de melhor assimilação pelo público. 

 

Questões  Alternativas  

Qual a maneira 

correta de se lavar os 

alimentos? 

 

 

 

 

  

Situação de aplicação Antes Após Antes Após Antes Após 

Percentual Geral 87,3 81,4 4,2 0 9,9 18,6 

Percentual no 3o ano 96,3 96,3 0 0 3,7 3,7 

Tabela 4.- Parcela de respostas dadas pelos alunos dos anos iniciais, sobre a 

maneira adequada para lavagem dos alimentos. 

 

Foi discutido com as crianças que as verduras, legumes e frutas devem ser 

bem lavadas, passando-se os dedos por toda a casca para retirar terra, pedaços 

machucados da folha e larvas. No caso de frutas que serão comidas com casca, 

como a maçã deve ser lavada com uma esponja. Explicou-se ainda que é importante 

esfregar as cascas para que a quantidade de agrotóxico a ser ingerida diminua. Após 

a lavagem com água, se a criança contar com o auxílio de adultos foi explicado que 

os alimentos deverão ficar em repouso em uma bacia contendo hipoclorito de sódio 

(uma colher de sopa para um litro de água e deixar os alimentos por 15 minutos para 

eliminar larvas e bactérias). É oportuno lembrar que se trata de uma substância 

química tóxica, que só deve ser manuseada por adultos. Depois, deve-se lavar 

novamente em água corrente. Comentou-se com os alunos que o vinagre também é 

utilizado; porém, mesmo colocando o recomendado, duas colheres de sopa de 
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vinagre para cada litro de água e deixando os alimentos mergulhados neste 

preparado por 30 minutos, o vinagre não possui a propriedade de matar larvas, mas 

faz com que se soltem das folhas. Sobre as bactérias, ele não terá ação.  

Mesmo com a explanação, verificou-se que o assunto é desconhecido para os 

alunos, mostrando que apenas uma conversação sobre o assunto, não é significativo 

para mudar pré-concepções existentes, que podem ser facilmente observadas nas 

residências destes alunos. Através de depoimentos orais, eles relataram que as 

mães apenas lavam com água e usam vinagre para temperar. Mostraram conhecer o 

produto alvejante para limpar a casa e demonstraram repúdio ao produto no uso de 

alimentos. 

Posterior a aplicação da entrevista projetiva, os alunos do terceiro ano 

desenvolveram uma atividade experimental (Figuras 1 e 2) que avaliou a lavagem 

das mãos dos participantes, podendo ser constatado na Tabela 5. 

Os resultados demonstram que os alunos desconhecem o procedimento 

adequado para lavagem das mãos, implicando na permanência de microrganismos 

que possam vir a causar danos à saúde, pelo manuseio de alimentos, objetos ou a 

simples colocação das mãos em contato com a cavidade oral.  

Com relação ao tempo médio gasto no procedimento de lavagem das mãos, os 

resultados obtidos estão relacionados ao fato de que os alunos que possuíam tinta 

guache em suas mãos puderam visualizá-la com maior facilidade, associando 

claramente a tinta com a sujeira, isto acarretou nas crianças o desejo de lavarem as 

mãos enquanto estas permanecessem sujas. O mesmo fato não foi observado no 

grupo 2 (tinta invisível), pois os alunos por não observarem a tinta não possuíram o 

mesmo cuidado que o grupo anterior teve. 
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Classes  Muito 

bem 

lavadas 

Bem 

lavadas 

Medianamente  

lavadas 

Mal 

lavadas 

Tempo médio 

gasto na 

lavagem 

Mãos com tinta 

guache 

0% 28,57% 71,43% 0% 50 seg 

Mãos com tinta 

invisível 

0% 0% 12,5% 87,5% 30 seg 

Maçãs com 

tinta guache 

0% 0% 0% 100,0% 60 seg 

Maçãs com 

tinta invisível 

0% 0% 0% 100,0% 20 seg 

Tabela 5.- Resultados da avaliação das lavagens das mãos e das maçãs, 

realizadas pelos alunos do terceiro ano 

 

 

Figura 1.- Representação da atividade prática sobre a  lavagem das mãos e 

lavagem de maçâs, realizada em laboratório com alunos de terceiro ano. 

 

Fonte: Goldschmidt, A.I., 2012 
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Figura 2.- Representação do uso da luz ultravioleta capaz de visualizar a 

presença da tinta invisível mesmo após a lavagem das mãos de alunos do terceiro 

ano. 

Fonte: Goldschmidt, A.I., 2012 

 

Após o experimento e a discussão dos resultados obtidos, os alunos 

construíram individualmente um texto e um desenho sobre o que aprenderam com a 

atividade prática. A análise dos textos e desenhos produzidos pelos alunos permitiu 

agrupá-las em 12 categorias: lavagem das mãos antes a após situações distintas, 

lavagem das frutas e legumes/alimentos, descrição da experiência, satisfação com a 

experiência, satisfação com a palestra, compreensão do experimento, descrição do 

processo de lavagem adequada das mãos, higiene das unhas, higiene dos dentes, 

processo saúde-doença, citações dos produtos de higiene, hábitos de higiene diários 

(banho).  

As categorias foram definidas a partir de análise prévia dos desenhos. Esta 

categorização pode ser evidenciada na Tabela 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 

Categorias Percentual 

Descrição da experiência 21,0 

Satisfação com a experiência 10,5 

Satisfação com a palestra 5,3 

Descrição do processo de lavagem adequada das mãos 26,3 

Citações dos produtos usados em higiene 15,8 

Compreensão sobre o experimento 79,0 

Lavagem das mãos antes e após situações distintas 36,8 

Lavagem das frutas e legumes/alimentos 26,3 

Processo Saúde-Doença 36,8 

Higiene das unhas 5,3 

Higiene dos dentes 10,5 

Hábitos de higiene diários (banho) 15,8 

Tabela 6.- Parcela de respostas associadas às categorias provenientes da 

análise de textos e imagens produzidos após a realização da atividade experimental. 

 

Na redação deste trabalho, recorreu-se à apresentação de alguns relatos 

transcritos literalmente e desenhos com o objetivo de ilustrar e substanciar as 

interpretações efetuadas.  

A partir da análise dos textos e desenhos, podem-se inferir algumas 

considerações. Verificou-se que 21% dos relatos incluem citações que representam 

a descrição do experimento realizado, sendo observado que descreveram 

adequadamente a experimentação feita em laboratório como demonstra o relato de 

um aluno: “Na aula fomos ao quadro interativo e fizemos uma atividade sobre 

higiene. Depois fomos ao laboratório de ciências e sujamos as mãos e as maças e 

depois lavamos. A professora Andrea colocou uma lâmpada roxa em nossas mãos e 

as mãos estavam muito sujas ainda”.  

Na análise dos relatos, observou-se ainda o apontamento adequado da conduta 

cientifica, descrevendo adequadamente os passos da experimentação: “Ontem dia 

13 de abril fomos no laboratório de ciências estudar a higiene  pessoal. A professora 

Andreia nos ensinou a lavar as mãos corretamente. Seus ajudantes Vagner e Ângela 



147 

 

pediram para uns alunos sujasem as mãos de tinta azul e os outros de tinta 

transparente, depois pediram para que nós lavássemos as mãos. Constatamos que 

através de uma luz não conseguimos lavar as mãos direitinho’. 

Foi notável que a troca de ambiente, saindo do cotidiano e partindo para as 

dependências do laboratório de ciências, ocasionou nas crianças maior interação por 

proporcionar aos estudantes a oportunidade de participarem efetivamente na 

realização das técnicas aplicadas. Ao entrarem no laboratório estavam eufóricos, 

mostrando um comportamento bem diferente da entrada na sala audiovisual. Através 

da aplicação destas técnicas foi possível proporcionar aos alunos a possibilidade dos 

mesmos reconstruírem seus conhecimentos através da aprendizagem significativa. 

Esta interação ocasionou não só uma mudança na estrutura cognitiva dos 

alunos como também um grande interesse, sendo notável a participação dos alunos 

durante a atividade. Foi demonstrada ainda através de algumas citações a satisfação 

dos alunos em estarem no laboratório, realizando as atividades práticas e o uso de 

metodologias diversificadas. Pode-se constatar isto através da citação: “Eu gostei 

muito da experiência, o que eu gostei mais foi quando ela colocou a lâmpada em 

nossas mãos e nós vimos onde estava a sujeira, foi muito legal. Eu gostei muito de ir 

na quadro interativo, foi muito legal, aprendi bastante, todas as experiências. Entendi 

que nossas mãos possuiam muitas sujeiras que a gente não vê e também 

micróbios”. Esta descrição mostra o interesse e o aprendizado do tema pelos 

educandos, demonstrado o quanto é necessário para a prática pedagógica nos dias 

de hoje, que o professor compreenda a importância de práticas dinâmicas que 

juntamente com as técnicas usuais de ensino, tornam o aluno sujeito de seu 

aprendizado.  

O mesmo interesse demonstrado pelos alunos nas experiências foi notado com 

relação à palestra. Isso possibilitou que ocorresse uma grande interação dos alunos 

no decorrer da palestra. Essa participação efetiva só foi possível a partir do momento 

que os alunos utilizaram seus conhecimentos prévios para confrontar as idéias 

passadas. Este debate tornou-se responsável para que ocorresse um confronto de 

ideias que de acordo com a teoria de Piaget é essencial para reconstrução de 
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significados e necessário para o desenvolvimento de uma aprendizagem 

significativa. 

 Verificou-se que 26,3% dos alunos descreveram o processo de lavagem 

adequada das mãos, fazendo menção ao tempo e a importância em esfregar bem as 

mãos durante a lavagem: “Eu aprendi como é importante lavar as mãos e como 

esfregar elas, tem que esfregar os dedos e as mãos com sabão e água” e “Aprendi 

que nós devemos não só dar uma molhadinha nas mãos, nós temos que ficar pelo 

menos 3 minutos lavando as mãos. As vezes as pessoas, depois que elas saem do 

banheiro elas só dão uma lavadinha, elas acham que as suas mãos estão bem 

limpinhas, mas não etão, elas estão cheias de bactérias, por isso que a gente 

temque lavar as mãos”. 

Os alunos reconhecem a necessidade de lavagem das mãos após distintas 

situações e não apenas, antes de refeições (sendo apontado por 71,4%) e após o 

uso do banheiro, que sem dúvida são as circunstâncias mais ressaltadas às crianças 

diariamente. Foram citadas ainda, em menor ocorrência, antes de dormir, antes de ir 

para o colégio, depois das refeições, depois de mexer em coisas sujas, com terra e 

areia e/ou tocar em animais e depois de brincar. Isto pode ser constatado na Tabela 

7. 

 

 Categorias  Percentual  

Lavagem das mãos antes e após situações distintas 100 

- Antes das refeições 71,4 

- Antes de dormir 28,6 

- Antes de ir para o colégio 14,3 

- Depois das refeições 14,3 

- Após mexer em coisas sujas, terra, areia e/ou animais 28,6 

- Depois de brincar 28,6 

Tabela 7.- Apontamentos feitos pelos alunos de anos iniciais nos textos 

produzidos relacionados às situações que requerem lavagem das mãos 
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No processo de aprendizagem iniciado nas dependências do lar, as crianças 

recebem noções básicas de higiene, em que a lavagem das mãos passa a ser uma 

das principais lições abordadas por pais e responsáveis no início do aprendizado 

infantil. Este processo está intimamente relacionado ao fato das crianças 

descobrirem o mundo através do tato, muitas vezes acabam não lavando as mãos 

corretamente antes das refeições, o que proporciona a ingestão de microrganismos 

patogênicos contidos nos alimentos a serem ingeridos. Sabendo da importância da 

lavagem das mãos observou-se que os alunos apresentaram dificuldade em realizar 

de maneira correta esse procedimento.  

Assim, ressaltou-se de forma prática, o processo adequado de lavagem das 

mãos. Para tanto, demonstrou-se da seguinte forma: primeiramente retiraram-se 

anéis, pulseiras e relógio, abriu-se a torneira e se molhou as mãos sem encostar-se 

à pia. Colocou-se nas mãos aproximadamente 3 a 5 ml de sabão, ensaboando e 

friccionando-as por aproximadamente 15 segundos, juntamente com a palma, o 

dorso com movimentos circulares, espaços interdigitais, articulações, polegar e 

extremidades dos dedos. Os antebraços foram lavados cuidadosamente, também 

por 15 segundos. O processo de enxágue foi realizado com água corrente 

abundante, retirando totalmente o resíduo do sabão, enxugando-se as mãos com 

papel toalha e ao fechar a torneira usou-se o cotovelo ou pode ser utilizado o papel 

toalha. Foi ensinado que esse procedimento deve ser realizado no período mínimo 

de 2 minutos. 

Os participantes apontaram ainda em seus textos, o uso de produtos de 

higiene, bem como reconhecem hábitos higiênicos necessários no dia-a-dia.  

Foi citado pelos alunos, que assim como a lavagem das mãos é necessária, 

também a lavagem de frutas e verduras antes de seu consumo, foi apontada por 

26,3% dos alunos. Com relação à realização da técnica da lavagem das maçãs, 

pode ser observado, que os alunos designados a lavarem as maçãs com tinta 

guache demoraram um tempo superior do que os que estavam designados a 

lavarem as maçãs com tinta invisível. Isso ocorreu pelo motivo de que os alunos que 

possuíam as maçãs com tinta guache puderam visualizar a sujeira. Já as maçãs com 
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tinta invisível foram lavadas em um período menor de tempo devido à falta de 

observação direta da sujeira.   

Para obtermos uma boa lavagem de alimentos é preciso utilizar alguns produtos 

como vinagre ou água sanitária, além de água corrente. Foi ressaltada aos alunos a 

importância da lavagem correta de verduras, legumes e frutas, o que foi 

demonstrado com o uso de uma bacia com água sanitária.  

Os alunos reconhecem que é preciso cortar as unhas para manter uma melhor 

higiene corporal, o que foi relatado por 5,3% dos alunos quando descreveram que 

“devemos cortar as unhas quando estiver grandes”.  

Foi discutido com os alunos durante a palestra sobre o corte periódico das 

unhas e que este deve ser feito respeitando a anatomia da mesma, deixando sempre 

uma margem de segurança de 2mm de parte solta da unha, para evitar o 

despregamento da lâmina da unha do leito ungueal. Deve-se evitar cortar as 

laterais, para que encrave pelo próprio erro do corte ou crescimento desordenado. 

Um fato importante é o problema descrito como unha encravada que ocorre devido 

ao mau corte da mesma.  

A mesma importância foi dada à escovação dos dentes, em que se explicou 

sobre a importância de evitar o acúmulo de bactérias que formam um biofilme no 

qual podem se alimentar de restos de alimentos que permanecem depositados após 

as refeições. Assim, mantendo uma higiene bucal adequada podem ser evitadas 

doenças no trato bucal. 

É importante salientar que 15,8% dos alunos citaram o banho diário como forma 

de prevenção de doenças, o que demonstra a compreensão sobre manter o corpo 

limpo. É de suma importância a abordagem deste tema, principalmente pela 

proximidade dos alunos nesta fase de sua vida e já que estão em fase de constante 

descoberta do seu corpo. 

Os participantes demonstraram conhecimento associando a presença de 

microrganismos ao não cumprimento de hábitos de higiene e presença de 

microrganismos patogênicos. Esta associação foi evidenciada em 36,84% dos alunos 

que escreveram: “Se não lavamos as mãos ao comer podemos ingerir os 

microorganismos e ficaremos doentes”, “Precisamos esfregar muito bem as nossas 
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mãos, porque quando pegamos nas coisas sujas sujamos nossas mãos com 

microorganismos que provocam doenças”,” Se a gente não lavar as mãos, a gente 

vai pegar micróbios e vai ficar doente”. Como exemplificado nas citações, é notável 

que as crianças percebam os microrganismos como inimigos e não como agentes 

benéficos, sendo que a grande maioria dos microrganismos é benéfica, não 

causando danos à saúde, não ocasionando riscos. É importante salientar e discutir 

também estes conceitos com os alunos. Todos os indivíduos possuem a presença de 

fungos e bactérias convivendo em harmonia em nosso corpo.  

Esta atividade serviu para que 78,3% dos alunos pudessem compreender o 

experimento feito; ou seja, que mesmo eles não enxergando os microrganismos a 

olho nu, eles estão presentes em suas mãos. Demonstrando que a partir do 

momento em que a sujeira pode ser observada as crianças tomam um maior cuidado 

com a sua higienização (Figura 3). 

 

Figura 3.- Representação da atividade experimental e compreensão sobre a 

lavagem adequada das mãos pelos alunos do terceiro ano do ensino fundamental. 

 

Fonte: Goldschmidt, A.I., 2012 
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Conclusões 

 

Pode-se observar no trabalho desenvolvido que os alunos possuem grandes 

conhecimentos sobre a importância do banho diário e a maneira correta de carregar 

a mochila nas costas. Porém, não conhecem a maneira adequada de se sentarem ou 

de apanharem objetos que estejam no chão. Salienta-se que estes três ítens são 

muito relevantes para mantermos uma boa postura corporal. Sem dúvida, é 

responsabilidade dos pais e responsáveis o zelo pela postura adequada; porém, no 

decorrer do ingresso da criança à escola, esta também assume o dever de alertar os 

escolares sobre os benefícios de se manter uma boa postura. 

Outro fato relevante é o de que a grande maioria soube a importância da 

lavagem das mãos antes das refeições, a necessidade de se escovar os dentes após 

a alimentação e a manutenção adequada com suas unhas. Estes hábitos estão 

intimamente ligados aos ensinamentos familiares, pois são expressos desde os 

primeiros meses de vida, passados de geração em geração, porém nem sempre, 

com técnicas apropriadas. Desta forma, crianças aprendem por repetição, mas não 

necessariamente compreendem a verdadeira importância de manter estes hábitos.  

A partir do ingresso no meio escolar, o aluno adquire os ensinamentos trazidos 

pelo educador que são disseminados no interior da sala de aula, onde o aluno 

aprende a necessidade destes hábitos transmitidos por seus pais, resignificando a 

importância da ligação entre a família e a escola no aprendizado dos educandos. 

Lembra-se também que não só o papel da família é importante, mas também o 

ensinamento trazido pelo professor é necessário, pois é através dele que se 

reformulam os conhecimentos prévios, os quais adquirem nova “roupagem” e são 

absorvidos de forma significativa. 

Neste contexto vale lembrar que os conhecimentos prévios devem ser levados 

em consideração quando deparados com os conceitos científicos, muitas vezes tais 

saberes apresentam-se difíceis de modificar, porém cabe ao professor descobrir 

meios que chamem a atenção do aluno de modo que juntos construam o 

conhecimento. As práticas de higiene devem sempre ser lembradas quando o 
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educador observar que algum aluno não está seguindo-a corretamente para que 

desta forma o mesmo não deixe de utilizá-la para seu próprio benefício. 

A atividade recebeu grande aceitação por seus participantes, através de sua 

efetiva participação, em que os mesmos puderam interagir entre si na busca pelas 

respostas. Em relação a isto, é importante compreender que a construção do 

conhecimento também pode ser realizada de forma descontraída, cabendo ao 

educador a escolha correta de técnicas e métodos a serem empregados. Esta prática 

não está restrita aos grandes espaços físicos, podendo ser adequadas a qualquer 

ambiente escolar. Basta que o professor utilize sua criatividade e disponibilidade de 

horários para desenvolvê-la. 

Neste contexto, o ensino de saúde tem sido um desafio para a educação, no 

que se refere à possibilidade de garantir uma aprendizagem efetiva e transformadora 

de atitudes e hábitos de vida. Ao educar para a saúde, de forma contextualizada e 

sistemática, o professor e a comunidade escolar contribuem de maneira decisiva na 

formação de cidadãos capazes de atuar em favor da melhoria dos níveis de saúde 

pessoais e da coletividade. 

Os alunos necessitam de orientações de como cuidar do próprio corpo, sendo 

fundamental educá-los a ter uma vida saudável através dos bons hábitos de higiene, 

mas não basta apenas informá-los; é preciso trabalhar de forma significativa a 

aquisição desses hábitos, para que dessa forma possam desenvolvê-los no seu 

ambiente de convivência. 
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Resumo 

Este artigo relata a investigação das concepções espontâneas e a proposição 

de um roteiro de atividades sobre célula, microscópio e informações genéticas, de 

uma amostra de 29 alunos em preparação para docência. Foi aplicado um 

questionário fechado aos alunos. A análise quantitativa dos dados permitiu identificar 

muitas ideias alternativas e definições, muitas vezes, equivocadas em relação às 

células, uso do microscópio e informações genéticas. Os resultados revelaram tratar-

se de concepções intuitivas, grandemente influenciadas pelos livros didáticos; porém, 

na maioria das vezes, desprovidas do saber científico vivenciado no ambiente 

escolar. Refletimos que o modo como o ensino é organizado e desenvolvido, 

frequentemente, pouco contribui para que o aluno desenvolva uma compreensão que 

se difere daquela adquirida em situações não escolares. Concluímos que os alunos 

avaliados nessa pesquisa, em sua maioria, não apresentaram saberes prévios bem 

sedimentados na área de Biologia Celular e as atividades propostas podem auxiliar 

neste sentido, uma vez que são alunos em formação docente. 
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Palavras-chave: Conceitos prévios, Biologia Celular e Metodologia de Ensino 

Abstract 

This paper shows the results of research of spontaneous conceptions and 

propose a roadmap of activities on cell microscope and genetic information. The 

group studied was composed of 29 students in preparation for teaching. With method 

of study were used a structured questionnaire given to students. Quantitative data 

analysis showed a lot of alternative concepts and mistaken definitions about cells 

using the microscope and genetic information. The results revealed intuitive 

conceptions, greatly influenced by the social media, albeit, frequently, without the 

scientific knowledge that was learned in the classroom. We reflected that the teaching 

and development of biological studies contribute only slightly towards a different 

concept from that acquired in extra school situations. The conclusion of this work 

reveal that most of the students the basic knowledge about cell and the proposed 

activities can assist in this regard, as are students in teacher education. 

Keywords:  Previous Conceptions, Cell Biology and Teaching Methodology 

Introdução 

 

O ensino de Ciências exige reflexão sobre os conteúdos ensinados e sobre as 

estratégias empregadas na sala de aula, uma vez que este visa despertar o 

raciocínio científico e não ser apenas informativo. As atividades em sala de aula 

devem construir conhecimento com base em evidências e raciocínio lógico.  

Infelizmente, o ensino de Ciências não tem sido adequado para motivar os 

alunos e estes saem da escola com um conhecimento trivial, com fracas conexões 

entre os conceitos mais importantes e com concepções não científicas de como o 

mundo natural funciona. Saem acríticos e sem capacidade de aplicar o 

conhecimento em novos contextos (PISA, 2001). 

Bonando (1994) afirma que o ensino de Ciências tem sido muito superficial e o 

professor, muitas vezes transcreve na lousa listas de exercícios para as crianças 

estudarem para as provas escritas, cabendo a elas decorar conceitos.  

 Yager (1991) afirma que a educação exige uma reflexão sobre as estratégias 
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metodológicas empregadas na escola, onde os professores de Ciências adotem 

novas formas de ensinar, que vão ao encontro das novas demandas desse ensino. 

Para tanto, é fundamental a utilização de recursos metodológicos que 

favoreçam esta aprendizagem, principalmente nos anos iniciais. Carvalho et al 

(1998) afirmam que o ensino de Ciências nestas séries deve favorecer a ocorrência 

de perguntas, questionamentos que proporcionem situações problemáticas 

interessantes e possibilitem a construção de conhecimentos adequados; ou seja, 

deve-se buscar desenvolver conteúdos dentro do mundo físico em que ela vive e 

brinca, os quais possam ser trabalhados, permitindo que novos conhecimentos 

possam ser adquiridos. 

Assim,  é fundamental criar situações que levem as crianças a construírem 

seus primeiros significados importantes do mundo, relacionados com a Ciência, 

favorecendo, além da construção de conteúdo conceitual (conceitos, fatos), o 

desenvolvimento no aluno de atitudes científicas, habilidades e competências, que 

só podem ser conseguidas através de uma orientação adequada e consciente.  É 

pertinente lembrar que a escola deve trabalhar a ideia de que a própria Ciência é 

provisória, de que é continuamente reconstruída e se está sempre criando novos 

significados na tentativa de explicar o mundo. 

Mendes (2010) afirma que o estudo e o ensino das Ciências Naturais nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental são relevantes para compreensão de que a Ciência 

faz parte da nossa vida e interfere diretamente em nossa sociedade. O mesmo autor 

comenta sobre a importância de um ensino de Ciências significativo, face ao que se 

cotidianamente vive através de diferentes situações em que fica evidente a presença 

do conhecimento científico e tecnológico na vida do homem, o que pode ser 

constatado em diferentes locais do planeta, mediante a presença de grandes 

indústrias com tecnologia de ponta, de pessoas utilizando telefones celulares, 

computadores, da comunicação via satélite, entre tantos outros exemplos. A 

formação básica em Ciências desde os anos iniciais pode contribuir para essa 

reflexão, pois se constitui como instrumento de fundamental importância para a 

compreensão da sociedade, por meio da garantia do acesso ao conhecimento 

científico disponível.   
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O modo de aprender das crianças baseia-se na construção de sua própria 

visão do mundo, da seleção, da atuação e das formas de pensar e das ideias úteis 

para sua vida. Sua aprendizagem dependerá de como interagem estes fatores, 

facilitados pelo uso das estratégias de ensino diversificadas. 

Segundo Moran, Masetto e Behrens (2000), o uso de práticas inovadoras é 

fundamental na educação atual e devem ser entendidas como aquelas capazes de 

transformar a educação em um processo de vida real, tanto para os alunos como 

para os educadores, isto é, que transforme suas vidas em um processo permanente 

de aprendizagem. O mesmo autor comenta que é necessário ajudar os alunos na 

construção da sua identidade, do seu caminho pessoal e profissional, do seu projeto 

de vida, no desenvolvimento das habilidades de compreensão, emoção e 

comunicação, que lhes permitam encontrar seus espaços pessoais, sociais e 

profissionais e tornarem-se cidadãos realizados e produtivos. 

É fundamental a utilização de recursos metodológicos que favoreçam esta 

aprendizagem, principalmente nos anos iniciais, permitindo ao aluno a compreensão 

do conhecimento científico, não como verdade única e inquestionável, mas como 

saber que lhe permitirá ampliar as suas concepções com conhecimentos científicos, 

tornando importante a ampliação de metodologias apropriadas e motivadoras. 

Desta forma, são imprescindíveis estudos, que venham a contribuir com estes 

profissionais em formação, fornecendo alternativas metodológicas e instrumentais 

para o ensino de Ciências, além de motivá-lo a buscar conhecimentos necessários 

para o desenvolvimento dos estudantes e atuar como orientador e facilitador da 

aprendizagem.  
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Material e Métodos 

 

 A presente pesquisa caracteriza-se qualitativamente, tendo o ambiente natural 

como sua principal fonte de dados, disponibilizando ao pesquisador o contato direto 

com a situação que está sendo investigada, possibilitando a interpretação e 

descrição dos fenômenos observados em situações reais (Lüdke e André, 1986). 

Este estudo foi realizado durante o primeiro semestre de 2012, em uma oficina 

intitulada “Ciências só para Curiosos”, aplicada aos alunos do curso Normal, no 

município de Cachoeira do Sul.  

 A investigação aqui apresentada procurou propor um roteiro de atividades 

práticas relacionadas à biologia celular e estudar as concepções a respeito de 

microscopia, células e informação genética, de um grupo de vinte e nove alunos em 

formação docente no ensino Normal pertencentes à escola João Neves da Fontoura, 

de Cachoeira do Sul, Escola Medianeira, de Candelária, Escola Ernesto Alves, de 

Rio Pardo e Instituto Gomercinda Fontoura Dorneles, de Encruzilhada do Sul. As 

técnicas aplicadas foram desenvolvidas nas dependências da Universidade Luterana 

do Brasil, no Campus de Cachoeira do Sul. 

Após serem aplicados testes sobre as concepções dos alunos sobre temas 

relacionados à biologia celular, eram discutidas suas ideias e aplicadas atividades 

experimentais, no intuito de fornecer subsídios para discutir as concepções dos 

mesmos e possibilitar uma análise crítica sobre a temática trabalhada.  

As atividades envolveram distintas etapas, que estão descritas como um roteiro 

de trabalho que poderá servir como um modelo para desenvolvimento do assunto 

biologia celular em sala de aula. 

Etapa 1: Representação de uma célula 

Inicialmente, foi entregue a cada aluno uma folha em branco, onde foi solicitado 

que desenhassem uma célula. Foi dado um tempo de 1 minuto para a realização do 

mesmo. Este foi recolhido para posterior análise.  

Etapa 2: Construção de uma célula com guloseimas, sem orientação prévia 

Após, os alunos foram organizados em grupos, onde receberam um kit de 

material para construírem uma célula. Este kit constou de 3 balas gomas no formato 
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tangerina (de cor única), 5 balas gomas no formato cobrinha (distribuídos em duas 

cores), 6 balas gomas no formato redondinho (distribuídos em duas cores), 6 balas 

gomas no formato coração (distribuídos em duas cores), 1 bombom sonho de valsa 

ou similar, 1 recipiente transparente contendo gelatina amarela semi-solidificada e 1 

faca. 

Não foi oferecida aos grupos nenhuma explicação prévia e para que não 

houvesse tanta interferência com relação aos formatos de balas usadas, foram 

oferecidas cores distintas, em formatos idênticos. As construções eram analisadas 

durante o processo e fotografadas. Solicitou-se ainda que em uma folha anexa, 

identificassem o significado de cada construção que montassem. Durante a atividade 

ainda foram realizadas anotações sobre os comentários realizados pelos alunos. 

Etapa 3: Aplicação de teste de concepções 

Após a construção da célula, aplicou-se um questionário, estruturado com 

questões fechadas. Os participantes foram convidados a responder o instrumento de 

coleta de dados, com o objetivo de realizar um diagnóstico inicial relativo à biologia 

celular, levantando concepções prévias acerca do assunto em questão. O 

questionário buscou verificar as concepções em relação ao uso do microscópio 

óptico, a morfologia celular, localização do núcleo e das estruturas celulares, e 

percepções sobre o DNA. O questionário foi recolhido para posterior análise e as 

questões pertinentes debatidas no decorrer das etapas seguintes. 

Etapa 4: Discussão sobre célula 

Foram realizados distintos desenhos no quadro sobre a forma das células e 

localização do núcleo (baseado nas imagens apresentadas nas questões 1 e 2 do 

questionário aplicado), sendo solicitado aos alunos que apontassem as imagens 

corretas.  

Etapa 5: Construção da célula com orientações do professor e a partir das 

discussões estabelecidas. 

Foi fornecido o mesmo material anterior, usado na etapa 2 e construiu-se uma 

nova célula-modelo, estabelecendo o porque de cada estrutura celular. As organelas 

foram estudadas não a partir dos nomes, mas a partir das funções que executam. 

Discutiu-se com os alunos sobre a importância em existir uma sequencia de 
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estruturas que partam do núcleo celular até a membrana plasmática, demonstrando 

que as organelas estão interligadas em um papel único: fazer a célula funcionar. Foi 

discutido que a célula funciona a partir de um grande número de proteínas que 

desempenham funções essenciais no metabolismo celular e do corpo. Estas estão 

constantemente sendo fabricadas em nossas células e conseguem ser transportadas 

para fora da célula, ou para os diferentes compartimentos - as organelas - dentro da 

célula, porque existem sinais intrínsecos que direcionam o transporte destas 

substâncias, como se atuassem como "endereços", ou "códigos postais", que 

direcionam as proteínas para outras organelas intracelulares, até poderem sair das 

células. 

Etapa 6: Discussão sobre o microscópio e Construção de um microscópio 

Foi discutido inicialmente com os participantes o uso e mitos existentes sobre o 

emprego do microscópio, a partir das respostas dadas aos testes das pré-

concepções. Após, foi construído com os participantes um microscópio óptico de 

acordo com as informações repassadas em artigo publicado em 

http://www.geneticanaescola.com.br/ano6vol2/MS01_001.pdf, em que foram 

utilizados a parte superior de uma garrafa PET, uma lente de um mouse de 

computador, uma ponteira de pipeta, fita adesiva transparente, massa epóxi 

(durepox), hastes flexíveis (cotonetes), estilete e furadeira. 

Cortou-se a garrafa pet e fez-se um furo na tampa, com o auxílio de uma 

furadeira. Após preparou-se massa epóxi e colocou-se no furo. Neste introduziu-se a 

ponteira da pipeta com uma lente inserida dentro com o auxílio do cotonete. 

Manteve-se uma distância de 1 cm da superfície da tampa PET, e fixou-se com a 

massa epóxi. Com o uso do estilete removeu-se o restante da ponteira. Na parte 

interna da tampa, o tubo cônico não sobressaiu mais do que um milímetro, pois ali foi 

colocada uma fita adesiva contendo a asa de inseto. Depois, olhou-se através dela 

para uma fonte de iluminação, e girou-se a tampa da garrafa PET até encontrar o 

foco.  

Etapa 7: Observação ao microscópio 

Esta etapa foi dividida em dois momentos. No primeiro, os participantes 

observaram asas de insetos ao microscópio confeccionado artesanalmente e num 
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segundo momento observaram ao microscópio óptico que foi trazido à sala de aula. 

Foi coletado água no açude próximo ao Campus. Para tanto, prepararam-se lâminas 

contendo amostra de água para a observação ao microscópio, onde tiveram a 

oportunidade de observar diferentes microrganismos. Ainda prepararam-se lâminas 

com epitélio de cebola, para que pudessem observar células que não possuem 

formato arredondado e nem necessariamente núcleo no centro da imagem. 

Etapa 8: Investigação: Onde está a informação genética na célula? Entendendo o 

DNA 

 Os alunos foram questionados sobre a informação genética presente nas 

células, sobre a localização dos cromossomos, no momento em que construíram a 

célula. 

Etapa 9: Construção de um modelo de DNA 

Buscou-se levar os alunos a observar o modelo da estrutura de DNA proposto 

por Watson e Crick, em 1953, composto por duas cadeias iguais, que se mantém 

unidas por meio de ligações químicas, formando uma dupla hélice (espiral). 

Iniciou-se fazendo uma construção sobre o assunto, a partir das concepções 

espontâneas do grupo. Buscou-se associar as respostas dadas pelos alunos no teste 

sobre concepção aplicado no início das atividades. Neste, os alunos foram 

questionados sobre as possibilidades em visualizar DNA ao microscópio, o conceito 

do DNA e a contextualização prática da molécula, no que se refere aos alunos serem 

ou não capazes de reconhecerem que o DNA está em todas as coisas, inclusive nos 

alimentos que comemos. 

Explicou-se que o DNA tem um nome difícil, por causa das substâncias que o 

formam, e que é a sigla de ácido desoxirribonucléico, a substância da vida de todos 

os indivíduos. Explicou-se ainda que está presente em todas as células e que 

contém as instruções para o funcionamento do corpo. Fica todo enrolado dentro das 

células, como um carretel, o qual recebe o nome de cromossomo. Assim como um 

carretel é formado por linha, o cromossomo é formado por DNA.  

Após as discussões, os alunos foram levados a construir um modelo de 

molécula de DNA, a partir do uso de guloseimas. 
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Cada grupo recebeu um kit, contendo dois pedaços de arame fininho e 

maleável de 40cm cada, 24 balinhas gomas, sendo distribuídas em dois tipos 

diferentes e quatro cores distintas. Receberam ainda 12 palitos de dentes. 

Após ser construído com os alunos o modelo de Watson e Crick, os 

participantes puderam observar que existem quatro moléculas distintas 

(nucleotídeos), sendo capazes de se agruparem duas a duas, de acordo com suas 

especificidades. Observaram ainda que a estrutura destas moléculas não são as 

mesmas, sendo possível reconhecer dois grupos (denominadas púricas e 

pirimídicas; não foi dada esta nomenclatura aos participantes). Diante do exposto, os 

alunos montaram suas moléculas, agrupando sempre os mesmos pares e 

respeitando as formas diferentes das balinhas gomas oferecidas (onde as formas 

maiores representaram as bases púricas - Guanina e Adenina - e, as formas 

menores representaram as bases pirimídicas - Citosina e Timina. Discutindo com os 

alunos, a ocorrência das ligações entre púricas e pirimídicas, tornou-se possível a 

construção dos pareamentos Adenina-Timina e Guanina-Citosina. 

Após a separação das balinhas de goma, com suas respectivas identificações, 

os participantes iniciaram a introdução do arame nas balinhas gomas, em cada uma 

das fitas de DNA (arame). Após, cada fita construída e conferido os pareamentos 

realizados, introduziram um palito de dente em ambos os lados das balinhas gomas, 

unindo-as através de pontes de hidrogênio (palitos de dente). Quando pronta a 

molécula, realizaram a torção da mesma.  

 

Resultados e discussões 

 

 As informações coletadas a partir dos testes serviram de suporte para a 

construção e o desenvolvimento do modelo de atividades aplicadas com os 

participantes da oficina e para a apresentação dos resultados, os quais foram 

comparados, discutidos e após serem analisados levaram às conclusões descritas 

neste artigo.  

Os resultados tornam-se surpreendentes e preocupantes, porque foi apontado 

pelos alunos como assuntos já trabalhados nas aulas. Quando solicitado que 
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desenhassem uma célula, verificou-se que em 100% dos casos, esta foi desenhada 

arredondada, e localizando o núcleo no centro da imagem, também arredondado. Em 

43,48% dos desenhos, além destas características, foram conferidos ainda outros 

elementos ao desenho, representando as organelas. É oportuno lembrar que embora 

existam várias formas celulares, os livros didáticos que apresentam imagens 

celulares, apresentam como uma esfera e com o núcleo centralizado na imagem, 

repassando esta informação aos alunos como sendo a imagem única e real das 

células. Tanto, que quando perguntadas sobre a capacidade do microscópio poder 

revelar as células como as imagens coloridas que aparecem nos livros didáticos, 

47,83% acreditam que é possível.  

Quase a totalidade dos participantes escolheu o modelo redondo e com o 

núcleo localizado no centro do desenho. Foi então debatido sobre o porquê desta 

ideia, sendo um modelo imposto em distintos livros que apresentam o assunto. 

Explicou-se que quando se afirma que o núcleo se encontra no centro da célula, este 

centro celular não se refere ao centro da imagem, podendo o núcleo encontrar 

distintas posições. Também se discutiu sobre as formas variáveis das células, sendo 

estas capazes de mudar continuamente de forma devido às distintas influências. 

Foram citadas a ação mecânica das células próximas (no momento em que as 

células estão formando tecidos), a capacidade de adaptação funcional, podendo 

adaptar-se a uma determinada forma para cumprir funções e a viscosidade do 

citoplasma, pois à medida que o citoplasma for mais viscoso, a célula também será 

mais consistente. 

Igualmente os resultados foram apresentados, quando oferecidas aos 

participantes quatro imagens distintas de células e solicitado que assinalassem as 

que poderiam ser consideradas como tal. Observou-se que células eucarióticas 

foram significativamente mais reconhecidas que células procarióticas, mesmo sendo 

dada a oportunidade de marcarem o número de células que quisessem. Pode-se 

ressaltar que as células animais são as mais utilizadas como modelos no ensino da 

célula, do que as células que compreendem os demais reinos. Também, a imagem 

3D colorida foi a que apresentou maiores resultados, provavelmente pelos mesmos 

motivos que a relação de imagens que aparecem em livros didáticos. Ainda quando 
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apresentadas diferentes formas celulares, com localização do núcleo celular, 65,21% 

e 43,48% assinalaram como sendo as imagens adequadas, aquelas que 

apresentavam um núcleo localizado no centro das imagens, em células com formato 

levemente oval e circular, respectivamente. Células retangulares não foram 

reconhecidas como uma das formas celulares e as quadradas foram assinaladas por 

apenas 4,24% de representação. 

Esperava-se que os alunos conseguissem associar na construção da célula 

algumas estruturas básicas ao modelo que fossem construídos. Que pudessem 

reconhecer o recipiente utilizado como a membrana plasmática, uma vez que 

delimitava o conteúdo. Isto não foi reconhecido por dois dos quatro grupos que 

participaram da atividade. Apenas dois dos grupos representaram a membrana 

plasmática, delimitando-a junto à extremidade do recipiente, por um envoltório feito 

com as guloseimas oferecidas. Reconhecerem com facilidade a necessidade de 

inserirem um núcleo, e o dispuseram no centro do recipiente. Não reconheceram 

outras estruturas nucleares. Nenhum dos grupos rompeu o bombom, para mostrar a 

parte interna (que poderia ser marcada como carioteca e nucléolo. A estrutura 

reconhecida facilmente por todos os grupos foi o citoplasma celular e interessante foi 

que três dos quatro grupos receberam recipientes ovais e apenas um grupo recebeu 

o recipiente circular. Este quando o recebeu, comentou “...ainda bem que recebemos 

o  frasco do modelo correto”, enfatizando a ideia de morfologia celular arredondada. 

É interessante ainda o reconhecimento do cromossomo como parte integrante da 

célula, porém, não o localizaram no núcleo celular (Figuras, 1, 2 e 3). 

Nas Figuras 2 e 3, pode-se observar o texto escrito pelos alunos, reconhecendo 

estruturas celulares, onde:  
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“Bombom: núcleo; minhoquinhas: membrana plasmática; balinhas brancas e 

vermelhas: moléculas; balinhas laranja: mitocôndrias” (Figura 2). 

“Citoplasma: gelatina; núcleo: bombom; cromossomos: balas verdes e roxas; 

ribossomos: balas redondas; membrana plasmática: balas minhocas” (Figura 3 ). 

 

 

 

Figura 1. Momento de construção da 

célula a partir das guloseimas 

oferecidas. 

 Figura 2. Célula 

construída em recipiente 

oval, destacando a 

posição do núcleo celular. 

 Figura 3. Célula 

construída em recipiente 

circular, destacando a 

posição do núcleo 

celular. 

Fonte: Goldschmidt, A.I., 2012 

 

Assim como observado em outros estudos (Caballer e Giménez, 1993; Giordan 

e Vecchi, 1996), alguns dos alunos, durante a construção de um modelo celular, 

discutiam em seus grupos e apresentavam uma confusão entre célula e o conceito 

de átomo. Tanto que apontavam como organelas nêutrons e elétrons, não sabendo 

onde os colocar no recipiente. Isso leva a refletir sobre a importância do professor ter 

uma formação que lhe possibilite compreender o que Vygotsky (1991) aponta como 

formação dos conceitos, discorrendo como o resultado de uma atividade complexa, 

em que todas as funções intelectuais básicas tomam parte, não podendo ser 

reduzido à associação, à atenção, à formação de imagens, à inferência ou às 

tendências determinantes. Assim, quando o sujeito se apropria de uma palavra, não 

significa que se apropriou do conceito que esta palavra expressa, ele pode utilizar o 

mesmo termo, por exemplo “célula” , com significados diferentes. 

É importante destacar que apesar da célula poder ser uma unidade vista ao 

microscópio óptico; não pode ser visualizada da mesma forma que apresentada 
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pelos livros didáticos, e o que se verifica é que os alunos possuem como referência a 

imagem oferecida pelo material didático e não pelas suas observações feitas, 

possíveis de serem obtidas através de aulas práticas. Verificou-se que mesmo que 

56,52% afirmam terem já visto células ao microscópio, não souberam identificar com 

clareza que células observaram e confundiram inclusive elementos distintos com 

células propriamente ditas. Reconheceram já terem observado como modelos de 

células, os fungos, partes de vegetais (partes de rosa e epitélio de cebola), células 

epiteliais da bochecha, células sanguíneas e fósseis de dinossauros. Mesmo com as 

observações em livros didáticos, percebe-se que os alunos apresentaram 

dificuldades na hora de representar as observações.  

Palmero, Moreira e Acosta (2001) comentam que a célula deve ser entendida 

como um conceito chave na organização do conhecimento biológico; no entanto, 

percebe-se que é entendida pelos alunos como uma entidade complexa e abstrata. 

Verificou-se ainda que se referem a um “conteúdo muito difícil, onde se devem 

memorizar muitos nomes complexos”. Infelizmente isto decorre, porque na maioria 

das vezes não se utilizam aulas práticas, nem metodologias diferentes, que busquem 

estimular os alunos para buscarem maiores informações sobre o tema que está 

sendo trabalhado. Constatou-se que no decorrer da atividade, os alunos se sentiam 

motivados a querer as informações, pois tinham o interesse em construir modelos 

que tivessem sentido e não simplesmente largarem “balinhas-gomas” nos frascos 

contendo gelatinas. Questionaram durante todo o tempo das atividades e discutiam 

nos grupos.  

O oferecimento de modelos didáticos estimula os alunos e promove a 

associação do saber científico e do pensar pedagógico, contextualizando os 

diferentes temas trabalhados em aula. A utilização de modelos, além de motivar os 

alunos, fomenta-os a adquirirem competências básicas, desenvolverem a criatividade 

e trabalharem em equipe, auxiliando a simplificar conteúdos. 

Observando as descrições feitas na construção das células, verificou-se que 

embora os alunos reconheçam a presença de organelas celulares, como estruturas 

integrantes, não sabem seus significados, funções e localização intracelular. 
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Especializações de membrana plasmática (como cílios) foram definidas como pêlos e 

inseridas intracelularmente.  

 

Tabela 1. Resultados sobre as concepções de alunos em formação docente com 

relação à morfologia celular e localização do núcleo em desenho livre. 

Desenhe livremente uma célula  

Alternativas 

 

Arredondada, 

com núcleo no 

centro da 

imagem 

Arredondada, com 

núcleo no centro da 

imagem e organelas 

Arredondada, com 

núcleo no centro da 

imagem, organelas e 

acessórios (pelos) 

Arredondada, 

com núcleo no 

centro da 

imagem, se 

dividindo 

Percentual 39,13 43,48 13,04 4,35 

 

 

Tabela 2. Resultados sobre as concepções de alunos em formação docente com 

relação à morfologia celular. 

Marque com um x a(s) alternativa (s) que você consi dera a imagem de uma  célula:  

Alternativas 

 

 
 

 
 Fonte: 

http://nossabio.blogsp

ot.com.br/2010/09/org

anizacao-estrutural-

dos-seres-vivos.html 

Fonte: 

http://www.ghente.org/

imagens/ciencia/geno

ma/02.jpg 

Fonte: 

http://br.syvum.com/iosu

ndry/materia/biologia/ani

mal_cell4.jpg 

Fonte: 

http://pt.wikipedia.or

g/wiki/Ficheiro:Struct

ure_bacterienne.png 

Percentual 4,34 65,21 52,17 4,34 
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Tabela 3. Resultados sobre as concepções de alunos em formação docente com 

relação à localização do núcleo em imagens oferecidas. 

Marque com um x a(s) alternativa (s) que você considera a imagem de uma célula:  

A célula apresenta uma estrutura interna mostrada e m diferentes desenhos, conhecida 

como núcleo. Qual ou quais das imagens você conside ra correta para a disposição desta 

estrutura: 

 

Alternativas 

 

 

 

 

 

   

Percentual 21,74 30,43 0 0 

 

 

Alternativas 

 

 

 

 

 

   

Percentual 0 65,21 4,34 43,48 

 

Quando questionado sobre a importância do microscópio óptico (Tabela 4) e 

sobre o uso deste equipamento (Tabela 5), contatou-se que a maioria, 43,48% 

reconhece sua utilidade na observação de células não visíveis a olhos nus e 100% 

deles afirmaram que com o microscópio é possível visualizar células. Os alunos 

relacionaram o aparelho à observação celular, e não a outras estruturas não 

celulares. É importante destacar que 17,4% associaram o equipamento à aplicação 

da Ciência, podendo ser utilizado para reconhecer doenças e bactérias, ou ainda 

“germes”. Também, 56,52% dos alunos correlacionaram o uso do microscópio à 

visualização de DNA; no entanto, estes se referiram a observar sangue e não 

cromossomos ao microscópio.  Nenhum dos alunos entrevistados soube explicar 

como visualizar DNA no aparelho, sem se confundirem com o estudo e a 

visualização das células sanguíneas. Além disto, 34,78% não sabiam explicar a que 

se referia. Isto demonstra que há um distanciamento entre os conteúdos ligados à 

biologia celular, não sendo compreendido pelos alunos que o ensino da célula está 

intimamente ligado à genética. Os conteúdos têm sido estudados isoladamente, não 

promovendo uma associação íntima em que a célula somente funciona a partir da 
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maquinaria genética. Verificou-se que reconhecem o núcleo como unidade 

fundamental na célula, mas não conseguem associar o espaço intracelular como 

uma fantástica fabrica, na qual são construídas e organizadas moléculas para o 

organismo vivo funcionar. 

As respostas destas questões foram categorizadas conforme indicam as 

tabelas abaixo, tendo sido descritas pelos alunos. 

 

Tabela 4. Resultados sobre as concepções de alunos em formação docente com 

relação à importância do microscópio para a humanidade e a oportunidade em 

observarem ao microscópio. 

 ALTERNATIVAS  

QUESTÕES Não Sim O que? Percentual 

Você já observou 

algum objeto ao 

microscópio?  

10 

43,48 

13 

56,52 

Fungos 

Parte de uma rosa 

Células epiteliais da bochecha 

Casca da cebola 

Células do sangue  

Fosseis de dinossauros 

Não lembro 

7,69 

7,69 

7,69 

7,69 

30,77 

7,69 

7,69 

QUESTÕES Não Sim Em que? Percentual 

O microscópio 

contribui para a 

humanidade?  

0 

0 

23 

100 

Para a pesquisa de doenças e bactérias  

Para ver células, coisas que não vemos a 

olho nu  

Para verificar os germes (as bactérias) 

Para que as pessoas possam ter mais 

conhecimento  

Para ver as coisas existentes nas células 

8,70 

43,48 

 

8,70 

17,39 

 

4,35 
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Tabela 5. Resultados sobre as concepções de alunos em formação docente com 

relação ao uso do microscópio óptico 

ALTERNATIVAS 

QUESTÕES SIM NÃO NÃO SEI 

Com o microscópio podemos visualizar células?  100 0 0 

Com o microscópio podemos visualizar células como a s 

imagens coloridas que aparecem nos livros didáticos ? 

 

47,83 

 

26,09 

 

26,09 

Com o microscópio podemos visualizar DNA?  56,52 8,70 34,78 

 

Com relação às concepções sobre o uso do microscópio, verificou-se que 

78,26% reconhecem a necessidade deste em um laboratório, sendo usado por 

cientistas (43,48%) e um instrumento caro (30,43%). Os ítens relacionados com o 

fato de desmistificar o aparelho em um equipamento de fácil aquisição, possível de 

ser fabricado a custo acessível, praticamente não foi reconhecido entre os 

entrevistados (Figura 4).  

30,43
13,04

4,34

78,26

43,48

4,34

0

20

40

60

80

100

Algo caro Equipamento sof isticado Algo de custo acessvel

Objeto para laboratório Um objeto feito para uso de cientistas Algo que pode ser fabricado em casa

 

Figura 4. Resultados sobre as concepções de alunos em formação docente com 

relação ao microscópio óptico 

 

Sepel, Rocha e Loreto (2011) apontam para a prática da construção de um 

microscópio simples (única lente), que permite trabalhar com os alunos a história da 

Ciência e a importância dos primeiros microscopistas, além de oportunizar ao 

professor e aos alunos desmistificarem o instrumento como algo inacessível, de 

custo elevado e que eles não poderiam ter acesso a observação de estruturas sem 
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estarem em um laboratório. A construção deste ainda pode despertar a curiosidade 

para observar de modo mais atento o que nos cerca, além de instigar os alunos a 

respeito do mundo microscópico. 

Quando os alunos foram questionados sobre a molécula de DNA, conforme 

podem ser evidenciados os resultados na Tabela 6 e Figura 5, verificou-se que 

apesar de 56,52% dos alunos apontarem saber a que se refere a molécula de DNA, 

a maior parte deles associa a função com testes de paternidade (38,46%). Inclui 

ainda situações relacionadas aos locais em que a molécula está presente, 

considerando o sangue e as células humanas como fonte de DNA. Apenas 7,69% 

conceitualizaram a molécula de DNA e associaram a importância desta como fonte 

de nossas informações genéticas.  

Estes resultados demonstram como a mídia exerce um papel importante neste 

conceito, uma vez que os exames de paternidade são evidenciados 

significativamente em noticiários, revistas e veículos de comunicação.  

Também é oportuno mencionar que os alunos mesmo tendo noções sobre o 

tema, não contextualizam o mesmo no dia-a-dia, não reconhecendo o DNA como 

integrante indispensável em todos os organismos vivos. Quando questionados sobre 

comerem DNA, associaram à humanos (no sangue, sendo relatado por alunos como 

“já provei meu sangue”),  e ao consumo de carne e outros animais (como o macaco). 

Os outros reinos praticamente não foram evidenciados, nem mesmo nos alimentos 

vegetais que consumimos. Isto demonstra o quanto deve ser discutida a temática em 

sala de aula, uma vez que o assunto ainda é muito distante, pois as pessoas ouvem 

falar de DNA, mas não conseguem associá-lo a suas vidas. É necessário divulgar 

conhecimento trazendo a Ciência para o dia-a-dia das pessoas; tornando-as capazes 

de associar o DNA aos organismos vivos que fazem parte da nossa existência. 
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Tabela 6. Resultados sobre as concepções de alunos em formação docente com 

relação ao conceito de DNA e se já comeram o mesmo. 

ALTERNATIVAS 

QUESTÕES Não Sim  O que é? Percentual 

Você sabe o 

que é DNA?  

 

 

 

 

43,48 

 

 

 

56,52 

O que tem no sangue 

Pra saber a paternidade  

Acido desoxirribonucléico, que contém nossas 

informações genéticas 

Exame que confirma a identidade de nosso sangue 

São as células humanas 

Não responderam   

7,69 

38,46 

7,69 

7,69 

15,38 

23,08 

Você já 

comeu DNA?  

Sim 

Não 

  21,74 

78,26 

 

43,48

8,7 8,7

26,09
13,04

30,43

56,52

8,7

13,04

100

0

20

40

60

80

100

Células de macacos Banana Tomate Bactérias Vírus

Plantas Carne arroz Mofo Células humanas

 

Figura 5. Resultados sobre as concepções de alunos em formação docente com 

relação sobre os locais onde encontramos DNA 

 

Estes dados concordam com trabalhos desenvolvidos por Ferreira e Justi 

(2004), demonstrando que o ensino do DNA ocorre de forma desvinculada e, muitas 

vezes, incoerente, sendo um assunto pouco e mal explorado. Os alunos demonstram 

uma fragmentação inadequada de conteúdos da célula e da genética, não permitindo 

uma compreensão e inter-relação entre os assuntos. 

Os autores, em pesquisa sobre o conceito de DNA em livros didáticos do ensino 

médio constataram que a visão do aluno apresenta-se confusa e fragmentada. 
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Apontaram ainda a abordagem do DNA nos livros analisados como sendo superficial 

e ineficiente no que toca a sua contribuição para a construção de um conhecimento 

significativo, não estabelecendo relação com outros conteúdos. 

Considerações Finais 

 

No contexto específico desse estudo verificou-se que a maioria dos 

participantes ainda apresenta dificuldade no entendimento de vários aspectos a 

respeito de célula, uso do microscópio, percebendo como um equipamento caro, de 

difícil aplicação no ambiente escolar, além de muitas vezes, mostrarem-se confusos 

diante da quantidade de informações a respeito do tema e da aplicação de conceitos 

no dia-a-dia. 

O estudo mostra a importância da sondagem sobre os conhecimentos prévios 

dos estudantes, antes de se iniciar um determinado conteúdo, facilitando a discussão 

do tema de forma a atender melhor as necessidades dos alunos.  

Levando em consideração que a aplicação foi desenvolvida com alunos do 

curso Normal, que se preparam para atuarem como docentes nos anos iniciais, é 

essencial que estes alunos possam vivenciar atividades práticas que os levem a 

pensar sobre os distintos temas na área da Ciência, para que sejam oferecidos 

subsídios práticos de como desenvolverem estas atividades com as crianças nos 

anos iniciais. Na concepção de Giordan e Vecchi (1998), a escola não pode mais 

limitar-se à transmissão de um programa de conhecimentos enciclopédicos, 

temporariamente retidos pelos alunos, mas deve, em primeiro lugar, organizar e 

gerenciar o fluxo contínuo de conhecimentos para que esses possam ser 

mobilizados na resolução de problemas e entendimento de situações que fazem 

parte da realidade atual. 

Assim, é fundamental capacitar os docentes a apropriarem-se de referenciais 

teóricos e práticos referentes à Ciência, sendo desenvolvidas atividades numa 

perspectiva cognitivista/construtivista, valorizando os conhecimentos prévios dos 

alunos como elemento essencial para o desenvolvimento de uma Aprendizagem 

Significativa.  
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Esperamos, com os resultados desse trabalho, contribuir para que professores 

do ensino médio e superior que auxiliam na formação da docência, reflitam sobre sua 

prática pedagógica, identificando erros e acertos na construção de saberes por seus 

alunos em sua escala de formação acadêmica progressiva. 
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RESUMO: Os conteúdos relacionados à microbiologia são de suma importância para o 

ensino de Ciências. A proposta abre possibilidades para fazer pensar sobre os 

microrganismos serem compreendidos como vilões ou heróis e como isto repercute entre 

futuros professores dos anos iniciais e as ideias que serão repassadas aos alunos. Para a 

discussão do conteúdo foi aplicado um questionário com alunos do curso Normal e 

desenvolvidas distintas atividades práticas que possibilitaram discutir o tema entre os 

participantes. Os alunos participaram ativamente. A análise dos questionários aplicados 

antes e após o desenvolvimento das atividades práticas mostrou algumas mudanças 

conceituais sobre o que alunos do curso Normal pensam a respeito dos microrganismos.  

Palavras-chaves: ensino de ciências, aprendizagem significativa, ensino de microbiologia. 
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ABSTRACT:  Subjects related to microbiology are extremely important for teaching Science. 

This proposal opens possibilities that make students think about the role microorganisms 
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have and how they can be perceived as villains or heroes and how that is seen by future 

elementary school teachers – and how they pass it to their students. To start a discussion on 

such subject, a questionnaire was applied to students from the Normal Course – Teaching – 

and several distinct activities were used to create a debate about the theme. The students 

took part actively. The analysis of the data presented some changes in conceptual aspects 

about what students think about microrganisms.  

Keywords : science teaching, meaningful learning, microbiology teaching.  

INTRODUÇÃO  

 

Justus e Francisco (2012) apontam que o processo de ensino é marcado pela 

simbiose das atividades do discente e do docente. A este último, cabe a direção do 

estudo, o que requer planejar aulas, conteúdos, métodos e formas de o discente 

desenvolver suas capacidades mentais.  

Neste contexto, o processo de ensino deve focar a aprendizagem, utilizando um 

conjunto de ações, passos e procedimentos que facilitem o ensino e valorizem as 

concepções prévias dos alunos. 

Infelizmente, o método de ensino que ainda se destaca consiste na exposição 

de conteúdos pelo professor, em que o aluno é mero espectador e, na maioria das 

vezes, não interage ou não se sente convidado a interagir.  Se ao invés de ser 

adotado este método, coubesse ao professor a explicação ou demonstração dos 

conhecimentos e tarefas e aos alunos uma ação receptiva, e não necessariamente 

passiva, certamente os resultados seriam mais positivos. Assim, essa passividade do 

discente é uma das limitações que devem ser superadas.  

Possobom, Okada e Diniz (2007) corroboram com esta visão, mostrando que o 

ensino de Ciências, ainda tem sido visto como “fatos a aprender”, baseado na 

transmissão do conhecimento como um conjunto de informações simplesmente 

passadas dos professores para os alunos. Estes, fazendo um papel de ouvintes 

acabam por apenas memorizarem os conteúdos, por um curto período de tempo e, 

geralmente, esquecidos em poucas semanas ou poucos meses, comprovando a não 

ocorrência de um verdadeiro aprendizado. 



182 

 

 Libâneo (1994) aponta que quando o professor consegue mobilizar a atividade 

interna do aluno de concentrar-se e de pensar, a exposição lógica da matéria é um 

importante procedimento para se obter conhecimento.  

Silva e Freitas (2006) afirmam que muitos educadores nas nossas escolas 

ainda valorizam unicamente os conteúdos da sua disciplina e se esquecem da 

formação do indivíduo num contexto mais amplo. 

Mas em meio a esta realidade também surgem pesquisas que buscam explicar 

os mecanismos pelos quais os alunos conseguem de fato aprenderem, possibilitando 

o pensar e sugerindo mudanças.  

Moreira (1999) destaca que na teoria proposta por Ausubel, denominada 

Aprendizagem Significativa, há uma interação entre o novo conhecimento e o já 

existente, no qual ambos se modificam. À medida que o conhecimento prévio serve 

de base para a atribuição de significados à nova informação, ele também se 

modifica. Desta forma, com a utilização das pré-concepções, trazidas pelos alunos 

através de suas vivências cotidianas, unidas aos novos saberes, há uma 

reconstrução da estrutura cognitiva do indivíduo.  

Pelizzari et al (2002) discorrem que na teoria de Ausubel há três vantagens 

essenciais. Em primeiro lugar, o conhecimento que se adquire de maneira 

significativa é retido e lembrado por mais tempo. Em segundo, aumenta a 

capacidade de aprender outros conteúdos de uma maneira mais fácil, mesmo se a 

informação original for esquecida. E, em terceiro, uma vez esquecida, facilita a 

aprendizagem seguinte – a “reaprendizagem”, para dizer de outra maneira.  

Teixeira e Sobral (2010) apontam que não se pode esquecer que todo o 

processo de descoberta vivido pelo aluno deve passar pela argumentação do 

professor, que o auxiliará no processo de redescoberta. Cabe a ele direcionar os 

alunos pelo caminho da aprendizagem, não solucionando a problemática, mas 

levantando questionamentos, instigando, proporcionando a seus discípulos a 

oportunidade de reformularem suas idéias com base em suas próprias experiências.  

Assim, o professor ao ensinar Ciências deve estimular o interesse e a 

observação, sendo necessário e importante criar em sala de aula situações-
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problemas, conflitos internos, choques com os conhecimentos prévios dos alunos 

para despertar o interesse na investigação e na busca do conhecimento.  

Diferentes métodos ativos tais como observações e experimentação, podem 

despertar o interesse dos alunos pelos conceitos e conferirem significados aos 

fenômenos naturais e à Ciência que não são possíveis ao se estudar esta disciplina 

unicamente em um livro didático. 

Neste contexto, o ensino de Ciências sobre saúde tem sido um desafio para a 

educação, pois ao educar para a saúde, de forma contextualizada e sistemática, o 

professor e a comunidade escolar contribuem de maneira decisiva na formação de 

cidadãos capazes de atuar em favor da melhoria dos níveis de saúde pessoais e da 

coletividade. Assim, professores atuantes em anos iniciais devem ser preparados 

para discussões e orientações de seus alunos para a aplicação de temas ligados à 

área da saúde no cotidiano.  

Visando contribuir para esta discussão, buscou-se desenvolver conteúdos de 

microbiologia, propondo atividades mais atraentes, capazes de os alunos 

conseguirem perceber a existência dos pequenos seres, compreendendo-os não 

apenas como vilões, mas principalmente como heróis. Deste modo, o trabalho 

objetivou testar atividades práticas sobre microbiologia, utilizando-se das pré-

concepções que os alunos participantes continham sobre microrganismos.  

A microbiologia nas nossas vidas: microrganismo grandes heróis! 

Os microrganismos estão presentes em muitos tópicos dos currículos de 

Ciências tais como Citologia, Ecologia, Saúde Pública, Ciclos Biogeoquímicos, 

Genética e Biotecnologia que, às vezes, causam dificuldades de entendimento aos 

estudantes e que muitas vezes apontam os danos causados pela ação dos 

microrganismos. Abordagens educacionais diferenciadas auxiliam a elucidar a ação 

e importância deste seres vivos no nosso dia-a-dia. 

Pelczar, Chan e Krieg (1996) apresentam que além de 10 trilhões de células 

próprias, um corpo saudável abriga 100 trilhões de microorganismos de até 100 mil 

espécies, estudados a partir de uma área da Ciência: a microbiologia. Esta se refere 

ao estudo dos organismos microscópicos e de suas atividades. Preocupa-se com a 

forma, a estrutura, a reprodução, a fisiologia, o metabolismo e a identificação dos 
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seres microscópicos. Inclui o estudo da sua distribuição natural, suas relações 

recíprocas e com outros seres vivos, seus efeitos benéficos e prejudiciais sobre os 

homens e as alterações físicas e químicas que provocam em seu meio ambiente. 

Os mesmos autores ainda discorrem que em sua maior parte, a Microbiologia 

trata de organismos microscópicos unicelulares, em que todos os processos vitais 

são realizados em uma única célula. Independentemente da complexidade de um 

organismo, a célula é, na realidade, a unidade básica da vida. Dentro do sistema de 

classificação de Robert Whittaker, proposto em 1969 e ainda adotado pela maioria 

dos livros-texto de Biologia e Microbiologia, os microrganismos ocupam três dos 

cinco reinos: Monera (bactéria), Protista (protozoários e algas unicelulares) e Fungi 

(leveduras e bolores), o que evidencia a importância da biologia desses minúsculos 

seres.  

Infelizmente, na maior parte das vezes, os microrganismos surgem no 

currículo do ensino fundamental e médio apenas como agentes causadores de 

doenças (CARVALHAL, 1997). E essa é a visão que os alunos têm sobre os 

microrganismos: de que são causadores de doenças.  

Embora sejam frequentemente lembrados pelas doenças que causam, a 

grande maioria não é patogênica e realiza alterações no ambiente que são 

essenciais para a manutenção da vida na Terra; além disso, o seu uso mais recente 

em processos de manipulação genética os tornam ferramentas úteis em 

biotecnologia. Alguns dos principais campos de aplicação da microbiologia na 

atualidade incluem medicina, alimentos e laticínios, agricultura, indústria e ambiente.   

Pessoa (2012) relata que apesar de somente 2% das bactérias sejam 

patogênicas, uma parte significativa dos alunos ainda acredita que todas causam 

doenças. 

Alcamo e Elson (2004) comentam que como esses organismos são invisíveis 

a olho nu, o desenvolvimento da Microbiologia acabou se tornando dependente da 

microscopia; e como muitas escolas não apresentam tais equipamentos, dificultando 

a realização de aulas práticas para a visualização dos microrganismos, o ensino de 

Microbiologia tem se tornado nas escolas apenas conceitual, e muitas ideias e 



185 

 

dúvidas que surgem na mente dos alunos, acabam por várias vezes sendo mal 

interpretadas ou se tornando abstratas para eles.  

Umas das maneiras de se ensinar Microbiologia é realizar atividades práticas, 

pois segundo Campos e Nigro (2009), o aluno é induzido nestas, a criar uma 

situação problema e levantar questões sobre temas específicos, planejar e realizar 

as observações, anotar e avaliar os resultados, desenvolver sua teoria e compará-la 

com outras já existentes, relacionando o conteúdo com aspectos práticos do seu 

cotidiano.   

As atividades práticas não necessariamente precisam ser desenvolvidas em 

laboratórios e levar objetos e substâncias que os alunos conhecem, podem fazê-los 

perceber que a microbiologia está presente em suas vidas.  Esta experiência de 

trabalhar com recursos conhecidos fazem com que os alunos, conforme citam Balotin 

e Kindel (2003) possam perceber que a sala de aula não é somente para ouvir o(a) 

professor(a) e memorizar o conteúdo para a prova, e sim, para aprender algo 

relacionado às suas vidas. Rosa (2004) considera extremamente importante uma 

aproximação entre os conteúdos teóricos vistos em aula e a vivência dos estudantes, 

julgando serem os conteúdos ligados ao cotidiano dos alunos os temas mais 

importantes a serem selecionados para a aula. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A investigação aqui apresentada procurou investigar as atividades 

metodológicas sobre microbiologia, a partir das concepções prévias a respeito de 

microrganismos, com um grupo de nove alunas em formação docente, integrantes do 

ensino Normal (Nível Médio Técnico, que prepara para docência em educação 

infantil e anos iniciais), do Instituto Estadual de Educação João Neves da Fontoura, 

no município de Cachoeira do Sul, RS, Brasil. A pesquisa foi desenvolvida nas 

dependências da Universidade Luterana do Brasil do mesmo município, através da 

proposição e aplicação de uma oficina prática sobre microbiologia. 
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Inicialmente, foi aplicado um questionário estruturado com questões fechadas 

(Pré-teste), com o objetivo de realizar um diagnóstico inicial relativo aos 

microrganismos, levantando concepções prévias em relação aos locais e situações 

onde é possível encontrar os microrganismos, se eles são vilões ou heróis, e se 

causam malefícios ou benefícios. O mesmo questionário foi aplicado ao término das 

atividades práticas desenvolvidas (Pós-teste). 

Foram desenvolvidas cinco técnicas abordando os seguintes temas: a) 

morfologia de microrganismos; b) observação de microrganismos e instrumentos 

para visualização; c) importância dos microrganismos na água na manutenção do 

equilíbrio; d) saúde e higiene e; e) benefícios dos microrganismos.  

TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

Atividade 1- Morfologia de microrganismos:  

A atividade consistiu em propor a construção de microrganismos a partir do uso 

de massa de modelar. Foi fornecido aos participantes dois kits com doze cores de 

massinhas de modelar e folhas de jornal. Foram organizados dois grupos de trabalho 

e cada um recebeu um kit. Foi proposto às alunas a construção individual de um 

microrganismo, sobre uma folha de jornal, com o material oferecido num tempo 

máximo de cinco minutos. Todos os comentários feitos pelas alunas foram 

registrados e analisados, sendo expostos durante a discussão do trabalho. Esta 

prática foi realizada com a intenção de verificar os conhecimentos a priori das 

discentes sobre as diferentes morfologias dos microrganismos. 

Segundo os PCN, o registro por meio do desenho de observação e a 

elaboração de modelos configuram-se como recursos fundamentais em Ciências 

Naturais, pois através destes os alunos conseguem compreender melhor os estudos 

sobre os seres vivos. Os modelos são registros que progressivamente ganham rigor 

e precisão, conforme são corrigidos pelo professor em estratégias grupais ou 

individuais, tomando-se como referência a confrontação entre o objeto original e o 

registro produzido. Ao lado da produção de seus próprios textos descritivos e 

narrativos, os desenhos de observação ganham destaque (Brasil, 1998). 
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Para a realização das demais técnicas, os alunos foram conduzidos ao 

Laboratório da Universidade, não sendo necessárias as atividades aqui descritas, 

serem realizadas dentro de um laboratório. São possíveis de serem realizadas no 

ambiente de sala de aula. Porém, como existe na unidade, optou-se pelo uso do 

mesmo, em virtude de melhor organizar os materiais.  

Atividade 2- Observação de microrganismos e instrumentos para visualização 

Na aplicação da segunda técnica foram utilizados em laboratório os seguintes 

materiais: três frascos com água coletada em diferentes locais, na pia do próprio 

laboratório (água transparente), no açude do Campus (líquido com algumas plantas, 

de coloração escura) e água oriunda da filtração da água do açude do Campus 

(líquido de cor levemente amarelada). Inicialmente as alunas foram questionadas 

sobre qual a água mais limpa, gerando uma discussão sobre o que é água limpa, 

potável, suja, contaminada e poluída. Como as alunas não sabiam a procedência, 

foram instigadas a imaginar os diferentes locais que poderiam ter sido realizadas as 

coletas. Foi questionado sobre o que cada água poderia conter e percebendo que os 

microrganismos não são visíveis a olho nu, foi oferecido a cada um, uma lupa de 

bolso, que foi usada para visualização de microrganismos nos referentes frascos. 

Após perceberem não ser possível a visualização, por sugestão das alunas, chegou-

se ao uso do microscópio óptico, sendo relatada às mesmas um pouco da história do 

aparelho. A partir daí, foi ensinada a observação ao microscópio e cada aluna 

preparou a partir de lâminas, conta-gotas e lamínulas, amostras para a observação 

dos líquidos ao microscópio e os diferentes microrganismos presentes nas amostras. 

Atividade 3- Importância dos microrganismos na água na manutenção do equilíbrio 

Foi desenvolvido como continuação às atividades anteriores, um painel com 

figuras correspondentes a duas gotinhas designando a água limpa e a poluída. Cada 

gotinha apresentava uma descrição e foram fixadas as imagens no quadro branco, 

para iniciar-se o trabalho (Figura 1). 

Após, cada aluna recebeu diferentes imagens (Figura 2) contendo figuras 

referentes aos micróbios, água utilizada na lavagem de roupas, das mãos, do banho 

e frutas; imagens sobre águas contaminadas e próprias para o consumo, além de 

água da chuva e a imagem de um microscópio. As imagens foram selecionadas na 
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Eu sou a Gotilde, a gotinha de 
água limpa. Adoro frutas, 

verduras, legumes, mãos limpas e 
Bastante higiene, Mas detesto 

desperdício de água! 

 Oi, eu sou o Pingote, a gotinha suja. 
Adoro a Gotilde, Mas ela disse que 

para conseguir namorar com ela, terei 
que passar por um rigoroso tratamento 

de água!   

internet, de acordo com um buscador que atendesse a busca pelas palavras 

solicitadas.  

 

Figura 1 : Representações de duas gotinhas designando 

a água limpa e a água poluída, para construção de painel. 

  

  

 

Fonte: http://www.uniagua.org.br/public_html/website/default.asp?tp=1&pag=turmagua.htm 

 

Foi solicitado aos participantes que alocassem cada uma das imagens em uma 

das gotinhas apresentadas. Desta forma pode-se trabalhar com as alunas a 

diferença entre líquidos potáveis e não potáveis; presença ou ausência de 

microrganismos, águas poluídas e contaminadas, bem como preparação e 

visualização de seres microscópicos. 

Após os participantes realizarem a distribuição das figuras fornecidas nas 

respectivas imagens das “gotinhas”, fez-se necessário questionar as alunas sobre a 

presença de micróbios em nosso corpo, esclarecendo que nem todos os seres 

microscópicos são causadores de doenças e demonstrando quais seriam as 

principais entradas destes para o interior do nosso organismo.  

Esta discussão permitiu iniciar a quarta técnica referente à lavagem e higiene 

das mãos, seguida da explicação e aplicação do procedimento correto de lavagem 

das mesmas. 
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Figura 2:  Imagens fornecidas aos participantes para definição como integrantes 

da Gotilde ou do Pingote. 

 
  

A B C D 

 
   

E F G H 

 
  

 

I J K L 

 
   

M N O P 

Fonte: montado por Goldschmidt, A.I. 2012 

A. http://www.canalkids.com.br/higiene/cozinha/index.htm 

B. http://www.canalkids.com.br/higiene/roupalimpa/index.htm 

C. http://blogdorecargaverde.blogspot.com.br/2010/09/dica-n8-do-manual-de-boas-praticas.html 

D. http://www.canalkids.com.br/saude/sentidos/imagens/ouvindo_ondas.gif 

E. http://s202.photobucket.com/albums/aa16/cymbaline89/Bio/?action=view&current=paramecium.gif&newest=1 

F. http://www.canalkids.com.br/meioambiente/planetaemperigo/poluagua.htm 

G. http://downloads.open4group.com/wallpapers/macas-no-prato-7ecf1.jpg 

H. http://www.canalkids.com.br/higiene/guerra/imagens/rede_esgoto_1p.gif 

I. http://eventos.sartrecoc.com.br/wp-content/uploads/2011/03/agua-1.jpg 

J. http://perlbal.hi-pi.com/blog-images/455719/gd/1259865977/Doencas-causadas-por-protozoarios.gif 

K. http://4.bp.blogspot.com/_ze6Nflh2NF8/TBV3OjXOSQI/AAAAAAAABDA/YiuHyT8z3hQ/s1600/nemat%C3%B3ides.jpg 

L. http://www.mrgems.es/WebRoot/StoreES3/Shops/eb7656/4CEB/B2F7/6F00/DE25/3213/D94C/9B1E/CC27/bms143_m.jpg 

M. http://1.bp.blogspot.com/-3GW9yzyf8yY/TyXFayjv68I/AAAAAAAAJlo/0fnwA0t7iQI/s1600/sopapipa.gif 

N. http://www.canalkids.com.br/higiene/banho/imagens/banho_demorado.gif 

O. http://www.your-soul.com/archives/chuva.gif 

P. http://etc.usf.edu/clipart/7300/7307/vorticella_7307_lg.gif 
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Atividade 4- Saúde e higiene  

Para a prática de lavagem das mãos foi utilizada tinta tempera guache marrom, 

tinta neon para luz negra (invisível - fluorescente), pincel, luz negra, sabonete líquido, 

papel toalha e água corrente. Organizaram-se dois grupos com quatro e cinco 

integrantes. No primeiro grupo, as mãos das alunas foram pintadas com tinta 

tempera guache marrom e as mãos das alunas do segundo grupo, com tinta 

fluorescente. As alunas foram questionadas sobre quais as mãos que estavam mais 

sujas. Em seguida, foram informadas que deveriam lavar as mãos como de costume. 

Foram oferecidos a elas, água corrente, sabonete líquido e papel toalha. O tempo de 

lavagem foi cronometrado, sem que as mesmas percebessem.  

Após todos terem lavado as mãos, os alunos em grupos puderam observar as 

mãos já lavadas de cada colega e em conjunto com o grupo investigado, realizou-se 

uma avaliação da lavagem realizada, sendo dividido em quatro graus: a) mãos muito 

bem lavadas, b) mãos bem lavadas, c) mãos medianamente lavadas e, d) mãos mal 

lavadas. Para ser observada a tinta invisível contou-se com o auxílio de uma 

lâmpada de luz negra.  

De acordo com os resultados das lavagens pode-se analisar se os participantes 

conhecem ou não a maneira correta de lavar as mãos.  

Após as discussões realizadas, foi ensinado aos participantes o procedimento 

adequado da lavagem das mãos.       

Atividade 5- Benefícios dos microrganismos 

Para que os participantes pudessem perceber as distintas faces dos 

microrganismos, desenvolveu-se ainda uma última atividade que buscou discutir 

sobre a importância dos microrganismos na produção dos alimentos, tendo como 

exemplo, o fermento do pão. Além de poderem estudá-lo, buscou-se investigar sobre 

as necessidades ecológicas que favorecem ou não o crescimento de leveduras no 

ambiente. 

Para observar estas exigências, foi desenvolvida uma experimentação sobre o 

crescimento de microrganismos em diferentes soluções. Foi inicialmente 

apresentado às alunas, um pacotinho de fermento biológico, sendo questionado 

sobre o seu conteúdo e de que se tratava.  Após, passou-se o material para que 
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procurassem na embalagem uma descrição sobre o que continha no pacote. 

Discutindo com os participantes, que se tratava de um microrganismo, gerou-se uma 

série de questionamento para estimulá-las à experimentação.  

Questionamentos realizados: 

“- Os microrganismos contidos aqui são organismos vivos ou mortos? Como 

eles são? Que aparência possuem? São benéficos ou maléficos? Qual a ação do 

fermento na massa para a fabricação do pão? Como é usado para a fabricação do 

pão? Que cuidados são tomados na sua administração? Que situações dão certo e 

que situações dão erradas no seu emprego quando utilizados para fazer a massa de 

pão?”   

Foi permitido que os alunos interagissem durante todo o questionamento, 

despertando nestes a curiosidade. A mediação do docente foi sempre fundamental, 

informando, fazendo relações, instigando a classe com questões e situações-

problema desafiadoras, trazendo exemplos e organizando as ideias. 

Os PCN (1998) afirmam que os estudantes expressam seu conhecimento 

prévio e estão continuamente reelaborando seu entendimento sobre os assuntos. 

Muitas vezes, as primeiras explicações são construídas no debate entre os 

estudantes e o professor. Assim, estabelecendo o diálogo, associando-se aquilo que 

os estudantes já conhecem com os desafios, os novos conceitos poderão ser 

propostos, tendo relação direta com suas vidas, com o intuito de, mais uma vez, 

gerar aprendizagens significativas. 

Ouvindo as alunas, construiu-se uma atividade experimental, de acordo com um 

protocolo elaborado pelo grupo, com base nos relatos das participantes, sobre a 

forma como é utilizado o fermento biológico para produzir a massa do pão.  

Assim, chegou-se a um roteiro experimental, contando com o uso de 

substâncias que havia disponíveis no laboratório e/ou na cozinha da lanchonete da 

universidade. Como os participantes relataram a necessidade de misturarem a água 

morna ao fermento, questionou-se sobre a que temperatura se referia e chegaram a 

constatação que era a mesma temperatura que usamos para banho. Com um 

termômetro mediu-se distintas temperaturas, tendo sido aceito pelo grupo, o uso de 

água morna, a 37oC. 
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Após, pegaram-se sete balões volumétricos (que poderiam ser substituídos por 

sete garrafinhas plásticas) e realizaram-se diferentes misturas, de acordo com o 

depoimento dado pelos participantes. Testaram-se distintas temperaturas da água, o 

uso ou não do açúcar (apontado pelas alunas como um integrante fundamental), o 

uso de limão e o uso do sal. 

Desta forma, chegou-se ao seguinte roteiro: 

Balão 1: Misturou-se 5 colherinhas de fermento biológico, 5 colherinhas de 

açúcar e 5 mL de água morna (temperatura de 37o C). 

Balão 2: Misturou-se 5 colherinhas de fermento biológico, 5 colherinhas de 

açúcar e 5 mL de água fria (temperatura de 20o C – na torneira). 

Balão 3: Misturou-se 5 colherinhas de fermento biológico, 5 colherinhas de sal e 

5 mL de água morna (temperatura de 37o C). 

Balão 4: Misturou-se 5 colherinhas de fermento biológico, 5 colherinhas de 

açúcar, algumas gotas de limão e 5 mL de água morna (temperatura de 37o C). 

Balão 5: Misturou-se 5 colherinhas de fermento biológico e 5 mL de água morna 

(temperatura de 37o C). 

Balão 6: Misturou-se 5 colherinhas de fermento biológico, 5 colherinhas de 

açúcar, 5 colherinhas de sal, algumas gotas de limão e 5 mL de água morna 

(temperatura de 37o C). 

Balão 7: Misturou-se 5 colherinhas de fermento biológico, 5 colherinhas de 

açúcar e 5 mL de água fervendo. 

Como as alunas haviam descrito que o fermento é usado para crescer a massa 

de pão e isto ocorre porque ele produz um gás, foi determinado pelo grupo que 

deveriam ser tampados os balões volumétricos com o uso de um balão de borracha 

(balão de aniversário), para visualizar o que aconteceria em cada um dos balões 

contendo as misturas. Os balões de borracha foram colocados sobre as vidrarias, 

imediatamente após a introdução da água. Após, observaram os resultados. Depois 

de realizarem suas anotações, colocaram-se os balões volumétricos em um 

recipiente contendo água morna (ficaram submetidos ao banho-maria), pois a água 

introduzida inicialmente já havia esfriado. A atividade também buscou verificar o que 

aconteceria com o balão volumétrico em que foi colocada água fria e após ser 
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oferecido a temperatura de 37oC do banho-maria. Novamente os participantes 

observaram e realizaram suas anotações. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 A análise global das informações provenientes da totalidade dos participantes 

em formação docente no curso Normal, obtidas através da análise dos questionários 

aplicados e registros de comentários feitos durante a aplicação das distintas 

atividades, permitiram inferir algumas considerações acerca do que compreendem 

sobre os microrganismos, discutidas nos decorrer da apresentação dos resultados. 

Com relação à concepção sobre os microrganismos, os alunos participantes 

neste estudo evidenciaram concepções negativas acerca destes seres 

microscópicos. A análise das respostas sobre os resultados dos locais e situações 

onde é possível encontrar os microrganismos, se eles são vilões ou heróis, e se 

causam malefícios ou benefícios, podem ser visualizados nas Tabelas 1 e 2. Foi dito 

às alunas que deveriam (se fosse o interesse) marcar mais de uma alternativa em 

cada questão solicitada, sendo que não havia um número mínimo ou máximo. Desta 

forma, a porcentagem total de respostas ultrapassou 100%.   

 

Tabela 1. Representação das concepções espontâneas a respeito dos 

microrganismos aplicados a um grupo de alunos do curso Normal. 

Questões Alternativas Pré-teste Pós-teste 

Os microrganismos são: 

 

Vilões 

Heróis 

Vilões e Heróis 

Indiferentes 

11,1% 

11,1% 

77,8% 

11,1% 

0% 

0% 

100% 

0% 

Microrganismos trazem: Benefícios 

Doenças 

66,7% 

77,8% 

100% 

100% 
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Tabela 2. Representação das concepções espontâneas a respeito dos locais 

possíveis de encontrar microrganismos aplicados a um grupo de alunos do curso 

Normal. 

Questões Alternativas Pré-teste Pós-teste 

Onde é possível 

encontrar os 

microrganismos? 

 

Travesseiro 

Chão 

Vaso sanitário 

Chocolate                         

Água da chuva 

Vinho 

Pão 

Corpo 

Ar 

Iogurte 

Esponja do banho 

Cama 

55.6% 

66,7% 

77,8% 

22,2% 

44,4% 

44,4% 

33,3% 

88,9% 

88,9% 

33,3% 

77,8% 

44,4% 

100% 

100% 

100% 

66,7% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Onde os 

microrganismos podem 

ser encontrados? 

 

Lugares sujos e poluídos 

Todos locais, até os limpos 

No nosso organismo 

No gelo 

Em vulcões 

11,1% 

88,9% 

33,3% 

0% 

0% 

22,2% 

100% 

33,3% 

22,2% 

22,2% 

  

Verificou-se que as alunas reconhecem a presença de microrganismos em 

distintos locais, mas destacam com maiores percentuais a ocorrência destes no 

chão, no vaso sanitário, no corpo, no ar e na esponja de banho.  É interessante que 

não reconhecem da mesma forma a presença dos microrganismos nos alimentos, 

sendo os itens menos citados. Após o desenvolvimento das atividades e as 

discussões desenvolvidas, verificou-se uma compreensão maior de que os 

microrganismos estão presentes em todos os lugares, e o fato de estarem presentes 

nos alimentos, não significa necessariamente prejuízos, uma vez que são utilizados 

inclusive na fabricação de diferentes produtos alimentícios.  É interessante o 

descrédito dado a capacidade dos microrganismos poderem estar presentes no 

chocolate, tanto antes quanto após a aplicação do teste. Por ser um produto 
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extremamente saboroso (comentado pelos participantes), parece improvável, 

segundo os alunos, que os microrganismos pudessem se multiplicar no chocolate e 

nos causarem danos. 

Quando questionadas sobre onde podem ser encontrados os microrganismos, 

constatou-se que apenas 33,3% das alunas associaram a presença destes no corpo, 

enquanto que na questão anterior 88,9% já haviam marcado a presença destes no 

corpo. Porém, percebe-se que à medida que é oferecida aos participantes 

alternativas relacionadas ao ambiente, seja sujo ou limpo, a associação com a 

presença destes seres microscópicos no corpo passa a ser menos evidenciada. 

Lugares inóspitos, como gelo e vulcões, foram sequer mencionados, por acreditarem 

que são lugares em que não podem existir nenhuma forma de vida microbiana, 

mantendo a opinião mesmo após as atividades desenvolvidas. 

As docentes em formação evidenciaram a presença de microrganismos tanto 

como vilões e heróis, reconhecendo que os mesmos podem trazer tanto benefícios 

quanto malefícios ao homem. A partir das discussões geradas foi possível 

exemplificar distintas situações e ampliar esta visão aos participantes. Foram citadas 

como exemplos de benefícios, a produção de vacinas, utilização em alimentos 

(queijo, vinho, pão, cerveja e cogumelos comestíveis) e a decomposição de resíduos. 

Como malefícios foram citadas as deteriorações de alimentos e as doenças. 

Com relação à construção de microrganismos a partir de massa de modelar, 

pode-se constatar que a maioria das formas criadas não inclui modelos novos e sim 

imagens já percebidas pelos alunos. A análise dos modelos permitiu categorizá-las 

em quatro classes: (I) modelos de monstros, (II) modelos de protozoários (amebas e 

paramécios), (III) modelos de bactérias cocos e; (IV) modelos de insetos (Figura 3). 

Verificou-se que os alunos associam os microrganismos a diferentes formas, tanto 

reais como imaginárias. Os participantes evidenciaram em seus depoimentos a visão 

de micróbios como causadores de doenças, construíram modelos com antenas, seis 

ou oito patas, ou ainda anatomicamente semelhantes a vermes, devendo o educador 

propiciar a oportunidade de confrontar as concepções dos alunos com o 

conhecimento científico como demonstrado por Ausubel e Piaget, de modo que 

novos conceitos possam emergir. 
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Figura 3: Construção de modelos de microrganismos com massinha de modelar 

   

          I (33,33%)                   II (33,33%) e III (11,11%)         III (22,22%) 

Fonte: Goldschmidt, A.I., 2012 

 

Citações feitas pelas alunas durante a construção dos modelos foram 

registradas e transcritas, e igualmente revelaram os microrganismos como seres 

perigosos. As citações foram divididas em três categorias, de acordo com a 

caracterização dada aos seres microscópios (Quadro 1). 

 

Quadro 1:  Comentários realizados pelas alunas do Ensino Normal, durante a 

construção de microrganismos com massa de modelar 

Associado às imagens 

representadas em 

desenhos ou outros 

veículos de comunicação. 

“- Lembro de ter visto isto num episódio das meninas super-poderosas”. 

“- Vou fazer igual aos que aparecem nos desenhos”. 

“- É só olhar o Doutor Bactéria”. 

“- Eram uns bichinhos que vi na Reportagem do Fantástico, numa esponja de 

banho”. 

 

 

Associado às aulas ou 

situações em Ciências 

 

“- Faltei todas as aulas de ciências”. 

“- Eu nunca fiz uma feira de ciências na vida, agora tenho que fazer um 

microrganismo”. 

“- Não tenho nem idéia de como é um microrganismo, nunca vi na aula de 

Ciências”. 

“- É uma bolinha, porque eu já olhei naquele “trocinho” (microscópio)” 

 

Associado as figuras não 

agradáveis manifestando 

repudio durante as 

citações 

 

“- Vou ter que criar uns bichinhos”. 

“- O meu parece um ET”. 

 “- Se eu achasse um desses no vaso sanitário ia ficar louca”. 

“- Vou ter que fazer os monstrinhos”. 

 “- Um monte de bolinha se mexendo”. 

“- É uns bichinhos cheio de perninhas”. 

“- É tudo igual uma ameba”. 

Fonte: Goldschmidt, A.I., 2012 
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Quando foi desenvolvida a atividade sobre a água, as alunas apontaram a água 

transparente, como sendo água limpa e potável, que poderia ser tomada. As outras 

duas amostras (que apresentavam coloração ou sujeira evidente) foram 

consideradas poluídas e contaminadas. Quando questionadas sobre o que é estar 

contaminado e sugerido que a água transparente poderia ter sido tirada de um vaso 

sanitário e não da torneira, os participantes perceberam que o fato de não podermos 

ver, não necessariamente implica em potabilidade. Não é só porque a água é 

transparente que ela é potável. É interessante que as alunas não diferiam água 

contaminada de poluída, nem limpa de potável. Cabe salientar, que é muito comum a 

confusão entre elas, sendo importante discutir as diferenças. Pelczar, Chan e Krieg 

(1996) afirmam que água contaminada é aquela que contém micróbios vivos, sejam 

bactérias, vermes, protozoários ou vírus, com capacidade de causar doenças e a 

morte. Água poluída é aquela que tem cheiro forte, cor bem escura, que alterou suas 

características naturais, ou seja, deixou de ser pura e saudável para o homem; 

porém, não necessariamente está contaminada com microrganismos patógenos. Já 

água potável, é aquela que pode ser consumida sem riscos à saúde. Esta segue 

padrões físicos, químicos e biológicos estabelecidos pela legislação nacional e 

internacional e também é chamada de água tratada. 

Como nas imagens trabalhadas apareciam crianças nos rios, tornou-se 

importante comentar que nem a água do mar, nem a água dos rios são potáveis, 

mas podem ser utilizadas para o nosso laser e para nos banharmos. O fato de 

apresentar “sujeirinhas” (matéria orgânica, tornando-a poluída, não implica 

necessariamente em estar contaminada pela presença de microrganismos. Explicou-

se inclusive que quando nos deparamos com placas que determinam por órgãos 

ambientais – “água imprópria para banho”, então esta água apresenta além de 

poluentes orgânicos, riscos de contaminação, sejam por microrganismos ou por 

substâncias químicas tóxicas. Comentou-se ainda que a água do mar possui uma 

quantidade elevada de sais dissolvidos. Se bebermos um pouco percebemos o gosto 

de sal, que em excesso prejudica nosso organismo.  

Quando observaram ao microscópio, a exaltação foi significativa. Ficaram 

surpresas ao observarem as diferentes amostras e poderem visualizar este universo 
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novo, que é o mundo microscópico, principalmente por ser numa gotinha única de 

água. 

Foi evidente o repúdio da maioria em relação aos microrganismos, como algo 

nojento e perigoso, sem perceber a importância destes nos mananciais e no meio 

ambiente. Quando foi montado o painel da Gotilde e da Pingote, constataram-se 

algumas dúvidas em relação às imagens usadas. A Figura 4 representa a alocação 

das imagens segundo as alunas, tendo sido geradas algumas dúvidas pertinentes a 

algumas situações. 

Após esta discussão, reconstruiu-se o painel, sendo subdividido em três 

situações e não mais em duas, conforme mostra a Figura 5. As imagens D, E, H, J, 

K, L, O, P foram discutidas de acordo com o que segue: 

• Imagem D: Água do rio. Foi apontado pelos participantes sobre as diferenças 

entre água suja e água poluída. Um rio pode estar com presença de matéria 

orgânica, sedimentos de solo, apresentar coloração mais barrenta, formação de 

escuma por bactérias arenosas e nem por isto estar poluído. É importante destacar 

isto para a criança, pois não ser potável para beber, não implica em não poder usá-la 

para lazer e banhar-se ou divertir-se.  

• Imagem E (protozoário), Imagem J (protozoários), Imagem K (nematóide) e 

Imagem P (protozoário): Discutiu-se com os alunos, que nem todos os 

microrganismos são patogênicos, podendo inclusive ser indispensáveis no meio 

ambiente. Podem ser responsáveis por processos de decomposição, crescimento de 

plantas, oxigenação no solo, além de muitas bactérias e fungos serem utilizados nas 

indústrias de alimentos. Desta forma os participantes acabaram incluindo todos os 

microrganismos encontrados no grupo de Gotilde e Pingote, uma vez que podem 

atuar tanto como vilões, quanto como heróis, dependendo da espécie e situação em 

que esta é encontrada. 

• Imagem H: Água do vaso sanitário. Poderiam ser utilizadas águas limpas, mas 

não potáveis, com tratamento para a potabilidade, uma vez que é usada para 

descarte de esgotos. É um desperdício de água que se faz neste sentido, se 

houvesse melhor planejamento sobre este assunto nas construções. Poderiam se 

optar pelo reaproveitamento de água, como coleta de água de chuva por cisternas. 
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• Imagem L: Microscópio. Inicialmente atribui-se o uso do microscópio óptico a 

visualizar os microrganismos patogênicos. Discutiu-se com os alunos, que esta 

ferramenta revela o mundo microscópico, mas não atribui função às formas 

visualizadas, Inclusive o uso do microscópio pode ser constatado para observar 

também águas que aparentemente não estejam com sujeiras visíveis ou com 

microrganismos presentes. 

• Imagem O: Água da chuva. A água da chuva inicialmente foi classificada como 

uma água limpa. Não é por não enxergarmos sujeiras que não existem riscos. Foi 

inclusive discutida entre o grupo, a presença de substâncias tóxicas que podem estar 

presentes na chuva, como é o caso da chuva ácida. 

 

Figura 4:  Construção de painel do Pingote e da Gotilde 

  

 

Imagens 

D, E, F, J, K, L, P 

Imagens 

A, B, C, G, H, I, M, N, O 

 

Fonte: Goldschmidt, A.I., 2012 

 

Figura 5:  Reconstrução do painel do Pingote e da Gotilde após discussões 

  
 

Imagem F Imagens 

A, B, C, G, I, M, N 

Imagens 

D, E, H, J, K, L, O, P 

 

Fonte: Goldschmidt, A.I., 2012 

 



200 

 

A atividade prática sobre a higiene das mãos mostrou que os alunos 

desconhecem o procedimento adequado para lavagem das mãos, implicando na 

permanência de microrganismos que possam vir a causar danos à saúde ou pelo 

manuseio com alimentos (Figura 6). Durante o experimento, foi constatado que o 

tempo médio (uso de cronômetro) de lavagem das mãos foi de 42 segundos para as 

alunas que tinham tingido as mãos com tinta guache e 30 segundos para o grupo 

que teve as mãos pintadas com tinta invisível (Tabela 3).  

Os resultados obtidos estão relacionados ao fato de que os alunos que possuim 

tinta guache em suas mãos puderam visualizá-la com maior facilidade, associando 

claramente a tinta com a sujeira, isto acarretou nos participantes o desejo de lavarem 

as mãos enquanto estas permanecessem visivelmente sujas. O mesmo fato não foi 

observado nas alunas que tinham aplicado a tinta invisível. Como não observaram a 

tinta em suas mãos, não possuíram o mesmo cuidado que o grupo anterior teve, 

lavando rapidamente, sem esfregá-las. 

     

Tabela 3: Resultados obtidos a partir da lavagem das mãos. 

Tipo de 

Tinta 

Muito bem 

lavadas 

Bem 

lavadas 

Medianamente 

lavadas 

Mal lavadas Tempo 

médio 

Invisível 0% 0% 0% 100% 30” 

Guache 0% 0% 60% 40% 42” 

 

Figura 6:  Experimentação desenvolvida com os participantes sobre a lavagem 

das mãos. 

 
Fonte: Goldschmidt, A.I., 2012 
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Quando foi trabalhada a importância do fermento biológico, as alunas puderam 

evidenciar que o fermento é constituído de organismos vivos, que são capazes de 

realizar processos vitais ao seu crescimento. As alunas observaram que conforme a 

levedura se multiplicava surgiam “espumas” nas suas soluções. E puderam visualizar 

a liberação de gás, ocasionando o enchimento de alguns balões.  

Como as alunas haviam descrito que o fermento é usado para crescer a massa 

de pão e isto ocorre porque ele produz um gás, foi determinado pelo grupo que 

deveríamos tampar os balões com o uso de um balão de borracha, para 

visualizarmos o que aconteceria em cada um dos balões contendo as misturas. Os 

balões foram colocados imediatamente após a introdução da água. Após, 

observaram os resultados. Depois de realizar suas anotações, colocaram os balões 

volumétricos em banho-maria, pois a água introduzida inicialmente já havia esfriado. 

A atividade também buscou verificar o que aconteceria com o balão volumétrico em 

que foi colocada água fria e após ser oferecido a temperatura de 37oC do banho-

maria. Novamente os participantes observaram e realizaram suas anotações. 

Balão 1: Foi o segundo balão que encheu de ar, e quando as alunas colocaram 

no banho-maria, o processo foi mais rápido, evidenciando que os microrganismo 

necessitam de temperatura adequada ao seu crescimento. As participantes 

associaram o experimento à fabricação do pão, pois em dias frios, necessitam 

colocar o pão amassado sobre uma área morna para acelerarem o crescimento.  

Balão 2: Somente iniciou a formação de espuma e encheu o balão, quando 

submetido ao banho-maria. Os alunos confirmaram que mesmo fornecendo 

nutrientes como o açúcar, sem oferecer a temperatura adequada, os microrganismos 

não conseguem se multiplicar. 

Balão 3: Não houve crescimento, ocorrendo interferência do sal. Discutiu-se 

com o grupo que o sal não tem a mesma capacidade energética que os carboidratos 

para ativar o crescimento microbiológico. Ao contrário, o sal inibe o crescimento, pois 

cria um ambiente hipertônico, prejudicial ao microrganismo, fazendo-o desidratar. 

Explicou-se aos alunos porque inclusive era usada na conservação dos alimentos, 

como a produção do charque (carne desidratada). 

Balão 4: Houve o crescimento da levedura, evidenciando que mesmo com a 
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mudança de pH pelo uso do limão (ambiente mais ácido), os fungos se multiplicaram. 

Ao contrário das bactérias, os fungos tem preferência por ambientes levemente 

acidificados, em torno de pH 5.0. Isto foi constatado, pois foi o balão que teve o 

crescimento mais rápido e intenso.  

Balão 5: As alunas perceberam o quanto os nutrientes são indispensáveis  para 

que os microrganismos consigam iniciar a multiplicação. As participantes 

compreenderam porque na fabricação de pães é adicionado inicialmente o açúcar e 

a água morna. 

Balão 6: Não houve crescimento, ocorrendo também a interferência do sal. 

Mesmo tendo adicionado açúcar, o sal criou um ambiente hipertônico, prejudicial ao 

microrganismo, fazendo-os desidratar. 

Balão 7: O uso de água fervente acabou desnaturando os microrganismos não 

tendo havido crescimento. Os microrganismos estavam mortos. 

 Assim, ao término da experimentação, ficou constatado que os 

microrganismos necessitam de elementos essenciais para seu crescimento e são 

afetados por mudanças ambientais. Também reconheceram os benefícios destes 

seres microscópicos para nosso dia-a-dia; inclusive, associados à alimentação. 

 

CONCLUSÕES 

A partir dos resultados apresentados e vivências estabelecidas nas atividades 

práticas, pode-se inferir a importância destas no ensino de microbiologia, pois 

permite ao educando a percepção de um universo microscópico e esta vivência pode 

promover mudança de hábitos e atitudes por parte daqueles que participam do 

processo de aprendizagem e assimilação de conteúdos relacionados. 

 Discutir com professores em formação este assunto é de vital importância, por 

existir um consenso de que microrganismos são nocivos e perigosos, sem muitas 

vezes ser oportunizado aos alunos uma compreensão mais detalhada sobre o 

assunto. Relacionar os microorganismos às questões de saúde pode ser uma das 

entradas para o mundo da microbiologia, demonstrando a necessidade de hábitos 
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saudáveis, formas de contágio de doenças transmitidas por bactérias e as maneiras 

de evitá-las.  

Igualmente significante é oportunizar técnicas de preparação que auxiliem a 

observação e comprovem a existência dos microrganismos, apresentando aos 

alunos os benefícios diretos e indiretos proporcionados ao homem, para que sejam 

capazes de entender que também existem microorganismos que ajudam no 

equilíbrio do meio ambiente e de nosso corpo. Embora sejam freqüentemente 

lembrados pelas doenças que causam, a grande maioria dos microrganismos não é 

patogênica e realiza alterações no ambiente que são essenciais para a manutenção 

da vida na Terra; além disso, o seu uso inclui processos de manipulação genética, 

biotecnologia, alimentos e laticínios e agricultura. 

 Outro ponto que merece destaque é que as práticas propostas foram 

abordadas de forma que as educandas realizassem as experiências através de seus 

próprios questionamentos unindo os conhecimentos prévios constituídos em seu dia-

a-dia com os procedimentos científicos para que, desta forma, desenvolvessem a 

construção de uma aprendizagem significativa. 
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UMA PESQUISA, VÁRIOS DESDOBRAMENTOS 

Considerações acerca do desenvolvimento deste traba lho 

 

Nesta pesquisa busquei investigar e tratar acerca da produção de 

conhecimento para o ensino de Ciências nos anos iniciais, que possam vir a 

contribuir para a atuação docente, tanto pela valorização das concepções prévias 

dos alunos de anos iniciais ou em formação docente, quanto pela proposição de 

metodologias inovadoras, elaboradas a partir destas concepções, que visem 

contribuir para a Aprendizagem Significativa. 

Os resultados dessa investigação podem contribuir para a ampliação dos 

objetivos no processo de ensino e de aprendizagem, bem como as propostas criadas 

e aplicadas podem auxiliar professores de anos iniciais e repensarem suas práticas 

pedagógicas, servindo de modelo para desenvolver distintos conteúdos de Ciências, 

de forma prazerosa, dinâmica e criativa. 

A prática docente aqui discutida busca refletir sobre a necessidade de 

mudanças no ensino de Ciências tradicional, na qual o professor ensina e os alunos 

escutam. Enfatiza que é possível um planejamento e elaboração de aulas capazes 

de explorar temas em atividades desafiadoras e roteiros práticos mais participativos. 

No decorrer desta tese, através dos resultados apresentados, foi possível 

evidenciar a evolução do conhecimento adquirido pelos alunos durante as atividades 

realizadas e pude perceber mudanças no comportamento discente promovidos pela 

participação ativa e efetiva nas aulas propostas, havendo uma interação constante 

entre o meu papel de professor catalisador e dos alunos. Poder desenvolver 

estratégias cognitivas de aprendizagem e não se preocupar apenas com conteúdos 

conceituais, como as que aqui se encontram, permite promover e desenvolver 

diferentes formas de aprender e não só de conhecer. Os conteúdos conceituais são 

importantes, mas aprender a aprender é fundamental na sociedade e poder 

correlacionar assuntos desenvolvidos em sala de aula ao dia-a-dia, possibilitam uma 

resignificação à Ciência. 

As discussões apresentadas nos artigos, no diálogo com diferentes 

pesquisadores apontam para a necessidade em refletir sobre a prática docente e a 
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valorização das concepções espontâneas dos alunos. Igualmente sinalizam para 

professores que atuam na formação docente de cursos de licenciatura, fornecendo 

dados importantes com relação ao estabelecimento de diretrizes educacionais, 

buscando preparar melhor os alunos para as discussões acerca da Ciência. 

Os artigos evidenciam a importância em conhecer as concepções dos alunos, 

para a partir destas, construir novos significados, visando a interação entre conceitos 

prévios e o novo conhecimento.  

O fato dos resultados mostrarem similaridade de concepções entre alunos de 

anos iniciais e alunos em formação docente, reflete uma preocupação sobre o tema, 

sinalizando que discussões acerca da Ciência deverão estar presentes nos cursos 

de licenciatura. Não podem ser exigidas mudanças conceituais nem mesmo 

formalizar críticas aos professores dos anos iniciais, se não se tem preparado os 

futuros docentes para estas mudanças e nem tampouco discutido com ele a respeito 

do significado da Ciência.  

A inserção da visão da Ciência como um ambiente de laboratório, com 

experimentações e cientistas atuando sozinhos continua sendo uma concepção 

predominante não apenas entre crianças, mas também entre aqueles que deveriam 

estar no ambiente escolar auxiliando na mudança desta ideia. Sem dúvida isto acaba 

repercutindo em sala de aula, muitas vezes ligando as aulas de Ciências à 

necessidade do uso de laboratórios, ou à atividades difíceis, que devem comprovar 

teorias e apresentarem constatações irrefutáveis nos resultados de experimentos. O 

ensino em Ciências, somente fará sentido à medida que for discutida na sociedade, 

no ambiente escolar e acadêmico, a concepção e compreensão acerca da mesma. 

 Ainda merece destaque, que apesar de todo avanço tecnológico vivenciado 

atualmente, a visão da ligação entre a Ciência e a Tecnologia tem sido 

insignificantemente reconhecida pelos alunos de anos iniciais ou em formação 

docente. Assim, merecem uma reflexão e discussões, de modo que possam ser 

percebidos como parte da nossa vida, pela inserção em diferentes produtos, como os 

medicamentos que promovem uma melhor saúde e possibilidade de uma maior 

longevidade, os conservantes usados nos alimentos, a produção de novos produtos 

tecnológicos, entre outros. 
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 A alfabetização científica se faz necessária e a escola tem o papel de 

contribuir para o desenvolvimento dos educandos e melhorias na sociedade. Mas 

esta preocupação deve estar presente também nas Universidades e escolas de 

Ensino Normal, para que se possam primeiramente preparar os futuros professores 

para estas mudanças. 

 Este despreparo por parte do professor foi verificado no decorrer dos outros 

artigos desenvolvidos com assuntos ligados ao ensino de Ciências e que fazem parte 

do dia-a-dia escolar, como é o caso da pediculose. Os resultados mostram o 

desconhecimento dos professores sobre assuntos importantes ligados à saúde e tão 

presentes no ambiente escolar, além de concepções errôneas, marcada por mitos e 

crenças, não identificando a pediculose como doença, o que agrava ainda mais o 

problema.  

 Promover discussões sobre esta temática na escola deve também fazer parte 

dos cursos em formação. Não se pode controlar esta doença e nem exigir que 

professores auxiliem na promoção da saúde, se não estão claros os conceitos que 

estes apresentam sobre a parasitose em questão. É importante lembrar que compete 

também ao professor saber esclarecer e orientar a respeito de patologias que são 

prevalentes em seu ambiente de trabalho, conforme propõe os PCN, sendo essencial 

que estes profissionais da educação possam vir a serem preparados no que se 

refere a estes conhecimentos. 

 Buscando contribuir para a proposição de metodologias a serem aplicadas 

para o ensino em Ciências nos anos iniciais, os quatro últimos artigos 

desenvolvidos, apresentam roteiros de atividades interessantes e que auxiliam na 

construção de uma Aprendizagem Significativa, tendo sido elaboradas e aplicadas 

sempre a partir da valorização das concepções prévias dos alunos envolvidos na 

investigação. 

A escolha por temas diversificados procurou mostrar que qualquer conteúdo 

temático pode ser desenvolvido de uma forma prazerosa, envolvendo atividades 

práticas, mesmo que não experimentais.  

Também o fato de que a Ciência deve ser tratada de forma interdisciplinar e 

integrada, se fazendo necessário que os conceitos e teorias centrais das Ciências 
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sejam abordados já desde os primeiros anos, optou-se por desenvolver uma 

proposta com a teoria da Evolução, que se constitui em uma das mais importantes 

teorias científicas. Os resultados mostraram que as crianças possuem capacidade 

para discutirem o tema evolução já nesta faixa etária. 

É possível concluir que as crianças desta investigação possuem capacidade 

de compreensão e observação para o estudo de questões relacionadas às teorias 

evolutivas bem estabelecidas. A compreensão de Charles Darwin como um cientista 

importante vai muito além da teoria evolutiva; ela possibilitou o fazer pensar e 

valorizar o trabalho do cientista na construção do pensamento científico e a 

importância no conhecimento da história da Ciência. Não podemos ensinar 

conteúdos sem levar em conta a visão epistemológica e histórica da Ciência. 

Na investigação desenvolvida sobre a higiene pessoal e postural, verificou-se 

que os alunos possuem conhecimentos corretos sobre a higiene do corpo e parcial 

sobre a higiene postural. Desconhecem a maneira adequada de se sentarem ou de 

apanharem objetos que estejam no chão, sendo situações relevantes para 

mantermos a saúde do corpo. Sem dúvida, é responsabilidade dos pais e 

responsáveis o zelo pela postura adequada; porém, no decorrer do ingresso da 

criança à escola, esta também assume o dever de alertar os escolares sobre os 

benefícios de se manter uma boa postura. Neste contexto vale lembrar que os 

conhecimentos prévios devem ser levados em consideração quando deparados com 

os conceitos científicos, pois muitas vezes tais saberes apresentam-se difíceis de 

modificar. Assim, cabe ao professor descobrir meios que chamem a atenção do 

aluno de modo que juntos construam o conhecimento.  

Sem dúvida, o ensino de saúde tem sido um desafio para a educação, no que 

se refere à possibilidade de garantir uma aprendizagem efetiva e transformadora de 

atitudes e hábitos de vida, da qual os professores precisam também ser preparados 

para atuarem em seus papéis e terem segurança quanto aos conteúdos a serem 

desenvolvidos. 

Quando trabalhado com os alunos em formação docente, um tema que 

apresenta uma infinidade de terminologias e conceituações como é o estudo de 

célula, microscopia e DNA, verificou-se que a maioria dos participantes ainda 
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apresenta dificuldade no entendimento de vários aspectos. Percebem o uso do 

microscópio como um equipamento caro, de difícil aplicação no ambiente escolar, o 

que pode interferir na sua prática docente, afastando muitas vezes as atividades 

práticas da sala de aula. Também as implicações sobre o DNA não são reconhecidas 

pelos alunos. O estudo mostrou a importância da sondagem sobre os conhecimentos 

prévios dos estudantes, antes de se iniciar um determinado conteúdo, facilitando a 

discussão do tema de forma a atender melhor as necessidades dos alunos.  

As metodologias desenvolvidas sinalizam para a necessidade dos cursos de 

formação docente provocar discussões acerca dos distintos temas ligados à Ciência 

e a importância da vivência das atividades práticas que os possibilita 

experimentarem metodologias diversas e potencializadoras, que lhes sirvam com 

modelos para o seu fazer docente. Assim, é fundamental capacitar os docentes a 

apropriarem-se de referenciais teóricos e práticos, desenvolvidas numa perspectiva 

cognitivista/construtivista, valorizando os conhecimentos prévios dos alunos como 

elemento essencial para o desenvolvimento de uma Aprendizagem Significativa.  

A partir dos resultados apresentados e vivências estabelecidas nas atividades 

práticas, pode-se inferir a importância destas também no ensino de microbiologia, 

pois permite ao educando a percepção de um universo microscópico e esta vivência 

pode promover mudança de hábitos e atitudes por parte daqueles que participam do 

processo de aprendizagem e assimilação de conteúdos relacionados. 

Discutir com futuros docentes este assunto é de vital importância, por existir um 

consenso de que microrganismos são nocivos e perigosos, sem muitas vezes ser 

oportunizado aos alunos uma compreensão mais detalhada sobre o assunto. 

Relacionar os microrganismos às questões de saúde e discutir sobre os benefícios 

destes, mostrando a presença e a importância da microbiologia nas nossas vidas é 

uma das formas de compreenderem que a Ciência está ligada a tudo e que o que se 

aprende em sala de aula diz respeito as suas vidas. 

Nos artigos apresentados, concluo destacando sistematicamente três universos 

ligados ao processo de ensino e aprendizagem, que se interligam intimamente, 

tecendo uma grande teia da aprendizagem: a valorização das concepções prévias, a 
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elaboração e aplicação de metodologias atrativas e a preocupação com a formação 

inicial dos professores. 

Fazendo uma reflexão sobre cada um dos pontos aqui apresentado, pode-se 

verificar que métodos pedagógicos que visam desenvolver atitudes e habilidades 

científicas, como sendo aquelas que despertam nos alunos a curiosidade e que o 

instigam a problematizar as ideias e buscar respostas, são formas interessantes de 

se trabalhar no ensino de Ciências. Porém, estas somente se tornam possíveis, à 

medida que os problemas apresentados passam a servirem como desafios para 

primeiramente conhecê-lo, estudá-lo, reconhecer suas causas, refletir a respeito, 

identificar e planejar as possíveis soluções. 

Desta forma, diferentes métodos de ensino aprendizagem podem ser usados 

como instrumento para desenvolver atitudes científicas, desde que sejam 

direcionados para tal. Partir das concepções prévias dos alunos deve ser o ponto de 

partida, pois não se podem construir novos conhecimentos, nem descobrir coisas 

novas, sem integrar o que o aluno já conhece e este já vem para sala de aula repleto 

de ideias e construções, sejam elas corretas ou não. 

Outro ponto que merece destaque é compreender que qualquer que seja a 

atividade desenvolvida pelo professor, faz-se necessário que haja programação por 

parte deste profissional. As atividades devem ser desenvolvidas, de maneira que o 

aluno não perca o interesse de pesquisar e aprender e isto é possível através da 

proposição de distintas etapas, elaboradas a partir de discussões sobre os temas a 

serem trabalhados.  Cabe ao docente planejar práticas que despertem o interesse no 

aluno e o conduza à aprendizagem interagindo constantemente com as ideias 

conceituais que já possuía. O princípio é o de levar o aluno a observar e despertar 

neste a curiosidade, fazendo com que formule perguntas desenvolvendo assim sua 

capacidade de raciocínio, desde os anos iniciais. 

Os resultados da pesquisa demonstraram uma boa aceitação, por parte dos 

alunos, caracterizando as aulas práticas de Ciências como um elemento importante 

no aumento da motivação deles. Sem dúvida, este fator motivacional é um 

instrumento importante para as mudanças conceituais dos alunos ao longo da 
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escolaridade, e a conquista dessas atividades pode ajudar a construir coletivamente 

o conhecimento.  

Cabe salientar que a escolha dos temas desenvolvidos se deu de forma 

aleatória, o que é importante, pois a ideia não era de desenvolver atividades para 

temas específicos, mas demonstrar como é possível desenvolver metodologias 

diversificadas, indiferente dos conteúdos explorados e aplicáveis tanto aos alunos de 

anos iniciais como aos alunos em formação docente. A possibilidade de alunos 

oriundos de licenciatura vivenciarem práticas como as aqui propostas, também 

poderá servir como um balizador para suas práticas de ensino futuras. 

Neste contexto, sobre a formação do futuro professor, saliento que investir na 

formação destes é essencial para que haja transformações na escola e no ensino de 

Ciências.  Ao longo da pesquisa que deu forma a este estudo, voltar o nosso olhar 

para a prática pedagógica do professor ao ensinar Ciências nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental traz profundas inquietações e a reflexão de que há um longo 

caminho a ser percorrido para que esse Ensino atinja os objetivos a que se propõe. 

No entanto, esse olhar também possibilitou, à medida que foi se ampliando, formular 

questões e elaborar proposta de intervenção, não no intuito de criticar a má formação 

de professores, mas para sinalizar sobre a sua reflexão docente. Cabe a quem 

prepara os professores esta abordagem, mas também ao professor a busca pelas 

mudanças. O não estar preparado não pode servir como desculpa de não melhorar, 

buscar e criar alternativas que favoreçam melhorias nesta área. 

É ainda necessário investir na formação de professores, favorecendo um 

Ensino de Ciências mais crítico, dinâmico, participativo, mediante o desenvolvimento 

de práticas inovadoras que considerem e valorizem o conhecimento dos alunos. 

Estes precisam ser ouvidos, para a partir destas ideias iniciais, poder promover 

mudanças conceituais. 

Não podemos desconsiderar o fato de que os cursos de formação docente para 

os anos iniciais formam um professor generalista e que dar conta de todos os 

aspectos formativos e as diferentes áreas do conhecimento, é uma tarefa 

extremamente complexa considerando os limites de tempo, a disponibilidade do 

corpo docente e a própria carga horária do cursp. Mas como a Ciência tem a 
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proposta integradora, e é uma área do conhecimento que se faz presente no dia-a-

dia, usar temas no próprio processo de alfabetização é possível. Cabe ao professor 

também retomar esta visão. 

Negligenciar aspectos básicos da formação em Ciências a esses professores 

coloca em risco o desenvolvimento do ensino de Ciências nos anos iniciais. Isso 

implica colocar em risco, também, a formação de crianças já como sujeitos e 

cidadãos que opinam e participam da vida na sociedade.   

Diante disso, considero fundamental investir na formação dos professores 

visando uma educação científica para que também o professor ao atuar na sala de 

aula tenha clareza de seus conhecimentos regidos por uma visão interdisciplinar e a 

humildade de buscar aprender e vivenciar situações novas, junto a seus alunos. 

É ainda fundamental criar novas ferramentas, juntamente com os professores, 

além de intervenções com alunos em formação para docência, como forma de 

melhoria do ensino de Ciências nos anos iniciais. Conhecer a realidade e as 

concepções de alunos e professores sobre os distintos conteúdos ligados à Ciência 

possibilita alavancar estratégias de ensino em Ciências, com o objetivo de gerar uma 

Aprendizagem mais Significativa, o que se torna um desafio constante aos 

professores que preparam alunos para a docência. 

Cada uma das atividades desenvolvidas tinha o objetivo de explorar o 

conhecimento dos alunos e provocar o entendimento dos assuntos, no sentido da 

retomada dos conceitos construídos como forma de integrar as novas construções 

conceituais. Finalizo, destacando a importância da valorização dos conhecimentos 

prévios dos alunos, para então propor o contato com os conceitos científicos. A 

mediação do professor é um elemento fundamental para a constituição de um ensino 

crítico e participativo.  Logo, para possibilitar esta proposta de interação de 

conhecimentos é essencial criar condições de problematizar e confrontar 

experiências, o que incide, fundamentalmente em mudanças na prática pedagógica 

dos professores para atender às necessidades educacionais de uma sociedade em 

constante transformação.  
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