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Resumo 
Estudo transversal de tipologia qualitativa tinha intenção de ter dois momentos distintos, 
vislumbrados no projeto inicial, tendo como instrumento de coleta de dados o grupo focal 
(entrevista coletiva-GATTI, 2005) áudio-gravado para ambos os momentos, em sessões 
distintas de 2h e meia cada uma, aproximadamente. Entretanto devido as greves das escolas 
públicas do ano passado em Cuiabá, não pudemos executá-la no segundo semestre do ano 
passado (período inicial da bolsa); seguidamente vieram as provas do final do ano letivo 
juntamente com as devidas reposições, de modo que tivemos desmarcado dois grupos focais 
ou a tentativas de fazê-los. No ano seguinte (2020) fomos acometidos pela pandemia do 
COVID-19 e então com significativo atraso, oportunizou de fazermos o primeiro grupo focal 
em agosto de 2020, apenas com o professores; portanto com muito atraso em relação a 
investigação aprovada e cronograma programado.   As perguntas versaram sobre ensino-
aprendizagem de ciências (alfabetização científica). Neste primeiro grupo focal tivemos uma 
amostra de 15 profesores. O objetivo da investigação é conhecer as percepções e 
conhecimentos (visões) de professoras e das crianças\estudantes sobre a formação dos 
conceitos científicos delas e para elas. Serão objetos de análise também a visão de auto-
conceito e afetos (desafetos) dos próprios participantes sobre seus conhecimentos 
científicos. Esperamos que este estudo auxilie as escolas e professoras envolvidas, e 
extrapole para futuros programas de formação via PPGEn- Mestrado em Ensino, nesta área 
cuja proficiência brasileira é geralmente mínima para todas as faixas etárias e anos 
escolares, segundo dados do INEP (2018). 
 
Palavras-chave: Conhecimento Especializado do Professor; Ensino-aprendizagem; 
Alfabetização Científica; Grupo focal.  
 

 
Introdução  

A sociedade está inserida em um contexto cultural, científico e tecnológico para o qual 

se exige cada vez mais a formação de cidadãos críticos e detentores de pensamento 
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científico. A contextualização dos conteúdos ensinados se torna eficiente na formação do 

estudante desde pequeno quando proporcionada por meio de um aprendizado teórico-

prático, valorizando o contexto social, cultural, econômico e político em que o aluno está 

inserido (MELO e CARMO, 2009; BARNI, 2010). 

De modo que postularmos que este conhecimento urge no sentido de uma verdadeira 

e imprescindível alfabetização científica, nos faz pensar em desvelar as crenças das 

professoras e estudantes, haja vista que cremos na capacidade das crianças\estudantes 

como ponto de partida e da importância da escolarização para acessarem este saber 

científico necessário, crítico e construído culturalmente. 

Um dos fundamentos importantes deste estudo centra-se na visão sistêmica\integral 

do aluno: as neurociências tem apontado na importância dos inputs sensoriais, o 

somatossensorial, para garantir uma aprendizagem significativa – constituindo a memória de 

longa duração, via sistema atencional, que inclui não só a via neuronal, mas bioquímica pela 

via sanguínea, para a qual o neurotransmissor serotonina, motivação e prazer (dopamina) 

são fundamentais (DAMÁSIO, 2012; HERCULANO-HOUZEL, 2009; YZQUIERDO, 2010). 

Constata-se portanto que a escolarização assume um papel primordial no 

desenvolvimento científico das crianças, e neste sentido juntamente com a escola, a 

interferência cultural é igualmente grande. 

 

Material e Métodos  

Estudo transversal de tipologia qualitativa teria dois momentos distintos, tendo como 

instrumento de coleta de dados o grupo focal (entrevista coletiva-GATTI, 2005) áudio-

gravado para ambos os momentos, em sessões distintas de 2h e meia cada uma, 

aproximadamente; todavia devido greve dos professores do ano passado e depois a 

pandemia em 2020, ocorreu entretanto apenas um grupo focal em agosto do corrente, no 

qual discutimos de forma crítica, questões relacionadas ao ensino-aprendizagem de ciências 

(alfabetização cientifica), segundo visão dos professores. O grupo focal ocorreu de maneira 

on-line, por meio da plataforma Zoom, contanto com a presença de 15 professores. Eu 

participei na condição de observadora e minha orientadora foi a moderadora do grupo focal. 



 

 

Após a sessão que durou cerca de duas horas eu fiz a transcrição do material produzido e 

estou a auxiliar a orientadora na análise do mesmo pela ótica da Análise de Conteúdo de 

Bardin (2016), cujo intuito é categorizá-lo.    

 

Resultados e Discussão  

As perguntas bases do grupo focal foram 5: 

1) O que é ensinar ciência nas escolas brasileiras? Ensinar ciências é diferente de 

ensinar outras disciplinas? 

2) Como estão fazendo a iniciação científica na escola básica, e eventualmente na 

prática experimental? Dê exemplo. 

3) Dê exemplo de construção de conceito científico e como vocês explicariam esse 

movimento anti-ciência na atualidade (terra-planismo; movimento anti-vacinas). 

4) Quando vocês falam sobre um tema, é a sua opinião pessoal ou uma opinião da 

ciência? 

5) Como professores de ciências, se sentem cientistas? E há diferença? Justifique. 

 

O que temos até o momento na análise é de que os professores têm claramente a 

diferença entre ensino de memorização e aprendizagem significativa e crítica; entendem que 

a metodologia é tão importante quanto o conteúdo e que existe sim um conhecimento 

especializado dos professores que se refere a parte didática da sua formação; ao domínio da 

sala de aula. Mas uma contribuição bem importante foi que perceberam que ter um 

laboratório completo equipamentos para executarem receitas de bolos de “explodir vulcão” 

não é necessariamente aprendizado crítico e significativo. Neste caso o aluno pode sair do 

laboratório sem ter a menor noção do evento\fenômeno científico que está a ocorrer ali. Isto 

nos alegrou muito porque é justamente nosso tema principal: a noção de alfabetização 

científica que extrapola faixa etária.  

Em nível da presente investigação ainda estamos no momento de construção das 

categorias somente a partir das respostas dos professores, haja vista que o grupo focal com 



 

 

os estudantes de ciências ainda não aconteceu. Abaixo segue transcrito algumas das 

narrativas dos professores durante o primeiro grupo focal.  

Só que esse ano a gente ainda não iniciou por conta da pandemia mas eu comecei 
a ler sobre iniciação científica então eu tenho agora um outro conceito do que é 
iniciação científica então eu pretendo trabalhar completamente diferente. Pra mim 
tudo aquilo que eu fiz sabe? Pra mim não representa mais, por que? porque eu 
comecei a ter um outro entendimento né, que a iniciação científica ela tem que ser 
uma interdisciplinaridade com todas as disciplinas né e que a gente pode trabalhar 
até um tema como violência a mulher e ser considerado uma iniciação científica 
mesmo que a gente sabe que a realidade dos nossos alunos eles não gostam de ler, 
eles detestam ler né mas aí já é uma forma de forçá-los a ter um conhecimento 
mais aprofundado porque os experimentos é maravilhoso, eles gostam de fazer 
né, “vamos fazer uma bomba vamos explodir tudo” né tal, eles amam essas 
coisas mas a gente não pode ficar amarrado nisso aí, a gente tem que ter uma 
visão diferenciada porque a gente sabe que quando se fala em ciência a gente 
pensa no funcionamento do órgão, pensa é no cotidiano, pensa em um monte de 
prática mas o que eu entendi pelas leituras que eu tive agora nesse período que 
não é só isso né, que a iniciação científica é uma maneira de você fazer com que 
esse estudante entenda, goste, compreenda realmente o fato que é ele ser um 
cientista na verdade né porque cientista todo mundo é a gente sabe disso a gente 
tem um pouco né mas é isso aí, o meu conceito hoje sobre iniciação científica 
mudou assim completamente pelas coisas que eu andei lendo né eu comecei a ver 
outras escolas, outras maneiras de trabalhar, outros estados né então a gente sabe 
que a gente tem que fazer com que os estudantes estejam realmente protagonista 
do ensino de ciência, da iniciação científica e não ali ser considerado um robô, a 
gente vai faz a prática, acabou e acabou.”(Profa. Cleria) 

“(...) a gente já trazia todo acabadinho pro aluno, roteiro bonito ele fazia misturava 
uma coisa com a outra e aí nós tivemos que nos adaptar pra trabalhar também a 
interdisciplinaridade que a gente tá tendo dificuldade de trabalhar com as outras 
disciplinas, saiu um pouco da nossa zona de conforto, e transformar o aluno mais 
em um investigador em vez da gente trazer as respostas, trazer tudo mastigado, 
podado pra ele, deixar com que ele passe a desenvolver isso. E isso está sendo 
uma desafio tanto pra mim na investigação científica quanto na prática 
experimental porque nas (escolas) regulares eu fazia as práticas também só que eu 
trazia tudo bonitinho acabado pro aluno eles achavam um máximo porque não tem 
a disciplina então nunca viram eles gostam só que essa dificuldade em transformar 
eles em seres investigativos pra mim é a maior dificuldade hoje em dia.” (Prof. 
Roger). 

a ideia era essa, trás um roteiro pronto de uma prática interessante e dá pra eles 
você faz a prática com eles e depois você pergunta alguma coisa pra eles e é 
realmente uma coisa que a gente vê que não tô criando conhecimento nenhum eu 
tô dando um show pra ele fazendo alguma coisa explodir e achar que tá tudo 
maravilhoso. E aí lá na escola desde o ano passado a gente começou a mudar um 
pouco essa prática a gente teve uma professora de física que ela tem uma visão 
um pouco assim mais diferente e eu achava muito legal que ela as vezes sentava, 
levava eles pro laboratório e colocava um monte de material em cima da bancada 
e falava assim “ ó a gente estudou isso, eu quero saber como que vocês provam 
que isso existe com esses materiais que tem aqui, só que vocês não vão poder 
pesquisar na internet, não vai poder fazer nada, pegam o conhecimento que 



 

 

vocês tem e vamos pensar” e eles começavam a perguntar, a ir atrás, a discutir 
entre eles “ e se ele tentar falar isso” vamos tentar então “deu certo?” “não 
deu?” vamos tentar de outro jeito, então assim ela começou a instigar esse 
conhecimento, essa investigação mesmo neles e eles começaram a perceber que 
não era tão simples assim de só trazer alguma coisa pronta, porque antes a gente 
tinha a mania de pedir pro próprio aluno trazer e as vezes ele procurava na 
internet seguia a receitinha de bolo mas ele não estava entendendo nada que ele 
estava fazendo ali dentro.(Profa. Lígia)    

  

Conclusão 

Ao final do meu ano, inserida neste projeto, fico esperançosa diante do futuro, que 

promete excelentes profissionais, se investirmos em sua educação desde cedo.  

Conhecer as crenças (visões\percepções\conhecimento) dos professores sobre a 

formação dos conceitos científicos pelas crianças e adolescentes, só deixou isso ainda mais 

claro. 

Esperamos que este estudo auxilie as escolas e professores envolvidos, e que promova 

ainda mais projetos nesta área (ciências) cuja proficiência brasileira é geralmente mínima. 
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