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[...] existe uma visão alternativa que eu gostaria de apresentar, 
que produz um tipo de escola muito diferente. 

É uma visão pluralista da mente, reconhecendo muitas facetas  
diferentes e separadas da cognição,  

reconhecendo que as pessoas  
têm forças cognitivas diferenciadas [...]  

Eu também gostaria de introduzir o conceito  
de uma escola centrada no indivíduo, que considera seriamente  

esta visão multifacetada de inteligência. [...]  
baseada na ciência cognitiva (estudo da mente)  

e na neurociência (estudo do cérebro).  
[...] para uma possível escola do futuro. 

 
(Gardner, “As Inteligências Múltiplas”) 

 
 

[...] Isso não significa que modifiquemos necessariamente nossas opiniões  
por causa de uma vida diferente. 

Mas quando vivemos de uma maneira diferente 
também falamos de uma maneira diferente. 

Com uma nova vida 
aprendemos novos jogos de linguagem. 

 
(Wittgenstein, “Diários”) [1930-32/1936/37]  

 
 

Por acaso não interpretamos os movimentos alheios  
por analogia com os nossos, por acaso não realizamos  

o processo de apropriação de sentimentos,  
em nós mesmos [...] com relação a uma mímica alheia?  

[...] sempre traduzimos a psique alheia à linguagem da nossa  
e conhecemos os outros através de nós mesmos.  

(Vigotsky, “Psicologia Pedagógica”) [1926-2003] 

 
 

 



7 
 

 
 

RESUMO 
 
 
 
Nesta dissertação trata-se de discutir os aspectos cognitivos da linguagem no ensino 
e aprendizagem de Ciências no Ensino Médio. O estudo foi realizado a partir da 
compreensão dos jogos de linguagem de Ludwig Wittgenstein, da teoria das 
inteligências múltiplas de Howard Gardner e dos estudos de Lev Semenovich 
Vigotsky para o qual as funções mentais superiores do indivíduo provêm da vida 
social. Esses autores formam também o referencial da metodologia de ensino, 
produto final do mestrado. Buscou-se ainda, em outros autores, compreender como 
se dão os processos cognitivos, notadamente da linguagem, a partir dos estudos da 
neurociência e da neurodidática. A pesquisa de campo foi realizada com alunos do 
Ensino Médio da Escola Estadual Gonçalves Dias, da cidade de Boa Vista, Estado 
de Roraima. Foi realizado um diagnóstico do nível da linguagem científica do 
estudante, na percepção de que ele estuda Ciências desde as primeiras séries 
escolares porém nem sempre consegue incorporar a linguagem de referência da 
Ciência à sua forma de vida, apesar de conviver cotidianamente com os resultados 
da Ciência aplicada. A pesquisa inspirou-se em enquetes e estudos nacionais e 
internacionais sobre como as pessoas percebem a Ciência. O método de 
abordagem da pesquisa é o qualitativo, a pesquisa orienta-se pela Teoria 
Fundamentada e a categoria principal de análide de dados é a visibilidade da 
Ciência como Ciência aplicada. Concluimos, pelos dados coletados e à luz do 
referencial teórico adotado, que apesar de algumas dificuldades encontradas, os 
estudantes têm uma boa percepção da ciência e da importância do seu estudo. 
Sugere-se, no entanto, a partir das respostas dos estudantes, que as aulas de 
Ciências podem envolver mais a pesquisa e a sua participação.  E que os 
professores ganhariam ao ter acesso aos estudos sobre os processos cognitivos no 
ensino e aprendizagem, aproveitando os recentes estudos, principalmente da 
neurociência. 
Palavras-Chave: Ensino de Ciências. Cognição. Linguagem científica.  
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ABSTRACT 
 
 

 
In this dissertation, the cognitive aspects of language in the teaching and learning of 
Sciences in High School are discussed. The study was based on the understanding 
of Ludwig Wittgenstein's language games, Howard Gardner's theory of multiple 
intelligences, and the studies of Lev Semenovich Vigotsky for which the higher 
mental functions of the individual come from social life. These authors also form the 
reference of the teaching methodology, final product of the master's degree. In other 
authors, it was also sought to understand how cognitive processes, notably 
language, occur from the neuroscience and neurodidatic studies. The Field research 
was carried out with high school students from Gonçalves Dias State School, in the 
city of Boa Vista, State of Roraima. A diagnosis of the student's scientific language 
level was made, perceiving that he studies science from the first school years, but he 
is not always able to incorporate the reference language of Science into his way of 
life, despite living daily with the results of applied Science. The research was inspired 
by surveys and national and international studies on how people perceive Science. 
The approach method of the research is qualitative, the research is guided by the 
Grounded Theory and the main category of data analysis is the visibility of Science 
as applied Science. We conclude from the data collected and in light of the adopted 
theoretical framework that despite some difficulties, students have a good perception 
of the science and the importance of its study. It is suggested, however, from the 
students' responses that the science classes may involve research and participation 
more. And teachers would gain by having access to studies on cognitive processes 
in teaching and learning, taking advantage of recent studies, especially 
neuroscience. 
Keywords: Science Teaching. Cognition. Scientific language. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Esta Dissertação do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências é o 

resultado de uma investigação de como o estudante de Ensino Médio (EM) de uma 

Escola Estadual de Boa Vista, Roraima, se relaciona com a Ciência. Mais 

especificamente, saber como ocorre o ensino e a aprendizagem da Ciência no 

Ensino Médio, à luz da compreensão da linguagem em Wittgenstein, Vigotsky e 

Gardner. Procura-se entender como as aprendizagens na área de Ciências, exatas e 

da natureza, que vêm sendo adquiridas desde o Ensino Fundamental, tem 

despertado no aluno o interesse científico. No Ensino Médio (EM) este estudante 

passa a ter novas disciplinas, seja na área de Ciências Humanas, como Filosofia e 

Sociologia; na área de Ciências da Natureza, como Fisica, Quimica, e Biologia. 

Atualmente o 9º ano do Ensino Fundamental tem as disciplinas Física e Química na 

sua grade curricular. 

Espera-se que o estudante que chega ao Ensino Médio já tenha formado na 

sua estrutura de pensamento uma compreensão básica da Ciência, que vai lhe 

permitir a continuidade do novo conteúdo que então passará a estudar. Nesse 

sentido, a aquisição de conteúdos deve ser mais elaborada e mais aprofundada, 

deve dar prosseguimento a novas mudanças, no sentido de maior compreensão no 

uso da linguagem, quando se refere tanto a conhecimento científico aprendido como 

desse conteúdo fazendo parte da ciência aplicada percebida no seu cotidiano.  

A compreensão a partir desse estudo está focada nos processos cognitivos 

que permitiram e permitem a formação e aquisição de uma linguagem por esse 

estudante, nas suas atividades escolares, em torno do ensino de Ciências. Esse 

estudo adquire maior visibilidade a partir da fundamentação teórico-metodológica 

selecionada.  

Dos processos cerebrais, que fazem parte da estrutura cognitiva do 

estudante, passa-se à percepção de Howard Gardner (1943), de que as 

capacidades são potenciais neurais, que poderão ser ativadas ou não, dependendo 

dos valores e das oportunidades disponíveis de uma dada cultura. Já a concepção 

de Lev Semenovich Vigotsky  (1896-1934) é de que a linguagem é a função central 

das relações sociais, e de que é a cultura que proporciona ao indivíduo as 

ferramentas de que necessita para modificar o seu meio, adaptando-se ativamente a 
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ele. Por fim, a Filosofia da Linguagem de Ludwig Joseph Johann Wittgenstein (1889-

1951) permite o entendimento da palavra no seu uso, a partir das formas de vida 

que propiciam diferentes jogos de linguagem, com suas regras e sua ética.  

Visando o entendimento de como os novas estudos sobre o funcionamento 

cerebral podem auxiiar na compreensão do processo cognitivo do estudante, 

colaborando para melhorias no ensino e na aprendizagem, foram propostos alguns 

questionamentos que ajudaram a definir, formar e compreender a realidade. Um 

deles foi justamente a necessidade de fazer um diagnóstico do nível da linguagem 

científica do estudante do Ensino Médio, do 1º ao 3º ano, que estuda Ciências desde 

as primeiras séries escolares, mas nem sempre consegue incorporar a linguagem de 

referência da Ciência à sua forma de vida, apesar de conviver cotidianamente com 

os resultados da Ciência aplicada.  

Torna-se pertinente explicar a escolha do presente objeto de estudos. Neste 

caso, os alunos do Ensino Médio, com a intenção de verificar a importância e os 

termos em que a disciplina Iniciação Científica estava sendo introduzida em algumas 

de suas modalidades. Em 2012, em visita pessoal à Feira de Ciências de uma 

Escola Estadual de Ensino Médio tomou-se conhecimento de um projeto de 

Iniciação Científica que os professores desenvolviam. Tratava-se de um projeto 

interdisciplinar, e sob a orientação acadêmica da Professora de Iniciação Científica 

(IC) e dos professores das várias disciplinas envolvidas, os alunos haviam 

desenvolvido seus pequenos projetos de Ciências, então apresentados na Feira.  

Chamou a atenção o nível dos trabalhos e o entusiasmo dos alunos ao expô-

los. Era perceptível o interesse dos estudantes pelo conhecimento que eles 

ajudaram a construir. Então viu-se a importância da disciplina Iniciação Científica se 

dela pudesse resultar um interesse maior pelo estudo das Ciências, ao mesmo 

tempo que propiciasse a aquisição de uma linguagem mais acadêmica. Nessa 

época esta autora estava coordenando o Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID) em duas escolas de Roraima que estavam implantando 

uma nova modalidade de EM – o “Programa Ensino Médio Inovador” (ProEMI).  

Desde a aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB, Lei Nº 9.394/96), o Ensino Médio passou a ser visto como etapa da Educação 

Básica, com diretrizes e finalidades. Na LDB ele é descrito como parte de uma etapa 

da escolarização cuja finalidade é “[...] o desenvolvimento do indivíduo, 

assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania, 
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fornecendo-lhe os meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. (Art. 

22). Parece uma proposta simples, mas já se passaram 20 anos e as discussões 

entre priorizar o ensino propedêutico ou oferecer um ensino técnico permanecem; 

mas há um exemplo positivo (BRASIL, MEC, 1996).  

Entre as tentativas de melhoria do Ensino Médio, o Ministério da Educação 

(MEC), lançou o ProEMI. Instituido pela Portaria nº 971, de 9 de outubro de 2009, um 

“[...] programa de apoio para promover inovações pedagógicas das escolas públicas 

de modo a fomentar mudanças necessárias na organização curricular desta etapa 

educacional”. [BRASIL, MEC, 2009) O ProEMI se estrutura, segundo documento do 

MEC, “[...] de acordo com o avanço do conhecimento científico e tecnológico”. O 

Documento Base1 oferece um referencial de tratamento curricular indicando as 

condições para implantação do “Projeto de Redesenho Curricular”2. Esse redesenho 

deverá ser organizado pela escola que aderir ao ProEMI3 na perspectiva de 

articulação interdisciplinar. O documento orienta as escolas para trabalharem com 

Macrocampos4 e Áreas do Conhecimento, contemplando as dimensões das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Medio (DCNEM) (Resolução 

CEB/CNE n. 2, de 30 de janeiro de 2012) – trabalho,  ciência,  tecnologia e  cultura, 

e envolvendo temáticas diversas por meio de “diálogo entre os conteúdos de 

diferentes componentes curriculares” (BRASIL, 2012). 

O Documento Base (BRASIL, MEC, 2009) define a forma a ser trabalhada 

nesse redesenho: “[...] os conhecimentos e a produção dos mesmos devem estar 

vinculados à vida dos alunos, na diversidade de contextos que compõem a realidade 

e devem articular-se entre si”; isto pressupõe um currículo pensado a partir das 

quatro áreas de conhecimento. Além disso, ao reafirmar a importância dos 

conteúdos específicos de cada componente curricular, recomenda que esses 

conteúdos devem transcender o padrão constituído apenas por disciplinas de 50’, 
                                                
1 Documento Base do ProEMI, disponível em <www.mec.gov.br> 
2 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=13439:ensino-medio-  
inovador> 
3 A adesão ao ProEMI em cada Escola é feita através de acordo entre as Secretarias Estaduais de 
Educação e o MEC, por meio de projetos aprovados e envio de recursos financeiros para a escola.  
2 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=13439:ensino-medio-  
inovador> 
3 A adesão ao ProEMI em cada Escola é feita através de acordo entre as Secretarias Estaduais de 
Educação e o MEC, por meio de projetos aprovados e envio de recursos financeiros para a escola.  
4 Os macrocampos são compostos de: Acompanhamento Pedagógico (Linguagens, Matemática, 
Ciências Humanas e Ciências da Natureza); Iniciação Científica e Pesquisa; Leitura e Letramento ; 
Línguas Estrangeiras; Cultura Corporal; Produção e Fruição das Artes; Comunicação, Cultura Digital 
e uso de Mídias; e Participação Estudantil. 



17 
 

apontando para a necessidade de diálogo entre componentes e áreas que compõem 

o currículo, para pensar ações e atividades dentro de cada macrocampo. Os 

macrocampos são tomados como eixos a partir dos quais se possibilita a integração 

curricular, superando a fragmentação e a hierarquização dos saberes.  

O Programa propõe ainda, que um elemento relevante seja a produção 

científica que pode constituir-se num “[...] contexto próprio de formação no ensino 

médio, formulando-se, entre outros objetivos, projetos e processos pedagógicos de 

Iniciação Científica”. Temos assim um macrocampo específico de “Iniciação 

Científica e Pesquisa”, cujas ações propostas deverão “[...] propiciar a aproximação 

com o modo pelo qual a ciência é produzida e socializada”. Recomenda ainda o 

documento, que se desenvolvam ações interdisciplinares na Escola. (BRASIL, 

2009). 

A Iniciação Científica passa a integrar a grade curricular tendo entre outras 

propostas de ação a recomendação de que, 

[...] as atividades de cunho científico deverão permitir a interface com o 
mundo do trabalho na sociedade contemporânea, com as tecnologias 
sociais e sustentáveis, com a economia solidária e criativa, com o meio 
ambiente, com a cultura e outras temáticas presentes no contexto do 
estudante. (BRASIL, 2009) 

Iniciou-se a pesquisa acompanhando uma turma de 2º ano do ProEMI na 

Escola Estadual Gonçalves Dias, com a professora da disciplina Iniciação Científica 

cujo conteúdo era leitura, discussão, compreensão e reelaboração de texto. 

Conseguiu-se então perceber que a Iniciação Científica, da forma como estava 

sendo desenvolvida, poderia propiciar aos estudantes a introdução à pesquisa 

acadêmica; e isso era um grande avanço, já que a disciplina só é ofertada na 

Universidade. Portanto, poder-se-ia, a partir do interesse e da compreensão da 

Metodologia da Pesquisa, desenvolver com aos estudantes pequenos projetos de 

aprendizagem, incentivando mais a pesquisa e a produção escrita.  

A partir desse interesse inicial descrito, tem-se pesquisado e observado a 

emergência de algumas metodologias de ensino inovadoras onde a compreensão 

permite, por exemplo, que além da importância da aquisição do conhecimento, seja 

importante que o estudante saiba elaborar estudos de observação, de análise e 

crítica da ciência e da realidade. Por isto, é crucial que o processo ensino e 

aprendizagem da Ciência, no sentido da Alfabetização Científica/Iniciação Científica, 

tenha início ainda no 1º ciclo do Ensino Fundamental. Alguns autores (JAPIASSU, 
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1999; CHASSOT, 2003; 2011; MORTIMER, 2000; 2001; 2002; MOREIRA, 2004; 

CACHAPUZ; PRAIA; JORGE, 2004; VIEIRA E VIEIRA, 2014) propõem a 

Alfabetização Científica no Ensino Fundamental e no Ensino Médio.  

Para desenvolver a pesquisa foi necessário observar e acompanhar algumas 

turmas de Ensino Médio, na Escola Estadual Gonçalves Dias em Boa Vista, RR. 

Iniciou-se uma primeira observação com os estudantes em sala de aula, como já 

referido acima, na primeira semana de agosto de 2015, no entanto, na semana 

seguinte teve início uma greve que se estendeu até o final do mês de outubro de 

2015. Com a urgência da reposição de aulas, interrompeu-se a pesquisa que só 

pode ser retomada no início de 2016. Quando do retorno à escola para finalizar a 

pesquisa soube-se que haviam modificado a Grade Curricular do EM e que a 

disciplina Iniciação Científica (IC) só permanecia na grade do 2º ano do Ensino 

Médio Técnico em Informática. Foi retirada inclusive do ProEMI, onde a IC faz parte 

da proposta e da grade do projeto do MEC.  

Encontra-se no Diário Oficial do Estado de Roraima do dia 03 de dezembro 

de 2015, a informação de que a Secretária de Estado de Educação e Desporto  

enviou Ofício (nº 0977/15/SEED/GAB/RR) ao Conselho Estadual de Educação 

(CEE/RR) pedindo a anuência deste para retorno à uma Grade Curricular anterior 

(2007) e para não utilização do Referencial Curricular/RR aprovado para uso nas 

Escolas Estaduais em 2012. Outra decisão aprovada pelo Conselho foi distribuir as 

aulas destinadas à Iniciação Científica entre as disciplinas Matemática e Português 

tendo como motivo as baixas notas no Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB). Isso posto, passou-se a compreender as mudanças quando retornou-

se à Escola no início do ano letivo de 20165.  

Uma questão que norteava a pesquisa era saber se o conhecimento de 

Ciências, mais especificamente, se a linguagem científica adquirida pelos 

estudantes do Ensino Médio, podia ser conhecida e demonstrada através da 

linguagem que eles utilizam, e do interesse pela ciência. 

                                                
5 Justificativa do CEE/RR: Verifica-se que “[…] o resultado do IDEB 2013/Ensino Médio (3,4) regrediu 
ao índice alcançado em 2005 (3,7); O desempenho dos discentes nos componentes curriculares 
Língua Portuguesa e Matemática, tem resultado preocupante. [portanto] “[…] a rede pública estadual 
de ensino precisa alavancar o nível de proficiência de seus alunos, inclusive do ensino Médio [decide] 
a) Que a Iniciação Científica seja trabalhada como tema transversal nos componentes curriculares da 
área de Ciências da Natureza; b) Que a carga horária destinada a Iniciação Científica seja assim 
distribuída; 40 horas para Língua Portuguesa (na 3ª série) e 40 horas para Matemática (na 2ª série)”. 
Disponível em: http://imprensaoficial.hospedagemdesites.ws/diarios/doe-20151203.pdf  
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O Objetivo geral foi fazer diagnóstico do nível da linguagem científica do 

estudante do Ensino Médio, que estuda Ciências desde as primeiras séries 

escolares, para saber se ele consegue incorporar a linguagem de referência da 

Ciência à sua forma de vida.  

Quanto aos Objetivos Específicos (1) conhecer os estudantes, elaborar e 

aplicar questionário; (2) conhecer o nível de iniciação científica, a partir das 

respostas à pesquisa com questões elaboradas com essa finalidade; (3) Criar 

categorias de análise de dados a partir das respostas às questões propostas e 

apresentar os resultados.   

A pesquisa foi realizada com estudantes do Ensino Médio da Escola Estadual 

Gonçalves Dias, no Bairro Canarinho, em Boa Vista, Capital do Estado de Roraima. 

no período compreendido entre 2015/2016, sob enfoque qualitativo com base na 

Teoria Fundamentada (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2010), já que são os 

“achados” da pesquisa que vão emergindo, sempre fundamentados nos dados 

coletados. A abordagem qualitativa permite entender como os participantes 

percebem os acontecimentos; também se coletam dados quantitativos elementares, 

com o intuito de gerar maior entendimento do material analisado. 
O estudo está dividido em três partes. Na primeira trata dos processos 

cognitivos da linguagem tendo como referencial os estudos de psicologia e da 

neurociência. Aborda-se também a linguagem na perspectiva dos três autores: 

Ludwig Wittgenstein e seus escritos sobre os jogos de linguagem; Howard Gardner e 

a teoria das inteligências múltiplas e Lev Semenovich Vigotsky, para quem as 

funções mentais superiores do indivíduo provêm da vida social.  

Na segunda parte apresenta-se as discussões sobre a Ciência como 

linguagem e como cultura, e os seus pressupostos nos contextos de ensino e 

aprendizagem.  

Na terceira e última parte discute-se a metodologia da pesquisa, as categorias 

de análise e o resultado da pesquisa com os estudantes do Ensino Médio. Por fim, 

descreve-se a proposta/produto, desse Mestrado. 
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1 PROCESSOS COGNITIVOS DA LINGUAGEM 

Compreende-se o processo de ensino e aprendizagem no sentido posto por 

Ghedin (2012, p. 5), de que “[...] a cognição é estruturante dos processos de 

aprendizagem”, e por sua vez, os processos de aprendizagem são potencializados e 

desenvolvidos pelos processos de ensino. Desse modo, o conhecimento, pelo 

professor, de como ocorre o processo cognitivo da aprendizagem, permite organizar 

o ensino de modo a conseguir maior compreensão dos estudantes. Segundo Ghedin  

[...] não há como pensar os produtos utilizados para o ensino sem 
considerar os processos cerebrais como condição para a 
potencialização da aprendizagem, da inteligência, da memória, da 
reflexão, da percepção e da observação. [...] a partir da perspectiva 
de que as conquistas destas ciências nos possibilitam desenvolver 
processos/produtos inovadores que incidem diretamente nas práticas 
pedagógicas de formação de professores, no Ensino de Ciências e 
na Educação Científica. (GHEDIN, 2012, p. 3). 

Neste sentido, é necessário ter um conhecimento do estágio atual dos 

estudos sobre o cérebro, e uma compreensão de como funcionam os processos 

cognitivos, para se chegar, mais à frente, aos processos cognitivos da linguagem.  

1.1 COGNIÇÃO E LINGUAGEM 

O cérebro é a parte mais importante do nosso sistema nervoso (COSENZA; 

GUERRA, 2011, p. 11); através dele “[...] tomamos consciência das informações que 

chegam pelos órgãos dos sentidos e processamos essas informações, comparando-

as com nossas vivências e expectativas”. As respostas voluntárias ou involuntárias 

que fazem com que nosso corpo atue sobre o ambiente, também dependem do 

cérebro. Aliás, lembram os autores, que 

Há cerca de 2.300 anos, Hipócrates, considerado o pai da Medicina 
já afrirmava que é através do cérebro que sentimos alegria ou 
tristeza, e é também por meio do seu funcionamento que somos 
capazes de aprender ou de modificar nosso comportamento à 
medida que vivemos. Da mesma forma, os processos mentais, como 
o pensamento, a atenção ou a capacidade de julgamento, são frutos 
do funcionamento cerebral. (p.12) 
 

Segundo Cosenza e Guerra (2011, p. 13), as Neurociências hoje estão nos 

permitindo compreender como se processam as atividades que dependeram de um 

processo de organização, que se formou durante a evolução dos animais, e que se 

especializou em receber e conduzir informações, capazes de formar cadeias cada 
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vez mais complexas de circuitos nervosos, constituídos estes por dezenas de 

bilhões de células que chamamos neurônios. Hoje sabemos também, que os 

neurônios processam e transmitem a informação por meio de impulsos nervosos, 

que têm uma natureza elétrica, e se comunicam pelas membranas que revestem 

essas células. A informação, para ser transmitida de uma célula para outra depende 

de uma estrutura que se encontra nas extremidades dos neurônios – os axônios; à 

passagem das informações entre as células chamamos de sinapses, e a 

comunicação se dá pela liberação de uma substância química – os 

neurotransmissores. Existem dezenas deles em nosso cérebro.  

As sinapses são os locais que regulam a passagem de informações no 

sistema nervoso; elas têm uma importância fundamental para a aprendizagem. A 

área onde predominam os corpos de neurônios é chamada substância cinzenta. 

Cosenza e Guerra (2011, p. 15) explicam que, 

[...] A porção externa do cérebro é constituída por uma camada de 
substância cinzenta conhecida como córtex cerebral. O córtex 
cerebral possui bilhões de neurônios organizados em círculos 
bastante complexos que se encarregam de funções como a 
linguagem, a memória, o planejamento de ações, o raciocínio crítico, 
etc. Essas capacidades, que são características da espécie humana, 
costumam ser chamadas de funções nervosas superiores. 

Desde o sec. XIX, segundo a mesma fonte (p. 100), se conhece as duas 

regiões do cérebro que são responsáveis pela linguagem, e que essas áreas, 

quando lesadas, provocam as chamadas afasias que resultam na perda da 

capacidade de comunicação por meio da linguagem verbal. A área de Broca [Pierre 

Broca,1824-1880], está localizada no lobo frontal do hemisfério esquerdo do 

cérebro. “Essa região está relacionada com a expressão da linguagem, pois os 

pacientes portadores de alterações aí localizadas, embora compreendam o que se 

diz a eles, comunicam-se com dificuldade, apenas por palavras isoladas ou 

monossílabos”. A área conhecida como área de Vernicke [Karl Vernicke, 1848-1905] 

está localizada na junção entre os lobos temporal e parietal, também do lado 

esquerdo. “Sua lesão faz com que os pacientes sejam incapazes de entender o que 

se diz a eles e, embora possam falar com fluência, o que dizem não tem sentido”.  
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           Figura 1: Área de Broca e área de Vernicke6 
 

Embora o cérebro tenha condições de desenvolver certas capacidades, o ser 

humano necessita de um aprendizado mesmo para as capacidades mais simples.  

No dizer de Cosenza e Guerra (2011) é exatamente por isso, que amplia-se a gama 

de comportamentos e formas de expressão nos seres humanos. Algumas 

capacidades parecem depender de uma interação mais específica com o ambiente 

como é, por exemplo, o caso da linguagem falada.  

Os processos neurobiológicos que envolvem a linguagem, e se manifestam 

na fala, na leitura e na escrita são mais conhecidos hoje, graças às técnicas de 

pesquisa que utilizam a neuroimagem e os registros elétricos precisos. Segundo 

Cosenza e Guerra (2011, p.105), elas revelam a existência de centros corticais 

importantes para a leitura das palavras. Um deles está localizado no lobo frontal, em 

região que coincide em parte com a área de Broca; outro está localizado na região 

parieto-temporal, coincidindo em parte com a área de Vernicke e o terceiro situa-se 

na junção occipito-temporal. No processo de leitura está envolvida também uma 

mobilização cerebral da atenção na decodificação das palavras. Nesse sentido, 

completam os autores, que,  

 

 

                                                
6 Áreas de Broca e de Vernicke. Disponível em:  http://cienciasecognicao.org/neuroemdebate/wp-
content/uploads/2014/06/afasia-1.png.  
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[...] aprender a ler é uma tarefa complexa que exige várias 
habilidades, entre eles, é claro, o conhecimento dos símbolos da 
escrita e sua correspondência com os sons da linguagem. Com o 
aumento da habilidade, o cérebro vai se tornando capaz de 
reconhecer padrões ortográficos de modo a processá-los 
rapidamente. 

 A linguagem falada tem centenas de milhares de anos e surgiu com os 

hominídeos, anteriores ao aparecimento de nossa espécie. Cosenza e Guerra, 

(2011, p. 99-101) nos lembram que “[...] A linguagem verbal é uma das 

características da espécie humana e sua evolução, tão remota, deixou marcas no 

nosso cérebro, onde podemos encontrar circuitos especializados no processamento 

da linguagem”. Ler, no entanto, é um pouco mais difícil porque a linguagem escrita é 

uma aquisição mais recente na história da nossa espécie que “[...] ainda não dispõe 

de aparato neurobiológico preestabelecido”. Portanto, a linguagem escrita precisa 

ser ensinada. É necessário o estabelecimento de circuitos cerebrais que a 

sustentem, o que se faz por meio de dedicação e exercícios continuados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 2: Especialização dos hemisférios cerebrais. (LENT, 2002)7 

                                                
7 Disponível em: 
http://www.nce.ufrj.br/ginape/publicacoes/trabalhos/t_2002/t_2002_renato_aposo_e_francine_vaz/neu
rociencia.htm 
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Concorda-se com Cosenza e Guerra (2011) quando eles reforçam a ideia de 

que processos, como a neuroplasticidade, que modificam a estrutura cerebral de 

quem aprende, são desencadeados pelas estratégias pedagógicas promovidas pelo 

processo de ensino-aprendizagem, aliadas também, às experiências de vida às 

quais o indivíduo é exposto. É nesse sentido que a escolha de métodos e 

instrumentos verdadeiramente significativos podem dar conta do ensino e da 

aprendizagem em nossas escolas, com o suporte da Neurociência e da 

Neurodidática. 

Para Guerra (2011, p. 2), a evolução nos permitiu ter um cérebro capaz de 

aprender e garantir a nossa sobrevivência. Na escola, porém, o aluno aprende o que 

é significativo e relevante para a sua vida e seu contexto. O cérebro do aprendiz 

selecionará estratégias que levem à obtenção da nota, por exemplo, se isso for mais 

valorizado e não, necessariamente, pela aquisição das novas competências. É bom 

lembrar, nesse sentido, que educar é proporcionar oportunidades e orientações para 

a aprendizagem. A aprendizagem, por sua vez, vai requerer várias funções mentais 

como atenção, memória, percepção, linguagem, emoção, função executiva, entre 

outras.  

Nos estudos sobre linguagem e consciência, Damásio (2000, p. 144) relata 

que quando era estudante, lembra de haver perguntado para as pessoas com mais 

conhecimentos que ele, como se produzia em nós a mente consciente. 

Curiosamente, relata, sempre ouvia a mesma resposta: era produzida pela 

linguagem. Então, pensava ele, os homens tinham sorte pois tinham uma linguagem 

e essa os permitia conhecer. Decerto, para os que assim pensavam, “[...] a 

consciência era uma interpretação verbal de processos mentais correntes”. Essa 

resposta parecia muito fácil e muito simples, não dava para acreditar que assim 

fosse. Para Damásio estava claro que “A linguagem – ou seja, palavras e sentenças 

– é a tradução de uma outra coisa, uma conversão de imagens não linguísticas que 

representam entidades, eventos, relações e inferências”.  

Desse modo, se a linguagem simboliza em palavras e sentenças, aquilo que 

existe primeiro na consciência, em uma forma não verbal, então deve existir afirma 

Damásio (2000, p. 145), um self e um conhecimento não verbais que precede e 

motiva o que é verbal. Não é correta, portanto, a ideia de que o self (o si mesmo, o 

eu)  e a consciência emergem depois da linguagem, que são uma construção direta 

da linguagem. Ora, se a linguagem é que nos dá o nome das coisas ela não pode vir 
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do nada. Se a consciência e o self nascessem da linguagem, teríamos então um 

único caso de “palavras sem um conceito subjacente”. Além disso explica Damásio, 

[...] o processo básico da consciência é incessantemente traduzido 
pela linguagem ou é, também se pode dizer, coberto por ela. A 
linguagem contribui de modo essencial para a forma de consciência 
de alto nível [...] a forma que denomino consciência ampliada. [...] é 
preciso de fato um grande esforço para imaginar o que fundamenta a 
linguagem. (2000, p. 145) 

A consciência, portanto, não é uma das capacidades da linguagem. Para o autor,  

[...] as glorias da linguagem fundam-se na capacidade de traduzir 
precisamente pensamentos em palavras e sentenças, e palavras e 
sentenças em pensamentos; na aptidão de classificar conhecimentos 
de maneira rápida e econômica na moldura protetora de uma 
palavra; na capacidade de expressar construções imaginárias ou 
abstrações distantes com uma palavra simples e eficaz (DAMÁSIO, 
2000, p. 149). 

Uma outra questão é que todos os aspectos da cognição, como formação de 

imagem, atenção, memória, linguagem, inteligência, podem ser analisados e 

investigados  separadamente, mas, de fato, operam em conjunto, “[...] em um 

concerto perfeito com a consciência, como uma orquestra muitíssimo harmoniosa e 

virtuosa”. Porém, alerta Damásio (2000, p. 163), o fato de a consciência central, 

(que fornece o sentido do self e do momento – o aqui e agora) ser separável de 

outros processos cognitivos, não significa que ela não exerce influência sobre eles, 

pelo contrário, a consciência central,  

[...] focaliza e intensifica a atenção e a memória operacional, 
favorece o estabelecimento de memórias é indispensável para as 
operações normais de linguagem e aumenta a abrangência das 
manipulações inteligentes que denominamos planejamento, 
resolução de problemas e criatividade. (p. 165) 

Para Damásio (2000, p. 169), consciência é o termo abrangente para 

designar os fenômenos mentais que permitem “[...] o estranho processo que faz de 

você o observador ou o conhecedor das coisas observadas, o proprietário dos 

pensamentos formados de sua perspectiva, o agente em potencial”. Paralelamente à 

leitura de um texto, por exemplo, vai-se traduzindo o significado das palavras num 

fluxo de pensamento conceitual. Enquanto faz a leitura, compreendendo a palavra 

impressa, nossa mente também vai fazendo a associação e incluindo-se com o que 

está sendo percebido.  

Nesse sentido, o funcionamento da consciência, consiste em construir 

conhecimentos a partir de dois fatos correlatos: 1) o organismo está empenhado em 
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relacionar-se com o objeto, e 2) o objeto nessa relação está causando uma mudança 

no organismo. A Biologia da consciência exige que se conheça como o cérebro pode 

construir padrões neurais que mapeiam organismo e objeto, e as relações entre eles. 

A Neurociência tem se empenhado em compreender a base neural da representação 

dos objetos. Nesse sentido, os estudos têm avançado em relação aos estudos sobre 

percepção, aprendizado, memória e linguagem, possibilitando uma ideia mais clara 

de como o cérebro processa um objeto, sob os aspectos sensorial e motor. Como o 

conhecimento sobre um objeto pode ser armazenado na memória, categorizado 

sobre os aspectos conceituais e linguisticos e depois, recuperado por evocação ou 

reconhecimento (DAMÁSIO, 2000, p. 175). 

Para o autor, no entanto, apenas uma pequena parte do que ocorre na nossa 

mente é de fato suficientemente clara e bem iluminada para ser notada; apesar 

disso ela está lá e pode ser buscada. Explica Damásio que, curiosamente, o 

contexto em que o indivíduo se encontra influencia o quanto ele é capaz de notar no 

que ele chama de segundo plano da mente. É como se inexistindo a consciência no 

ato de conhecer, os pensamentos não chegassem ao indivíduo É o que ele chama 

de “organismo autoempobrecido”, onde a mente pode ter um panorama mínimo. O 

oposto seria o que ele chama de “self-autobiografico”, que é o senso de si mais 

complexo (2000, p. 171). 

Sob a perspectiva da Psicologia Cognitiva, Sternberg (2012) explica que a 

finalidade principal da linguagem é propiciar a capacidade para elaborar uma 

representação mental de uma dada situação, compreendê-la e realizar 

comunicações a partir dela. Ou seja, a linguagem refere-se principalmente ao uso e 

não somente a um conjunto ou outro de propriedades. Como exemplo, afirma 

Sternberg, a linguagem é a base para a codificação linguística na memória. 

Lembramos das coisas porque usamos a linguagem; ela nos permite lembrar ou 

reconhecer as várias situações. Assim, define Linguagem como “[...] o uso de um 

meio organizado de combinação de palavras a fim de criar comunicação”, embora 

para ele, nem toda comunicação ocorra por meio da língua, como os pensamentos e 

sensações, os gestos e as expressões não-verbais.  

A mais importante propriedade da linguagem, a comunicativa, é também a 

mais óbvia: comunicamo-nos através de um sistema compartilhado de “[...] 

referência simbólica arbitrária para objetos, ideias, processos, relações e descrições” 

(STEEDMAN, 2003, apud STERNBERG, 2012, p. 305). Na comunicação, por 
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exemplo, pode-se usar símbolos para fazer referirências a coisas que existem e são 

tangíveis, como pode-se usar símbolos para coisas intangíveis (verdade, justiça) ou 

símbolos para fazer referências a coisas que nunca existiram, como dragões.  

Sternberg (2012) se refere, por fim, à propriedade dinâmica da linguagem; a 

capacidade de produzir a língua criativamente no sentido que toda língua parece ter 

o potencial para expressar uma mesma ideia. Por outro lado, dentro das nuances de 

uma mesma lingua, tem-se a facilidade, a clareza e a expressão de uma mesma 

ideia variando os termos da linguagem. É por esse caráter dinâmico da linguagem 

por exemplo, que palavras são constantemente agregadas ou eliminadas dos 

dicionários e dos textos, de modo geral. 

As Neurociências hoje podem fornecer o conhecimento e indicar algumas 

direções, em se tratando de ensino e aprendizagem, embora no dizer de Cosenza e 

Guerra (2011) não existam receitas únicas a serem seguidas quando se trata de 

planejamento de um ambiente escolar. No entanto, segundo os autores, esse 

ambiente deve ser estimulante, de forma que as pessoas se sintam reconhecidas, 

que se minimizem as ameaças e a ansiedade. Como a tendência dos adolescentes 

é ser gregária é bom estimular a confiança e os trabalhos em colaboração, 

identificando e evitando o estresse, aprendendo a lidar adequadamente, inclusive 

com as emoções, afirmam.  

Na compreensão da importância da consciência na construção do 

conhecimento, a linguagem é que permite a criação de uma consciência ampliada, 

no sentido da visão de certo modo poética de Damásio. Para ele, uma das “glorias” 

da linguagem se funda na capacidade de traduzir pensamentos em palavras e 

sentenças, e palavras e sentenças em pensamentos, num constante movimento de 

classificar conhecimentos e fazer abstrações. 

Partindo dessa visão de linguagem, discutir-se-á adiante, o pensamento dos 

três autores que fundamentam as discussões sobre a linguagem no 

desenvolvimento humano de modo geral e de suas possibilidades na compreensão 

e desenvolvimento para o Ensino de Ciências. São eles: Wittgenstein e a filosofia da 

linguagem, Vigotsky e a linguagem como processo cognitivo superior e as 

Inteligências Múltiplas, notadamente a linguística, na acepção de Gardner. 
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1.2  WITTGENSTEIN: LINGUAGEM E ENSINO DE CIÊNCIAS 

Ludwig Joseph Johann Wittgenstein nasceu em Viena, em 1889. Filho de 

umas das familias mais ricas do Império Austro-Húngaro, viveu a infância e a 

adolescência num ambiente social, cultural e intelectual estimulante. Seu pai, Karl 

Wittgenstein era um patrono das artes, e a convivência com artistas e músicos 

fizeram com que ele desenvolvesse muito gosto pela música. Foi nesse ambiente 

também que Wittgenstein, motivado pela irmã, Margarete, interessou-se pelas obras 

de Kant, Kierkegaard e, principalmente, Schopenhauer. Essas obras marcariam 

profundamente seu pensamento. 

Educado até os 14 anos por tutores em sua própria casa, em 1903 foi  

enviado para uma escola técnica onde mostrou aptidão para Matemática e Física. 

Estimulado pelo pai, em 1906 foi estudar Engenharia Mecânica em Berlin, 

interessando-se pela aviação. Em 1908 foi para Manchester, na Inglaterra para 

estudar Aeronáutica, mas precisou estudar também Matemática que era 

absolutamente necessária para desenvolver projetos; acabou interessando-se pela 

Matemática pura. Precisava no entanto entender os fundamentos da matemática, e 

em 1911 procurou o matemático Gottlob Frege, na Alemanha, que o aconselhou a 

estudar com Bertrand Russel em Cambridge, para onde ele partiu no ano seguinte. 

Em Cambridge, Wittgenstein encontrou um ambiente filosófico inovador. Russel 

acabara de lançar a obra “Princípia mathemática”, onde propunha que a Matemática 

poderia ser deduzida a partir de axiomas puramente lógicos. (DALL’AGNOL, 2012). 

Segundo comentários de Gottschalk (2012, p. 51): 
[...] Russell e Frege compartilhavam o mesmo projeto filosófico: 
explicitar os fundamentos da aritmética e da matemática através das 
leis da lógica. Para isto era necessário elaborar uma linguagem 
ideográfica que eliminasse as ambigüidades da linguagem ordinária, 
e que traduzisse exatamente em símbolos lógicos o pensamento 
(lógico). Wittgenstein se incumbe desta tarefa e, ao dar 
prosseguimento ao ideal de seus mestres, produz sua primeira 
grande obra o Tractatus Logico-Philosophicus.  

Wittgenstein alistou-se no Exército Austríaco como voluntário, quando foi 

declarada a Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Participou ativamente, sendo 

inclusive condecorado por atos de bravura. No entanto, acabou preso no norte da 

Itália, e lá fez a última transcrição de seu Diário Filosófico e deu a forma final ao 

Tractatus. Voltou a Viena, após ser libertado, e conseguiu em 1921 publicar essa 

obra, com muita dificuldade. Na verdade, consta que o Tractatus só conseguiu ser 
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aceito com a inclusão da introdução de Russell. Depois da publicação do Tractatus, 

Wittgenstein abandona temporariamente a Filosofia, pois, no essencial, teria 

resolvido todos os seus problemas, conforme está no prefácio do livro. Passa então 

a dedicar-se a outras atividades práticas. 

Segundo Dall’Agnoll (2012, p. 27), o que merece especial destaque em 

Wittgenstein é 

[...] Uma atividade intimamente relacionada com o ideal ético exibido 
pelo Tractatus, de transformação na forma de viver e profundamente 
influenciado por Tolstoi, que Wittgenstein lera durante o período de 
guerra, foi a de trabalhar como professor primário nas escolas do 
interior da Áustria, particularmente nas pequenas vilas rurais 
Kirchberg e Trattenbach. Nesses locais, Wittgenstein envolveu-se 
com projetos de reforma educacional, […] procurou ensinar as 
crianças mudando os métodos pedagógicos, o que incluia, por 
exemplo, reconstruir esqueletos de animais, fazer visitas a campo 
para observar as estrelas e, socraticamente, levar, através de 
perguntas, cada aluno a encontrar, por si próprio as respostas aos 
problemas. 

Quando Wittgenstein retornou a Cambridge e à Filosofia em 1929, 

reconheceu o erro de algumas ideias do Tractatus. No início da década de 1930, 

ainda em Cambridge, passa a reelaborar seu pensamento e as primeiras ideias que 

resultarão nas Investigações Filosóficas. Dall’Agnoll (2012, p. 30) afirma que “[…] 

embora não seja possível apresentar todas as ideias desse período intermediário, o 

Livro Azul, editado no semestre 1933 e 1934, antecipa em muitos pontos as ideias 

do Wittgensteim maduro”. Como exemplo, tem-se explicitamente aí, as noções de 

jogos de linguagem, semelhanças de família, a ideia de que o significado de uma 

palavra é determinado pelo uso que fazemos dela, e a crítica à metafísica partindo 

da análise da vida cotidiana.  

Para obter maior clareza e compreensão do pensamento wittgensteiniano 

voltado para o ensino e a aprendizagem, encontramos algumas indicaçoes e 

análises em Gottschalk (2012, p. 49). Segundo a autora, mais recentemente, alguns 

estudiosos falam de um Wittgenstein de transição, correspondendo ao período em 

que retorna à Inglaterra e à Filosofia (1929-1933). Todavia, afirma a autora, poucos 

comentadores se debruçaram sobre o período anterior a este que seria o período, já 

citado, de professor primário na Áustria.  

Sobre isso, Gottschalk afirma que, 

 



30 
 

O primeiro que se interessou em investigar esta experiência docente 
de Wittgenstein foi William Bartley III, que na década de sessenta 
decidiu procurar antigos alunos do filósofo, obtendo revelações 
surpreendentes, publicadas em 1973, no livro: Wittgenstein, une vie. 
Com os elementos recolhidos por Bartley, abriu-se um novo campo 
de investigação, pois tudo levava a crer que foi ao longo da 
experiência docente de Wittgenstein que suas antigas concepções 
de filosofia, linguagem e significado foram se desestabilizando, ao se 
confrontar com questões pedagógicas. 

 O que Gottschalk comenta, a partir de Bartley, e que importa, nesse caso, 

são as diretrizes para a educação sob as quais Wittgenstein trabalhou e que podem 

ter, de certo modo, influenciado seus escritos posteriores. Afirma Bartley que,  

Com o advento da nova república austríaca, iniciou-se uma 
contestação das diretrizes pedagógicas vigentes, consideradas 
autoritárias e conservadoras, e que, portanto, estariam formando um 
aluno passivo e mero reprodutor do conhecimento. Otto Glöckel [lider 
da reforma que se estava implantando] vai propor uma nova escola, 
a escola do trabalho (Arbeitsschule), onde o aluno deveria participar 
ativamente das lições, contrapondo-se, assim, a uma mera 
memorização e armazenamento dos conteúdos. O trabalho manual 
passa a ser introduzido e a aquisição do conhecimento deveria se 
dar através da atividade da criança ou do esclarecimento das coisas 
por elas mesmas. Esta reforma educacional era vista como uma 
necessidade política que tinha como finalidade libertar os 
camponeses e a classe operária dos grilhões do regime anterior e 
torná-los cidadãos participantes de uma democracia (BARTLEY, 
1978, apud GOTTSCHALK, 2012, p. 51).  

Cabe lembrar que as duas principais obras de Wittgenstein, o “Tractatus 

Logico-Philosophicus” e as “Investigações Filosóficas” diferem na abordagem da 

linguagem a ponto de serem conhecidas, respectivamentes como “primeiro” e 

“segundo” Wittgenstein. No Tractatus, um Wittgenstein jovem apresentara uma 

teoria figurativa da linguagem, onde uma proposição com sentido é aquela que 

representa um fato do mundo, independente de eles ocorrerem. Isto quer dizer, de 

acordo com Gottschalk (2012, p. 50), que, para Wittgenstein, “[…] compreender uma 

proposição é ser capaz de analisá-la completamente em unidades mínimas de 

sentido, onde proposições complexas são funções de verdade das proposições 

elementares”. Nessa perspectiva haveria então uma isomorfia lógica entre a 

estrutura lógica da proposição e o fato do mundo a que ela corresponderia. Essa 

concepção de significado da proposição, no entanto, foi alterada radicalmente, no 

final dos anos 1920, justamente após o período que Wittgenstein lecionou para as 

crianças na Áustria.  
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Segundo Gottschalk (2012, p. 51), Bartley considera que a experiência 

docente pode ter contribuído significativamente para Wittgenstein haver mudado “[...] 

em relação às reflexões iniciais sobre as relações entre linguagem, pensamento e 

mundo”. De fato, no final da década de 1920, Wittgenstein “[…] não via mais o 

sentido de uma proposição como resultado da relação isomórfica entre seus 

constituintes e os constituintes do fato representado, ou afigurado (abbildet), mas 

como o conjunto de usos que fazemos dela”. (grifos da autora) 

Esta mudança de perspectiva de Wittgenstein possibilita, talvez, esclarecer 

questões filosóficas levantadas por diferentes concepções pedagógicas sobre o 

conceito de compreensão, como Gottschalk (2012, p. 52) sugere, lembrando das 

costumeiras perguntas, como por exemplo:  

[…] como saber se um aluno compreendeu algo? Seja este algo um 
teorema da matemática, uma questão de geografia ou uma peça 
musical. A compreensão ocorre apenas através da linguagem? 
Como, então, explicar a compreensão do que não é comunicado 
verbalmente? O que permite ao professor dizer que teve êxito ao 
ensinar um determinado conteúdo? Essas são algumas questões 
que interessam ao profissional da educação, e que, provavelmente, 
também deixaram o jovem Wittgenstein bastante intrigado. Neste 
caso, parece que houve uma inversão na ordem pois ao invés de 
concepções filosóficas fundamentarem novas teorias pedagógicas 
sobre o ensino e a aprendizagem, parece ter sido a experiência do 
cotidiano escolar no contexto da reforma escolar do ensino na 
Áustria dos anos vinte, que instigará o jovem filósofo a reconsiderar o 
que havia apresentado no Tractatus Logico-Philosophicus.  

Em relação à linguagem, segundo Bartley (1978, apud GOTTSCHALK, 2012, 

p. 52), antes da reforma escolar de 1919 na Áustria, as regras de ortografia eram 

ditadas na lousa e aprendidas de cor, e os alunos memorizavam as informações, 

transmitidas pelo professor. Já os reformadores propunham que os alunos deveriam 

ser encorajados a ter uma participação mais ativa no processo de aprendizagem. 

Com a reforma escolar, os trabalhos de redação eram elaborados livremente sem 

que houvesse, de início, qualquer preocupação do professor com a ortografia ou 

mesmo com a gramática. “[…] Era mais importante garantir que os alunos pudessem 

primeiro se expressar livremente, sem os constrangimentos da gramática e de uma 

ortografia correta, para depois introduzi-los gradualmente a estas regras”. Outro 

ponto interessante da reforma é que não havia uma divisão rígida das matérias de 

ensino; que o ensino da gramática e da ortografia foi integrado ao ambiente e aos 

costumes do aluno. Além disso, “[…] o mestre teria a liberdade para determinar 
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como e quando os alunos passariam de um tema para outro, e o modo de integrá-

los e de conectá-los”.  

 Wittgenstein, no entanto, não vai aderir integralmente a estas diretrizes, 

embora não se oponha a elas. Por exemplo, esclarece Bartley (1975, apud 

GOTTSCHALK, 2012, p. 52) “[…] quando elabora com seus alunos um dicionário 

ortográfico, ele não adota o procedimento recomendado que era o de não corrigir 

inicialmente os erros ortográficos e gramaticais dos alunos”. As palavras que iriam 

para o dicionário deveriam ser aquelas que os alunos empregavam em suas 

próprias redações. Deste modo, “[…] a confecção do dicionário ortográfico durante 

as aulas atendia o objetivo de facilitar a aprendizagem ativa (grifos do autor) da 

ortografia e da gramática, sem todavia que o ensino de suas regras fosse deixado 

de lado”. O modo correto de escrevê-las era por ele fixado de antemão em listas que 

podiam ser consultadas pelos alunos. Isso porque,  

Wittgenstein pressupunha que o aprender a se expressar teria que 
ser acompanhado necessariamente de um seguimento das regras 
gramaticais e ortográficas, a serem aprendidas (grifo do autor) e não 
descobertas. O aspecto ativo da aprendizagem vinha do interesse 
dos alunos em escrever corretamente as palavras extraídas de suas 
redações, palavras que faziam sentido para eles, construindo-se, 
assim, coletivamente, um dicionário ortográfico, que fosse acessível 
e de fácil manuseio. […] resultando na impressão de um dicionário 
ortográfico organizado pelo próprio Wittgenstein, publicado em 1926, 
que continha por volta de 5.700 palavras. Durante a confecção do 
dicionário, Wittgenstein empregava o dialeto usado pelas crianças 
para ensinar a gramática, como também decidiu incorporar algumas 
palavras do dialeto utilizadas por elas. Era importante que 
aprendessem a escrever corretamente palavras que tivessem 
sentido para elas e que fossem utilizadas corriqueiramente. Muitas 
das palavras que constavam dos dicionários tradicionais não foram 
incorporadas, por não serem usadas no cotidiano do aluno. 
(BARTLEY, 1978, apud GOTTSCHALK, 2012, p. 53) 

A partir das pesquisas de Bartley, foi possível levantar algumas hipóteses 

como as que Gottschalk (2012, p. 53) propõe aqui:  
A primeira supõe que houve uma influência importante das 
discussões pedagógicas vigentes no começo do século XX na 
mudança de perspectiva de Wittgenstein sobre os temas centrais do 
Tractatus. E a segunda, que a experiência docente foi fundamental 
para as críticas que Wittgenstein irá endereçar à concepção 
referencial da linguagem e ao essencialismo platônico, e, assim, 
estabelecer posteriormente, uma conexão interna entre ensino e 
significado.  
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Esta hipótese é em parte deduzida do prefácio que Wittgenstein redigiu para a 

publicação do dicionário que elaborou com seus alunos. Neste prefácio, Wittgenstein 

apresentou os princípios utilizados por ele, e fez algumas críticas aos dicionários 

tradicionais que: 1) são muito volumosos e de difícil manejo; 2) contém um número 

muito grande de palavras que a criança nunca utiliza; 3) pecam pela ausência das 

palavras mais frequentes e comuns que são usadas na vida cotidiana. O critério 

então, para seleção das palavras é o seu uso; o uso que a criança faz dela no seu 

cotidiano. Wittgenstein observa ainda, que o dicionário deve ser o mais completo 

possível, no que diz respeito às palavras familiares aos alunos, uma vez que “[…] se 

o estudante procura freqüentemente palavras em vão, ele ficará inseguro, seguindo-

se disto que ele não consultará mais o dicionário”. (WITTGENSTEIN, 1977, p. 

XXXIII, apud GOTTSCHALK, 2012, p. 53)  

Constata então Wittgenstein que: 1) nenhuma palavra é fácil demais para não 

constar do dicionário, porque são exatamente as palavras mais utilizadas que as 

crianças erram ao escrever; 2) as palavras compostas também devem ser incluídas 

quando for difícil para a criança reconhecê-las como tais, ou se a procura por elas 

puder levá-las a erros; 3)  as palavras estrangeiras devem ser incluídas se utilizadas 

universalmente.  Devem ser traduzidas para a língua materna apenas se a tradução 

for mais compreensível que a própria palavra; 4) a ordem não deve ser estritamente 

alfabética, porque Wittgenstein sugere colocar palavras derivadas após o radical da 

palavra, mesmo que se iniciem com outras letras, já que, em alguns casos, o radical 

não é usado e seus derivados, pelo contrário, são bastante empregados. [Cf. 

WITTGENSTEIN, 1977, XXXIII]. 

Nesse sentido, todos estes princípios apresentados por Wittgenstein 

(1977, apud GOTTSCHALK, 2012, p. 54) elaborados ao longo de sua experiência 

docente nos anos 1920, apontam para a importância que ele vai dar à questão do 

uso das palavras e da familiaridade das crianças ao empregá-las nas suas formas 

de vida, e para o aprendizado das regras da gramática e da ortografia. Ao que se 

deduz, a vivência das reformas de ensino de Glöckel, já referidas, contribuíram 

decisivamente para que Wittgenstein passasse a considerar “[…] as atividades 

envolvidas com a linguagem como parte essencial do sentido de uma palavra”. 

Quando ele diz que o aluno vai “[…] empregar espontaneamente determinadas 

palavras em sua redação, palavras colhidas em sua vida cotidiana, 

independentemente da indicação prévia pelo professor”, ou que as palavras “[…] 
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surgem em meio a contextos familiares ao aluno, que as empregam com diferentes 

sentidos”, podemos entrever os esboços, de algumas ideias que irão surgir mais 

tarde, como os conceitos de “semelhança de família” e o de “jogo de linguagem”, 

ferramentas fundamentais para o pensamento do “segundo Wittgenstein”.  

Assim, seguindo o raciocínio dos comentadores, “[…] aos poucos estas 

atividades com seus alunos começam a colocar em cheque a concepção de 

proposição significativa do Tractatus”. Por isso, reafirma Gottschalk (2012, p. 56) 

que, para compreender agora o sentido de uma palavra, depende da atividade em 

que está envolvida e do contexto em que essa palavra está inserida. Em suma, “[...] 

depende de hábitos e costumes aprendidos (e ensinados), ideia que mais tarde será 

formalizada através da expressão ‘forma de vida’”. (grifos da autora) Uma palavra, 

um conceito ou uma proposição são compreendidos em meio a atividades que são 

condição de aprendizado.  

Compreender algo pressupõe, essencialmente, o domínio de técnicas e de 

determinadas habilidades que são ensinadas, e não descobertas. Em outras 

palavras, compreender algo pressupõe um treino, seja este algo uma proposição de 

Matemática, um conceito de Biologia ou uma frase musical. Estas ideias foram 

amadurecidas por Wittgensteinao longo das décadas de trinta e quarenta. É nas 

Investigações Filosóficas (IF, §122, p.74) que vemos mais minuciosamente, a 

Filosofia da linguagem de Wittgenstein:  

Uma das principais fontes de nossa falta de compreensão é que não 
dominamos com uma clara visão o uso de nossas palavras. - Falta à 
nossa gramática uma disposição clara. Uma exposição de conjunto 
transmite a compreensão, que consiste exatamente em "ver 
conexões". Daí a importância de se achar e de se inventar 
conectivos. O conceito de exposição de conjunto tem para nós um 
significado fundamental. Ele designa nossa forma de exposição, a 
maneira de vermos as coisas. (É isto uma "visão do mundo"?) (grifos 
do autor) IF § 264 Se você souber o que a palavra designa, você a 
compreende, você conhece todo seu emprego (p. 129). 

Não sem motivos, portanto, Wittgenstein vai escrever no Livro Azul, que 

A ideia de que para tomar claro o sentido de um termo geral era 
necessário descobrir o elemento comum a todas as suas aplicações, 
estorvou a investigação filosófica, não só porque não conduziu a 
qualquer resultado, mas também porque levou a que os filósofos 
rejeitassem como irrelevantes, os únicos que poderiam tê-los 
ajudado a compreenderem o uso do termo geral. Dá o exemplo de 
Sócrates, quando pergunta “o que é conhecimento?”, e não 
considera como resposta preliminar o exemplo de casos de 
conhecimento conhecidos. (2008, p. 49) 
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No “Livro Azul” ditado por ele aos seus alunos de Cambridge, durante o ano 

escolar de 1933-34, Wittgenstein já havia feito algumas colocações em relação à 

palavra, signo, linguagem e conhecimento. Ele afirma que não utilizamos a 

linguagem de acordo com regras rígidas, e que não utilizamos as palavras de acordo 

com leis semelhantes às leis científicas.  

Assim, se dizemos que o pensamento é essencialmente uma operação com 

signos a primeira questão a saber é o que são signos. Wittgenstein (2008, p. 44) 

propõe então, uma experiência simples usando palavras para explicar signos, que 

ele chamou de “operar com signos”; o exemplo das maçãs. Ele escreve num papel: 

“Traz-me seis maçãs do merceeiro”. O papel com as palavras “seis maçãs” é 

entregue ao merceeiro; este compara a palavra “maçã” com as etiquetas que ele 

tem na prateleira. Ele descobre que a palavra concorda com uma das etiquetas, 

conta de 1 até o número de frutos até coincidir com o que está escrito no papel. 

Com esse exemplo das maçãs Wittgenstein (2008, p. 47) já está explicando o 

que são e como fucionam os jogos de linguagem, do mesmo modo que passará a 

detalhar, mais tarde, nas Investigações Filosóficas. Continuando com o exemplo das 

maçãs, no Livro Azul ele explica que aqui “[…] tem um caso de uso de palavras”. No 

futuro, diz ele [lembrando que ele está ditando e portanto, recomentando aos seus 

alunos], “[…] chamarei muitas vezes a vossa ateção para aquilo que chamarei de 

jogos de linguagem.” Explica ainda que são maneiras simples de usar signo, mais 

simples do que a nossa linguagem complicada de todos os dias. Quando a criança 

começa a fazer uso das palavras, os jogos de linguagem já são a sua forma de 

linguagem. Desse modo, diz Wittgenstein, “[…] o estudo dos jogos de linguagem é o 

estudo de formas primitivas da linguagem ou de linguagens primitivas”.  

A linguagem primitiva às vezes é como um jogo de linguagem. Wittgeinstein 

(2014, p. 19) considera também, como jogos de linguagem, as brincadeiras de roda 

ampliando a ideia: “[...] Chamarei de jogos de linguagem também a totalidade 

formada pela linguagem e pelas atividades com as quais ela vem entrelaçada”. 

Logo no início das Investigações Filosóficas (IF, § 7), Wittgenstein faz 

referência à aprendizagem de Agostinho, (354-430 d.C, apud WITTGENSTEIN, 

2014, p. 15) diz: “[...] todo processo de uso das palavras é um dos jogos por meio 

dos quais as crianças aprendem sua lingua materna”.  

Explica Agostinho: 
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Quando os adultos nomeavam um objeto qualquer voltando-se para 
ele, eu o percebia e compreendia que o objeto era designado pelos 
sons que proferiam, uma vez que queriam chamar a atenção para 
ele. Deduzia isto porém, de seus gestos, linguagem natural de todos 
os povos, linguagem que através da mímica, dos movimentos dos 
olhos, dos movimentos dos membros e do som da voz, anuncia os 
sentimentos da alma, quando esta anseia por alguma coisa, ou 
segura ou repele, ou foge. Assim, pouco a pouco eu aprendia a 
compreender o que designam as palavras que eu sempre de novo 
nos seus devidos lugares, em diferentes sentenças. Por meio delas 
eu expressava os meus desejos, assim que minha boca se 
habituasse a esses signos. (WITTGENSTEIN, 2014, IF, § 1) 

As palavras de Agostinho deram a Wittgenstein a ideia de imagem da 

linguagem humana: “[...] as palavras da linguagem denominam objetos – as 

sentenças são os liames de tais denominações”. Nessa imagem de linguagem, 

estão as raízes da ideia: “[...] toda palavra tem um significado. ele é o objeto que a 

palavra designa”. Faz mais uma observação interessante sobre aprendizado em 

Agostinho: quem aprende a linguagem dessa forma, acredito que pensa primeiro em 

substantivos - como “mesa”, “cadeira” e nome de pessoas – e depois, em segundo 

pensa nos nomes das atividades e qualidades. (WITTGENSTEIN, IF, 2014, p. 15) 

Quando a criança aprende a falar ela emprega formas primitivas de linguagem, de 

modo que ensinar linguagem aqui, equivale mais a treinar. Nesse caso, a linguagem 

da criança equivale a uma linguagem primitiva. 

Quando examinamos essas formas simples de linguagem, a névoa mental 

que parece encobrir o uso habitual da linguagem, desaparece. Descobrimos 

atividades, reações que são nítidas e transparentes. Por outro lado, reconhecemos, 

nestes processos simples, formas de linguagem que não diferem essencialmente de 

nossas formas mais complicadas. Apercebemo-nos então, que é possível construir 

as formas complicadas, pela adição gradual de novas formas a partir de formas 

primitivas (WITTGENSTEIN, 2008, p. 47).  

Para Wittgenstein (Livro Azul, 2008, p. 45-47), o que torna difícil essa linha de 

investigação é o nosso desejo de generalidade, que se deve a tendências 

relacionadas com confusões filosóficas particulares, e vai enumerar quatro causas 

que criam essas confusões: 

      a) A tendência para procurar algo de comum a todas as entidades que 

geralmente subsumimos num termo geral. Sentimo-nos inclinados, por exemplo, a 

pensar que deve existir algo de comum a todos os jogos; [crítica à ideia de essência] 
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b) A tendência que já está enraizada nas nossas formas de expressão 

habituais para pensar que a pessoa que aprendeu a compreender um termo geral, 

por exemplo, o termo “folha”, passa a ficar na posse de uma espécie de imagem 

geral de uma folha, em contraste com imagens de folhas particulares. Isso porque, 

ela aprendeu o sentido da palavra “folha”, partindo de modelos de diferentes folhas 

que foram mostradas, a fim de produzir “nela” uma ideia, que imaginamos ser uma 

espécie de imagem geral (grifos do autor); 

c) Outra tendência é a ideia que temos do que acontece quando obtemos a 

ideia geral “folha”, “planta”, etc. Faz-se aí uma confusão entre estado mental, um 

hipotético estado mental, ou ainda, um estado de consciência, como uma dor de 

dente, por exemplo; 

d) O nosso desejo de generalidade tem ainda uma outra fonte importante: a 

nossa preocupação com o método da Ciência, referindo-se ao método de reduzir a 

explicação dos fenómenos naturais ao menor número possível de leis naturais 

primitivas.  

Há aqui uma crítica e uma colocação do lugar da Filosofia e da Ciência. 

Wittgentein diz: “Os filósofos têm sempre presente o método da ciência e são 

irresistivelmente tentados a levantar questões e a responderem do mesmo modo 

que a ciência. Esta tendência é a verdadeira fonte da metafísica, e leva o filósofo à 

total obscuridade” (Livro Azul, 2008, p. 45-47). Estes são, afirma Wittgenstein, o 

exemplo perfeito dos eternos problemas metafísicos que perturbam o intelecto 

humano na incansável busca de saber.  

Segundo Fatturi (2012, p. 179), no entanto, é necessário esclarecer que 

Wittgenstein nunca foi hostil à Ciência. Sua crítica era direcionada ao que podemos 

denominar por cientismo, isto é, à crença em que a ciência experimental estabelece 

os padrões de verdade e de explicação para todos os nossos julgamentos. Nesse 

sentido, é importante destacar que Wittgenstein trabalhou em hospital durante a 

Segunda Guerra Mundial e sua tarefa era acompanhar casos de "soldados que 

apresentavam distúrbios físicos e mentais devidos a traumas de guerra". Portanto, 

ele não era contra as tentativas de "tratar distúrbios físicos ou mentais de maneira 

científica". Wittgenstein, reafirma Fatturi, se posiciona contrariamente sobre uma 

determinada concepção de ciência, quando ela passa a estabelecer "[...] parâmetros 

de avaliação para outros campos do saber humano".  
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Wittgenstein vai se reportar, em vários ocasiões e obras, sobre as relações 

entre filosofia e ciência. Destacamos alguns exemplos, tanto de citações que ele faz, 

quanto fazem alguns comentadores de sua obra. No Tractatus Lógico-Filosófico (§ 

4.111): “A Filosofia não é uma das ciências da natureza. (A palavra filosofia tem que 

denotar alguma coisa, que está acima ou abaixo das ciências da natureza, mas não 

ao lado delas)”. E completa (§ 4.112): “O objetivo da Filosofia é a clarificação lógica 

dos pensamentos”. “A Filosofia não é uma doutrina, mas uma atividade” § 4113. A 

Filosofia delimita o domínio contestável das ciências naturais. (TLP, p. 62) 

É nesse sentido, afirma Silva (2012, p. 33), que filosofia e ciência têm 

naturezas distintas na obra de Wittgenstein. Sua crítica ao progresso é dupla: “[…] é 

uma crítica à civilização ocidental, à técnica, feita por um homem de outro tempo”.  

Mas é também “[...] uma crítica à ilusão filosófica de ser possível resolver de vez os 

problemas; uma crítica portanto ao próprio Tractatus”, onde ele havia tentado 

exatamente isso”. Silva explica os dois aspectos dessa crítica. Primeiro, a civilização 

ocidental caracterizar-se-ia pela palavra ‘progresso’, de sorte que o progresso seria 

sua forma, seu norte, sua medida, ocupando-se ela sempre em construir e tudo 

subordinando a isso”.  

Para Silva (2012, p. 33), Wittgenstein, era alguém de outro tempo, que tecia 

críticas ao espírito da civilização europeia e americana  e cujas expressões, - ele 

afirma em 1930 - eram “[…] a indústria, arquitetura, música, o facismo e o socialismo 

de nosso tempo”, coisas que lhe pareciam estranhas e nada simpáticas. Mais então 

do que sentir-se deslocado, o indivíduo ganha “[...] um olhar extemporâneo, 

simplesmente porque o filósofo cultiva objetivos e maneira de pensar diferentes 

daqueles do cientista.” O próprio Wittgenstein “[…] não se sentia um homem de seu 

próprio tempo, mas sim de um tempo passado, marcado por outro ritmo, outra 

cultura, já desaparecida”. 

De certo modo, agarrado a seu passado e suas questões, apesar de 

pertencer a uma família de posses, Wittgenstein “[…] não se reconhecia como um 

`filósofo burguês`, querendo ele dizer com isso que seus próprios pensamentos não 

tinham por objetivo ordenar as coisas em uma comunidade dada”, ou seja, a um 

tempo dado (SILVA, 2012, p. 29). 

No dizer de Gottschalk (2007, p. 467), a educação ainda se apóia em uma 

concepção referencial da linguagem. Sua tese então é de que, se sairmos dessa 

“concepção reducionista de linguagem”, como nos sugere Wittgenstein, “[…] abre-se 
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espaço para uma nova concepção de ensino e aprendizagem com implicações 

pedagógicas importantes, na perspectiva de uma pragmática filosófica de inspiração 

wittgensteiniana”. 

Nos últimos tempos tem-se observado algumas tendências de buscar 

referência teórica em Wittgenstein para o Ensino de Ciência, como demonstram 

algumas teses e artigos interessantes. Nesses estudos destacam-se Gois e Giordan 

(2013) no ensino de Química, e para eles o pensamento de Wittgenstein, com 

relação à linguagem é de crucial importância para a Filosofia do século XX. A partir 

desse novo paradigma, alguns filósofos mudaram seu foco de investigação em 

relação ao conhecimento, e passaram a prestar mais atenção no modo como é 

utilizada a linguagem no ensino. 

Entre várias teses pesquisadas sobre Ensino de Ciências e Matemática, que 

têm Wittgenstein como Referencial Teórico, destaca-se a de Gois “A significação de 

representações químicas e a filosofia de Wittgenstein”. Um problema no ensino de 

química, para Gois (2012, p. 12) é que na maior parte do tempo, professores, 

especialmente os de Ensino Médio, trabalham muito pouco no laboratório com os 

estudantes. Com isso, o desafio do professor em sala de aula é principalmente de 

natureza linguística, no sentido em que o esforço é que o estudante entenda a 

linguagem química de forma escrita e falada. “Muitas vezes, em termos de currículo, 

o máximo de empírico que se deseja no ensino médio é que os estudantes 

conheçam alguns nomes de reagentes, vidrarias, equipamentos, e que saibam 

desempenhar uma ou outra prática química”. A observação dele é pertinente, pois 

as escolas públicas raramente possuem laboratórios. 

Nesse sentido, na visão do autor, (GOIS, 2012) os conceitos de Wittgenstein, 

pricipalmente as palavras ‘significado’, ‘linguagem’, ‘certeza’ e ‘empírico’ podem ser 

uma amostra interessante de como os estudos da sua filosofia da linguagem pode 

contribuir para a compreensão das condições necessárias para se falar de forma 

significativa. O desafio do professor de química de hoje, então, seria encontrar e 

desenvolver metodologias apropriadas para ancorar de forma significativa as 

práticas linguísticas dos estudantes de química do Ensino Médio. Nesse caso, 

segundo o autor, ao se referir ao pensamento de Wittgenstein, pode-se na química, 

fazer analogia com os jogos de linguagem, trabalhando por exemplo, a ludicidade na  

didática.  
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Neste caso é interessante as sugestões do próprio Wittgenstein (2014, p. 27). 

Ele fornece uma lista de exemplos de jogos de linguagem: 

Tenha presente a variedade de jogos de linguagem nos seguintes 
exemplos e em outros: Ordenar e agir segundo ordens - Descrever 
um objeto pela aparência ou pelas suas medidas - Produzir um 
objeto de acordo com uma descrição (desenho) - Relatar um 
acontecimento -Fazer suposições sobre o acontecimento - Levantar 
uma hipótese e examiná-la - Apresentar os resultados de um 
experimento por meio de tabelas e diagramas - Inventar uma história; 
e ler - Representar teatro -Cantar cantiga de roda -  Adivinhar 
enigmas - Fazer uma anedota; contar - Resolver uma tarefa de 
cálculo aplicado - Traduzir de uma língua para outra - Pedir, 
agradecer, praguejar, cumprimentar, rezar (IF § 23). 

 Ao citar esses exemplos de jogos, tem-se em mente uma atividade lúdica 

que seja possível utilizar inclusive no ensino e aprendizagem de Ciências ou numa 

atividade interdisciplinar, onde a linguagem seja a atividade mediadora. 

1.3 VIGOTSKY E AS FUNÇÕES COGNITIVAS DA LINGUAGEM 

Carvalho (2012) comenta que o processo de ensino e aprendizagem, ou seja, 

o processo de transferência de conhecimentos entre as gerações modificou-se nos 

últimos tempos em razão de dois fatores. O primeiro foi o intenso aumento do 

conhecimento produzido, com a necessidade de valorizar mais a qualidade do que a 

quantidade dos conhecimentos a ensinar; privilegiar mais os conhecimentos 

fundamentais e dar mais atenção em como se dá o processo de obtenção desses 

conhecimentos. O segundo fator foram as pesquisas, principalmente de Piaget e 

Vigotsky, na área da Psicologia Cognitiva.  

Lev Semenovich Vigotsky (1896-1934) nasceu na cidade de Orsha, proximo a 

Mensk, capital de Bielarus, e viveu grande parte de sua vida nessa mesma região, 

em Gomel, que pertencia a extinta União Soviética. Sua família, de descendência 

judaica tinha uma situação econômica bastante confortável e um excelente nível 

cultural, o que permitiu que ele fosse criado numa atmosfera onde pais e filhos 

debatiam sistematicamente sobre os mais diversos assuntos. Vivendo nesse 

ambiente, de grande estímulo intelectual, desde cedo Vigotsky interessou-se pelo 

estudo em várias áreas do conhecimento. Costumava organizar grupos de estudos 

com os amigos e lia obras de literatura, poesia e teatro, atividade que o acompanhou 

sempre. 
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 Até os 15 anos a educação de Vigotsky foi realizada em casa, com tutores 

particulares. Só a partir dessa idade ingressou num colégio privado para completar 

os últimos dois anos do curso secundário. Em 1913 ingressou na Universidade de 

Moscou, formando-se em Direito em 1917. Paralelamente a esse curso, frequentava 

cursos de História e Filosofia na Universidade Popular de Shanyavskii. Embora não 

tenha recebido um titulo acadêmico, adquiriu conhecimentos em Psicologia, Filosofia 

e Literatura, que iriam ajudá-lo muito posteriormente. Para compreender o peso e a 

relevância da literatura ao longo da sua obra é bom lembrar que a literatura era, na 

Rússia, extremamente politizada, um objeto de análise e um ponto de partida para 

discussões políticas e históricas. 

Em 1924, Vigotsky mudou-se para Moscou. De início trabalhou no Instituto de 

Psicologia, e depois no Instituto de Estudo das Deficiências, criado por ele. Ao 

mesmo tempo, dirigiu um departamento de educação de crianças deficientes físicas 

e “retardadas mentais”, para os Comitês Populares de Educação, além de dar 

cursos na Academia Krupskaya de Educação Comunista, na Segunda Universidade 

Estadual de Moscou e no Instituto Pedagógico Hertzen, em Leningrado. 

Entre 1925 e 1934, Vigotsky reuniu à sua volta grande número de jovens 

cientistas que trabalhavam na área de Psicologia ou no estudo das anormalidades 

físicas e mentais. Nesse tempo, sentindo necessidade de obter conhecimentos 

médicos para entender o psiquismo humano, passou a estudar Medicina, primeiro 

no Instituto Médico em Moscou, e posteriormente em Kharkov onde também deu 

curso de Psicologia na Academia de Psiconeurologia da Ucrânia. 

Segundo Oliveira (2008), as atividades acadêmica e profissional de Vigotsky 

foram bem diversificadas. Trabalhou em diferentes locais dentro da ex-União 

Soviética e saiu do país apenas uma vez em viagem de trabalho pela Europa. 

Professor e pesquisador nas áreas de Psicologia, Pedagogia, Filosofia, Literatura, 

Deficiência Física e Mental, ao mesmo tempo lia, escrevia e dava conferências. Sua 

produção escrita foi muito vasta: aproximadamente 200 trabalhos científicos cujo 

conteúdo vai de Neuropsicologia à Crítica Literária. 

Para Vigotsky (1931) a linguagem é a função central das relações sociais e da 

conduta cultural da personalidade. Na linguagem se manifesta com maior evidência, 

a passagem de funções sociais para individuais, de fora para dentro. Sua tese 

fundamental é de que as funções psíquicas superiores têm como base as formas 

culturais de comportamento. Isso equivale a dizer que, em geral, as relações entre 
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as funções psíquicas superiores foram anteriormente relações reais entre os 

homens8. Três temas principais formam a base do pensamento de Vigotsky:  

• Vida social: a afirmação de que as funções mentais superiores do indivíduo 

provêm da vida social;  

• Instrumentos e signos: a afirmação de que a ação humana, seja no plano 

individual seja no plano social, é mediada por signos e instrumentos; 

• Método: a confiança no método genético (ou evolutivo). 

A ideia de que a interação social se dá mediada pela utilização de artefatos 

sociais construídos culturalmente, e que tem como o mais importante instrumento a 

linguagem, é uma das contribuições mais importantes dentro da teoria vigotskiana. 

Além do mais, segundo Vigotsky (apud CARVALHO, 2012), a utilização desses 

artefatos culturais é transformadora do funcionamento da mente, e não apenas um 

meio facilitador dos processos mentais já existentes.  

Em “Historia del Desarrollo de las Funciones Psiquicas Superiores” (Tomo III, 

1931), Vigotsky explica que a história do desenvolvimento das funções psíquicas 

superiores era um âmbito completamente inexplorado anteriormente, porque não 

havia preocupação em estudar e compreender corretamente todas as facetas da 

personalidade da criança, ou delimitar seu âmbito. Não havia sequer consciência 

dos problemas fundamentais para propor metodologias de investigação. Assim, 

permaneciam à margem da visão do investigador, as funções psíquicas superiores e 

as complexas formas culturais da conduta e de todas as peculiaridades específicas 

de funcionamento e singularidades dessas funções, desde sua aparição até a 

completa maturidade com todas as suas leis específicas.  

Vigotsky desenvolveu dois conceitos importantes que são os de estrutura e 

funções. Na história do desenvolvimento infantil encontramos o conceito de 

estrutura. Em primeiro lugar, este conceito surge já desde o começo da história do 

desenvolvimento cultural da criança, constituindo o ponto inicial, ou de partida  de 

todo processo; em segundo lugar, o próprio processo de desenvolvimento cultural é 

entendido como a troca da estrutura inicial e o surgimento em sua base, de novas 

estruturas que se caracterizam por uma nova correlação de partes:  

                                                
8 Tradução livre do espanhol de: ViGOTSKY, Lev Semiónovich. Historia del Desarrollo de las 
Funciones Psíquicas Superiores (1931). Obras Escogidas Tomo III.  
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Chamaremos de primitivas as primeiras estruturas: trata-se de um 
todo psicológico natural, determinado fundamentalmente pelas 
peculiaridades biológicas da psique. As segundas estruturas, que 
nascem durante o processo de desenvolvimento cultural, as 
qualificamos como superiores, por apresentarem uma forma de 
conduta geneticamente mais completa e superior. (VIGOTSKY, 
1931, p. 81) 

A estrutura primitiva e cultural da linguagem infantil, afirma Vigotsky (1931, 

p.86), é um bom exemplo que nos permite ver com clareza o que distingue as 

formas superiores das inferiores, e  descobrir, por sua vez, os principais momentos 

dessa diferença. 

Dentre as diversas concepções e teorias de Vigotsky, destacamos seus 

estudos sobre o jogo. Na obra Psicologia Pedagógica (2003, p.104), Vigotsky 

descreve o jogo como “[…] o instrumento mais precioso para a educação do 

instinto”, porque o jogo “[…] aparece invariavelmente em todas as etapas da vida 

cultural dos povos mais diversos e, portanto, representa uma peculiaridade 

insuperável e natural da condição humana”. Vigotsky supõe então, que o jogo deva 

ser necessário; que deva ter algum sentido biológico para que seja tão difundido. No 

entanto, na compreensão popular, o jogo é visto apenas como uma distração, uma 

diversão, um passatempo, uma fraqueza natural da infância.  

Vigotsky (2003, p, 104-105) enumera algumas teorias científicas que tentaram 

compreender o jogo:  

a) Redução do jogo à descarga de energia acumulada pela criança. Nesse caso o 

jogo não é mais um passatempo, um capricho, mas uma necessidade vital 

importante. Resta à teoria explicar "em que e como se investe essa energia”;  

b) Tentando resolver a questão anterior essa teoria concebe a utilidade biológica 

do jogo, exemplificando com animais, considera o jogo como uma “especie de 

escola de educação para o filhote”. A criança sempre brinca e a brincadeira 

corresponde à sua idade e seus interesses a levam a elaborar hábitos e 

habilidades que são necessárias na vida futura. As brincadeiras infantis têm 

também um componente importante que é a imitação onde ela reproduz e 

assimila o que absorve dos adultos;  

c) Um terceiro grupo de jogos, escreve Vigotsky, são chamados de jogos com 

regras: 



44 
 

Eles organizam as formas superiores de comportamento, geralmente 
estão ligados à resolução de problemas de conduta bastante 
complexos, exigem do jogador tensões, conjeturas, sagacidade e 
engenho, uma ação conjunta e combinada das mais diversas 
aptidões e forças. (2003, p. 105) 

Novos jogos apresentam novas situações que exigem para cada caso novas 

decisões, por isso, diz Vigotsky, (2003, p.106) esse tipo de jogo “[...] é a maior 

escola de experiência social”. No jogo a criança sempre está limitada e regulada 

pelo esforço dos outros jogadores; terá que coordenar o próprio comportamento com 

o dos colegas e isso “[...] é uma experiência social viva e coletiva da criança e, 

nesse sentido, constitui um instrumento insubstituível para educar os hábitos e 

aptidões sociais”. 

Acentua ainda Vigotsky (2003, p.107) que o jogo pode ensinar a precisão, o 

polimento e a diversidade das relações sociais, ao colocá-las constantemente em 

situações novas. Para ele, aí está uma última e notável peculiaridade do jogo, que é 

“[...] o fato de que, ao subordinar todo o comportamento a certas regras 

convencionais, ele é o primeiro a ensinar uma conduta racional e consistente. Para a 

criança, o jogo é a primeira escola de pensamento”. Conclui então que, apesar de 

existir uma forte correlação entre jogo e trabalho, e muitos até considerarem 

atividades opostas, a natureza psicológica de um e outro parecem coincidir, de 

modo a podermos afirmar que “[...] o jogo é a forma natural de trabalho da criança; 

uma atividade que lhe é inerente e uma preparação para a vida adulta”.  

Outra categoria discutida em Psicologia Pedagógica é o pensar: "O 

pensamento sempre surge com a dificuldade. Sempre que tudo flui facilmente sem 

qualquer obstáculo, o pensamento não surge. Ele surge onde a conduta se depara 

com um obstáculo". Para Vigotsky (2003, p. 172), é a dificuldade a fonte básica do 

processo de pensamento; é ela que dá pretexto para distinguir entre os elementos e 

as tarefas, as que são determinantes e que deverão ser resolvidas em cada caso 

seja através do esforço, da  busca, da orientação ou de outros elementos da 

atividade adaptativa que surge enquanto pensamos.  

Vigotsky (2003) fazia críticas ao ensino visual e facilitado para a criança, e o 

considerava como um erro psicológico. Isso, diz ele, limita a experiência e elimina 

qualquer dificuldade de pensamento para a criança: ela só tem que olhar e tocar, 

não resta nada que possa provocar dúvidas, nada a ser inferido. Exige-se que tudo 

que seja oferecido à criança seja oferecido primeiro na experiência pessoal; mas a 
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experiência do ser humano sempre é mais vasta que sua experiência pessoal; para 

Vigotsky a primeira experiência é social. Considera mais importante ensinar a 

criança a pensar do que comunicar a ela os conhecimentos prontos, e de forma 

fracionada. 

Na teoria de Vigotsky, outra formulação importante é da existência da "Zona 

de Desenvolvimento Proximal” (ZDP), cuja compreensão pode auxiliar o ensino em 

geral e o ensino de Ciências em particular. Na explicação de Vigotsky: 

Quando se demonstrou que a capacidade de crianças com iguais 
níveis de desenvolvimento mental, para aprender sob orientação de 
um professor, variava enormemente, tornou-se evidente que aquelas 
crianças não tinham a mesma idade mental e que o curso 
subsequente de seu aprendizado seria, obviamente, diferente. Ela é 
[ZDP] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se 
costuma determinar através da solução independente de problemas, 
e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da 
solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em 
colaboração com colegas mais capazes. (VIGOTSKY, 2003, p. 112) 

Desse modo, na explicação de Carvalho (2012, p. 4), o desenvolvimento real 

é aquele que já foi consolidado pelo estudante e que permite que ele trabalhe com 

autonomia. Isso deve ser compreendido de uma forma dinâmica e dialética, pois ele 

aumenta com o processo de aprendizagem. Já o desenvolvimento potencial é uma 

incógnita. Como ele ainda não foi atingido, só pode ser inferido com base no que o 

estudante consegue resolver com ajuda. Um ponto interessante a observar aqui 

neste nível potencial é que ele é determinado pelas habilidades que o estudante já 

construiu e que ele está em processo. Isto significa, que “[...] a dialética da 

aprendizagem que gerou o desenvolvimento real gerou também habilidades que se 

encontram num nível menos elaborado do que aquele já consolidado".   

Nesse sentido, continua Carvalho (2012), o trabalho de grupo, utilizado com 

frequência pelos professores, a partir da compreensão das formulações de Vigotsky 

e de como funciona a ZDP, pode contribuir para orientar melhor o ensino, prestar 

maior atenção na aprendizagem de cada um e perceber mais claramente que os 

alunos além de gostarem, podem se sair bem nessa atividade socializada. Ou seja, 

como os estudantes se encontram dentro da mesma área de desenvolvimento real, 

às vezes é mais fácil o entendimento entre eles, do que entender o professor.  

Nesse sentido, seguindo o raciocínio de Vigotsky, (Carvalho, 2012, p. 5), 

percebe-se que o trabalho de grupo "[...] sobe de status no planejamento do trabalho 

em sala de aula passando de uma atividade optativa do professor para uma 
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necessidade quando o ensino tem por objetivo a construção do conhecimento pelos 

alunos". Dentro da teoria vigotskiana o trabalho coletivo se insere na proposta 

sociointeracionista, o que significa uma atividade de ensino onde os estudantes 

terão oportunidade de ajudar-se mutuamente, trocando ideias num trabalho 

interativo. 

Assim como para Vigotsky o jogo é uma experiência social, o jogo pode estar 

na sala de aula, no trabalho de grupo, na aprendizagem socializada; o jogo como 

modo de atrair o interesse e a atenção dos estudantes, e os jogos de linguagem de 

Wittgenstein, unem-se aqui, com as contribuições de Gardner . 

1.4 GARDNER E AS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS  

Howard Gardner, o psicólogo e educador estadunidense que formulou e 

desenvolveu a Teoria das Inteligências Múltiplas (IM), nasceu em Scranton, 

Pensilvania, em 1943. É filho de uma família que imigrou da Alemanha para os 

Estados Unidos, escapando do nazismo. Gardner estudou na Universidade de 

Harvard, e por ela doutorou-se em Psicologia Social em 1971. Iniciou em seguida 

uma carreira que o levaría a fazer parte do corpo docente da instituição, como titular 

da cátedra de Cognição e Educação, e professor adjunto de Psicologia. 

Um ano antes de doutorar-se, em 1970 começou a fazer parte de um grupo 

de investigação criado em 1967 pela Harvard Graduate School of Education, nos 

EUA, que tinha como objeto de estudos, os processos de aprendizagem de crianças 

e adultos. Os trabalhos de investigação de Gardner, que acabaram trazendo 

mudanças significativas nos modelos educativos, levaram-no a concluir que a 

inteligência não se reduz só à capacidade de solucionar questões abstratas, como 

habitualmente de acreditava. Ela se compõe de varias facetas que interagem entre 

si, ainda que cada uma delas se adapte mais especificamente às diversas situações 

que o individuo enfrenta ao longo da sua vida. 

No quadro teórico da Psicologia e da Pedagogía contemporâneas, a proposta 

de Gardner contém um elemento novo. Gardner faz uma crítica à tese da 

inteligência natural, tradicionalmente medida pelo Quociente de Inteligência (QI), que 

busca um substrato idêntico em todos os indivíduos. Já a abordagem da Teoria das 

IM, constitui-se de uma base biopsicológica única, em cuja formação se aglutinam 

diversas competências e habilidades, embora nem sempre se desenvolvam em todo 

seu potencial, pois a uniformidade dos sistemas educativos não prestam atenção 
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suficiente às características que diferenciam cada estudante. Em maio de 2011 

Howard Gardner recebeu o “Prêmio Príncipe de Astúrias de Ciências Sociais”, um 

prêmio conceituado concedido pela Espanha9, por ter "[...] revelado as diversas 

manifestações do intelecto humano e pelo valor de suas pesquisas, decisivas para a 

evolução do modelo educativo". 

Uma das influências de Gardner (2002, p.19) provém de alguns pensadores 

do seculo XX, como Ernst Cassirer, Susanne Langer e Alfred North Whitehead. 

Estes passaram a se interessar e estudar as capacidades simbólicas humanas 

porque, no dizer de Gardner, foi justamente o uso de símbolos a chave na evolução 

da natureza humana. E explica: “[...] dando surgimento ao mito, à linguagem, à arte, 

à ciência; ele foi também central nas mais elevadas conquistas criativas dos seres 

humanos, todas as quais exploram a faculdade simbólica humana”. Essa tendência, 

afirma Gardner (2002), observou-se também na psicologia, com a percepção de que 

grande parte do que é característico em relação à cognição humana e ao 

processamento de informações envolve o desdobramento de vários sistemas de 

símbolos. Gardner sofreu influências também de dois importantes educadores: John 

Dewey (1859-1952) e Jerome Bruner (1915-2016).  

Os estudos iniciais de Gardner (2002, p. 22-23) sobre a cognição começaram 

com as pesquisas sobre habilidades e capacidades artisticas de pintores, 

compositores, escritores, músicos, dançarinos e outros artistas, e sobre como as 

crianças se tornavam capazes de desenvolver essas habilidades. Ligou-se a outros 

colegas interessados no raciocínio artístico, desenvolvimento e educação, unindo 

sua pesquisa ao pensamento contemporâneo sobre as artes e a simbolização 

humana em geral. Passou então a fazer parte de um grupo de pesquisadores do 

Projeto Zero10 da Harvard Graduate School of Education. Esse projeto foi criado em 

1967 com o intuito de estudar a estrutura do desenvolvimento dentro de cada 

sistema particular de símbolos, para compreender o que eles revelavam, num 

esforço para poder descrever cada domínio de cognição e simbolização. Na época, 

Gardner já havia iniciado suas pesquisas sobre as diferentes inteligências, sobre os 

                                                
9 Cita-se o prêmio espanhol porque Gardner tem assessorado e visitado em Barcelona, (Espanha) 
um Colégio que atualmente desenvolve metodologia baseada inteiramente nas IM. Vamos nos referir 
mais adiante a esse trabalho. (Parte 3). 
10 De acordo com Gardner, a denominacão Projeto Zero, da Harvard University (EUA), porque 
zero de um modo meio sarcático é para lembrá-los que a pesquisa (em cognição e em educação) 
está sempre em seu período inicial num processo dialético e dinâmico. 
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últimos achados dos estudos sobre o cérebro e outros aspectos relevantes das 

pesquisas nas ciências biológicas. (GARDNER, 2000) 

Na década de 1970, Gardner e David Perkins (GARDNER, 2000) dirigiram em 

conjunto, o Projeto Zero, que então passou a dedicar-se mais completamente às 

questões psicológicas. Perkins dirigiu o "Grupo de Capacidades Cognitivas", cujo 

interesse prioritário eram as capacidades perceptivas e cognitivas dos adultos e 

Gardner dirigiu um "Grupo de Desenvolvimento", que centrou-se em estudar o 

desenvolvimento das capacidades nas crianças normais e talentosas, em utilizar os 

símbolos. Com o tempo, essas pesquisas continuaram, mas assumiram também 

uma tendência firmemente educacional, envolvendo desde a pré-escola até a 

universidade.  

O Projeto Zero envolveu mais de 100 pesquisadores nas duas décadas 

seguintes (anos 1990) que contribuíram de muitas formas para as ciências sociais e 

humanas, inclusive com grande número de publicações, (embora muito poucas no 

Brasil). Desse grupo, as obras de Howard Gardner são as mais conhecidas entre 

nós. Desde a participação no Projeto, Gardner passou a interessar-se por estudos 

sobre o sistema nervoso, principalmente após uma palestra do neurologista Norman 

Geschwind. Geschwind havia estudado pessoas afetadas por derrames e outros 

tipos de lesões cerebrais, e percebera a repetição de padrões em relação às 

capacidades que eram perdidas ou poupadas depois dessas lesões. A partir daí 

passou a frequentar, diariamente, dois laboratórios: o Centro de Pesquisa de Afasia 

da Universidade de Boston, com pessoas que haviam sido vítimas de derrames e 

ficaram com problemas de linguagem e de outros disturbios cognitivos e emocionais, 

e o Laboratório de Harvard, com crianças. (GARDNER, 2000) 

A preocupação inicial era entender o padrão das habilidades dos pacientes 

que tinham capacidades artísticas, numa situação de lesão cerebral; mas as 

investigações se ampliaram até envolver o estudo de outras capacidades humanas 

para resolver problemas. Gardner conta o que realizava no laboratório no Projeto 

Zero: 
[...] trabalhava com crianças comuns e superdotadas, tentando 
entender o desenvolvimento das capacidades cognitivas humanas. 
Mais uma vez eu focalizava as capacidades artísticas (como 
capacidade de narrar, de desenhar e de demonstrar sensibilidade 
para o estilo artístico), mas fui incorporando muitas outras 
habilidades vistas como parte da cognição geral. (GARDNER, 2000, 
p. 43) 
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Essa oportunidade de trabalhar diariamente com crianças e com adultos com 

lesões cerebrais o impressionaram e levaram a uma conclusão sobre um fato bruto 

da natureza humana: que “[...] as pessoas têm um leque de capacidades. A 

capacidade numa área de atuação não indica nenhuma capacidade comparável em 

outras áreas”. As duas populações que ele trabalhava deram-lhe pistas para 

entender a mente humana como “[...] uma série de faculdades relativamente 

independentes, tendo relações apenas frouxas e não previsíveis umas com as 

outras”, ao invés ver a mente humana como uma “[...] máquina única para todas as 

coisas, com uma capacidade de desempenho constante, independente de conteúdo 

e de contexto” (GARDNER, 2000, p. 45). 

Para chegar ao seu conceito de inteligência, Gardner investiu quatro anos de 

estudos sob as lentes da Psicologia, Neurologia, Biologia, Sociologia, Antropologia, 

Artes e Humanidades. Chamou atenção para os conceitos tradicionals que definiam 

inteligência apenas como habilidade de resolver problemas, ignorando-a como 

capacidade de criação e julgando-a evidente e apreciada em qualquer lugar, 

independente da cultura. Apresenta então sua definição preliminar de inteligência, 

como “[...] a habilidade para resolver problemas ou criar produtos valorizados em um 

ou mais cenários culturais” (GARDNER, 2000, p. 46). 

Duas décadas depois, Gardner apresenta uma definição mais refinada de 

inteligência como “[...] potencial biopsicológico para processar informações que pode 

ser ativado num cenário cultural para solucionar problemas ou criar produtos que 

sejam valorizados numa cultura” (2000, p. 47). Interessante que estas capacidades 

são potenciais neurais, o que quer dizer que poderão ser ativadas ou não, 

dependendo dos valores e das oportunidades disponíveis de uma dada cultura, e 

ainda, das decisões tomadas pelas pessoas, pelas famílias, professores, etc.  

Acreditamos que a competência cognitiva humana é melhor descrita 
em termos de um conjunto de capacidades, talentos ou habilidades 
mentais que denominamos “inteligências”. Todos os indivíduos 
normais possuem cada uma dessas capacidades em certa medida; 
os indivíduos diferem no grau de capacidade e na natureza de sua 
combinação. Acreditamos que esta teoria da inteligência é mais 
humana e mais verídica do que as visões alternativas da inteligência 
e reflete mais adequadamente os dados do comportamento humano 
“inteligente”. (2000, p.20) 

Esses achados atuais nas ciências do cérebro e biológicas, diz Gardner, 

(2002) trazem duas questões importantes para suas pesquisas. A primeira se refere 

à flexibilidade do desenvolvimento humano, no sentido da maleabilidade ou 
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plasticidade do desenvolvimento a partir de intervenções adequadas para que os 

indivíduos atinjam seus potenciais intelectuais completos. A segunda questão é a 

identidade ou a natureza das capacidades intelectuais, que os seres humanos 

podem desenvolver. Nesse sentido, algumas capacidades, como a linguagem, por 

exemplo, se desenvolve e evolui em alto grau em todos os individuais normais, em 

contraste com outras capacidades, como a música, por exemplo, onde prevalecem 

diferenças significativas nas conquistas individuais. (grifos do autor) 

A partir daí Gardner passa a falar em Inteligências Múltiplas (IM). Numa 

primeira fase, ele e sua equipe de Harvard distinguiram sete tipos de inteligência, 

desenvolvidos em diferentes áreas do cérebro, às quais acrescentaram mais tarde a 

Naturalista. São elas: 

− A linguística é a capacidade para usar corretamente a linguagem. Encontra-se 
já nas crianças que gostam de ler e contar histórias e têm facilidade para 
aprender outras línguas; 

− A lógico-matemática, corresponde à capacidade de lidar com números, 
estabelecer relações lógicas e facilidade para lidar com conceitos abstratos; 

− Corporal-cinestésica refere-se à habilidade para expressar sentimentos e 
ideias com o corpo; facilidade em trabalhos com as mãos e uso de 
ferramentas. Também aptidão para o esporte e/ou dança;  

− A espacial é a facilidade para orientar-se no espaço, perceber e visualizar 
planos, esboços ou volumes em duas dimensões;  

− Na musical, os indivíduos são capazes de perceber e expressar ritmos, 
timbres e tons de sons musicais; 

− A Interpessoal é a facilidade de comunicação entre as pessoas; a prática da 
empatia;  

− A intrapessoal facilita a introspecção, o auto-conhecimento, e a expressão 
dos sentimentos;  

− A naturalista é a capacidade de se conectar com a natureza. Conforme 
Gardner, este potencial já era uma característica dos nossos ancestrais, cuja 
sobrevivência dependia de observação do clima e do uso de plantas 
adequadas para consumo.  

Segundo Gardner (2000, p. 152), os instrumentos de testagens, em geral, 

tendem a favorecer duas variedades de inteligência: a linguística e lógico-

matemática. Assim, alguns indivíduos, de certo modo, 
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[...] abençoados com esta combinação específica provavelmente 
terão sucesso em quase todos os tipos de testes formais, mesmo 
que não sejam particularmente aptos no domínio que está sendo 
investigado. [por outro lado] [...] os indivíduos com problemas numa 
dessas inteligências, ou em ambas, podem fracassar nas medidas 
em outros domínios. 

A solucão, que segundo Gardner, é mais facil de dizer do que realizar 

realmente, seria desenvolver instrumentos de avaliação, que sejam mais justos com 

as várias inteligências. Ao propor a teoria das IM, Gardner afirma o ponto central de 

sua teoria, que é a existência de uma pluralidade de intelectos.  

Esse estudo das IM conduziu Gardner para a ideia de uma escola centrada 

no indivíduo, voltada para um entendimento e desenvolvimento, otimizando o perfil 

cognitivo de cada estudante. Nesse sentido, Gardner passa a se preocupar com a 

necessidade de uma escola que respeite e ajude a desenvolver esse perfil cognitivo 

do estudante, e a pensar também, no planejamento do que seria a sua escola ideal 

do futuro, que tem como base duas suposições: 

a) Nem todas as pessoas têm o mesmo interesse e habilidades e nem todas 

aprendem do mesmo modo; 

b) Atualmente, ninguém consegue aprender tudo que há para ser aprendido; 

portanto, a escola centrada no indivíduo poderia oferecer uma variedade 

de oportunidades e, inclusive, realizar avaliações de capacidades e 

tendências individuais.  

Gardner (2002, p.16) constata as dificuldades de atingir um tipo de escola que 

respeite e avalie as capacidades individuais, diante das avaliações comparativas 

globais e universalistas realizadas anualmente, que ele chama de “pensamento de 

via única”. Além disso, uma inteligência, como citado anteriormente deve possuir e 

ser desencadeada por um sistema de significados culturalmente criados, que recebe 

e transmite um determinado sistema de informações. Nem sempre um teste 

padronizado vai refletir a realidade da aprendizagem e das capacidades dos 

avaliados. 

A Inteligência Linguística é a referência principal no estudo das manifestações 

e capacidades da linguagem. Para Gardner, a linguagem é uma capacidade 

universal, e pode manifestar-se particularmente como linguagem escrita numa 

cultura, como linguagem oral em outra. É o que destaca o autor em Estruturas da 

Mente (2002, p. 57-77).  
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A inteligência linguística compõe-se basicamente da capacidade de: 

sensibilidade para a lingua falada e escrita; habilidade para aprender línguas e 

capacidade para usá-las e conquistar objetivos. Enfoca inicialmente, como exemplo, 

a linguagem dos poetas. De fato é na poesia, ou melhor, “[...] nas lutas do poeta com 

o fraseado de uma linha ou de uma estrofe”, escreve Gardner (2002, p. 60), que se 

observa alguns aspectos centrais da inteligência linguistica, pois o poeta parece ser 

muito mais sensível às nuances de significados das palavras do que nós. Como não 

somos poetas, lembra o autor, ainda assim temos sensibilidade em graus variados, 

sem os quais não se poderia sequer apreciar a poesia. É necessário possuir ao 

menos algum domínio desse aspecto da linguagem, para entendê-la e apreciá-la.  

A competência linguistica é a competência intelectual que parece ser mais 

ampla e democrática, por ser partilhada com toda a espécie humana. Mas, pergunta 

o autor, se não somos poetas, quais os outros usos importantes da linguagem? 

Gardner (2002) enumera quatro aspectos da linguagem que são importantes para a 

comunicação humana: O primeiro é o aspecto retórico da linguagem, que é a 

capacidade de usar a linguagem para convencer; mais usada pelos políticos e 

especialistas do Direito, e pode se iniciar na criança a partir dos três anos de idade. 

O segundo é o potencial mnemônico da linguagem, que é a capacidade de usar a 

linguagem como ferramenta para lembrar de informações, desde uma lista de 

compras às regras de um jogo ou até lembrar de instruções para ligar um aparelho, 

por exemplo. 

O terceiro aspecto é o papel explicativo da linguagem. Aqui, Gardner 

comenta a competência talvez de maior importância: “Grande parte do ensino e da 

aprendizagem ocorre através da linguagem”, seja como linguagem oral ou como 

escrita. Contudo comenta o autor, “Um exemplo importante deste aspecto pode ser 

encontrado nas Ciências. Apesar da importância do raciocínio lógico-matemático e 

dos sistemas de símbolos, a linguagem permanece o meio ideal para transmitir os 

conceitos básicos”. (2002, p. 61) 

Finalmente, o quarto aspecto é o potencial da linguagem para refletir sobre a 

própria linguagem, engajando-se numa análise “metalinguística”, como os estudos 

do linguísta Noam Chomsky (grifo do autor). Há toda uma sofisticação nesse estudo, 

que leva à compreensão de como a linguagem funciona e qual o seu lugar na esfera 

das atividades humanas, embora Gardner (2002, p. 248) comente, que a abordagem 
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antropológica de Chomsky privilegie a cultura e não tenha muita simpatia pelas 

“trajetórias desenvolvimentais endóginas”.  

Gardner (2002, p. 71) afirma, nesse sentido, ser mais provável que  
[...] a competência linguística humana seja o resultado de uma união 
de alguns sistemas distintos, cuja história evolutiva date de muitos 
milhares de anos. Muito possivelmente várias características 
pragmáticas da linguagem humana evoluíram a partir destas 
expressões emocionais e capacidades gestuais (apontar, fazer 
sinais) que partilhamos com os primatas. [...] Tais capacidades 
cognitivas como classificação de objetos e a capacidade de associar 
um nome ou um sinal a um objeto também parecem ter origem 
antiga. 

O principal proponente dessa concepção da evolução da linguagem, Philip 

Lieberman, apud Gardner (2002, p. 71) afirma que todos os componentes para a 

linguagem já estavam presentes no homem de Neanderthal e talvez até no 

Australopithecus, a não ser pela ausência ainda de um “trato vocal adequado”; mas 

esta foi a evolução que tornou possível o surgimento de uma “[...] comunicação 

linguística rápida, com suas profundas consequências culturais”. A partir daí as 

possibilidades comunicativas se transformaram e adotaram inúmeras funções e 

modificações, principalmente nas maneiras como os indivíduos e as culturas 

passaram a se comunicar, a usar a linguagem e inclusive a “[...] recompensarem os 

indivíduos que se sobressaíram nestes usos”. 

Em uma sociedade complexa como a contemporânea, a finalidade maior da 

linguagem, durante a maior parte do tempo, é ser uma ferramenta. Somos 

dependentes da linguagem, da comunicação de ideias. O cientista, por exemplo, ao 

comunicar seus achados de pesquisa para a comunidade, usa a linguagem, as 

figuras de linguagem, e também faz toda uma adequação de figuras, diagramas, 

símbolos e equações; todo tipo de linguagem para que possa ser compreendido. 

Desse modo, todas as áreas do conhecimento, seja o poeta ao transmitir emoção e 

o pesquisador ao dar correção acadêmica ao seu texto o fazem, cada um, através 

da linguagem adequada. 

A questão pertinente a esse ponto onde se chegou, é a de saber como 

trabalhar com as IM na educação. Mas é exatamente essa a proposta. Para Gardner 

(2000, p.193), a questão importante é a que diz respeito aos objetivos da educação 

e a preocupação com o currículo a partir das IM. Quando se fala em IM deve-se ter 

uma posição sobre o que deve ser ensinado e por quê, de modo que essas 

habilidades sejam respeitadas e desenvolvidas. A educação contemporânea, 
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segundo o autor, deve fornecer a base para a compreensão do mundo em seus 

vários aspectos: físico, biológico, e o mundo dos seres humanos, dos artefatos 

humanos e o mundo do self. No entanto, completa o autor, não é simplesmente 

retrabalhando os conteúdos e conhecimentos tradicionalmente estudados que se vai 

conseguir, porque, “[...] a alfabetização, as habilidades e as disciplinas devem ser 

buscadas como ferramentas que nos permitem aprofundar nossa compreensão das 

questões, tópicos e temas importantes”. Por exemplo, diz ele “[...] é difícil ver como 

se pode entender o mundo da biologia sem algum domínio da teoria evolucionista, 

ou compreender o estudo dos seres humanos sem um estudo do Holocausto.  

Outra questão é o entendimento, a compreensão. Gardner (2000, p. 197) 

comenta a dificuldade de compreensão: “[...] a maioria dos alunos, na maioria das 

escolas – aliás, a maioria dos melhores alunos, nas melhores escolas, – não 

consegue demonstrar uma compreensão apreciável de ideias importantes”. Afirma 

ainda, que as descobertas mais dramáticas encontram-se na Física onde os alunos 

de Ensino Médio, ou que já adentraram na Universidade não são capazes de aplicar 

o conhecimento que presumivelmente deviam dominar. Porém, acrescenta, isso não 

acontece só na Física, mas em todas as Ciências, onde a falta de entendimento é 

grande. Também é grande o número das concepções errôneas em Física, Biologia, 

Matemática, Geologia e outras Ciências, bem como em Ciências Sociais e Humanas 

onde são comuns os estereótipos e as compreensões superficiais.  

Gardner propõe então, uma abordagens para estimular a compreensão. Uma 

delas, que é pertinente ao estudo aqui apresentado é a Abordagem sistêmica: 

Ensinar para a Compreensão. Esse projeto faz parte do Projeto Zero da Harvard 

Graduate School of Education, nos EUA, já citado anteriormente. Essa proposta de 

Ensino para Compreensão (EpC) é a referência principal da proposta de uma 

metodologia para o Ensino de Ciências que será apresentada como Produto desta 

Dissertação. Contudo, há uma convergência perceptível de ideias entre os três 

autores aqui referenciados, motivo para as escolhas feitas nessa dissertação, como 

é demonstrado ao final, no ítem 3.3: Produção e apresentação do produto: uma 

proposta para o Ensino de Ciências. 
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2 A CIÊNCIA COMO LINGUAGEM E COMO CULTURA E SEUS 
PRESSUPOSTOS NO CONTEXTO DO ENSINO  

Para pesquisadores como Moreira (2004), o objetivo da educação em Ciência 

é fazer com que o aluno passe a interpretar o mundo cientificamente, sabendo 

abordar problemas e identificar aspectos históricos, epistemológicos e socioculturais 

das ciências. Para os estudantes, no entanto, existe um alto grau de desvinculação 

entre a atividade científica e a vida cotidiana. Em geral, entre eles não há 

consciência a respeito da medida em que a atividade científico-tecnológica participa 

e afeta a sua realidade diária. A imagem do cientista na sociedade é marcada por 

uma série de estereótipos e o estudante passa a estigmatizar a Ciência muitas 

vezes a partir da própria Ciência escolar “rotineira”, “chata”, “pouco útil e muito 

difícil”, segundo o autor. Existe, muitas vezes, uma grande distância entre o que se 

considera importante fazer na escola e o que realmente se faz.  

2.1 ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA E ENSINO DE CIÊNCIAS 

Para Ghedin (2008, p. 96), o sucesso do processo de ensino depende em 

grande parte de uma dinâmica. Em primeiro lugar, a capacidade de aprendizagem 

que está, de certo modo, ligada aos objetivos da aprendizagem que o aluno se 

propõe porque expressam suas metas e aspirações. Em segundo, esses objetivos 

se aproximam dos objetivos de ensino propostos pelo Professor à medida e a partir 

do momento que a aprendizagem vai adquirir sentido e significado para os 

estudantes. A significação pode ser verificada tanto na relevância do conteúdo a ser 

compreendido como na possibilidade de o estudante relacioná-lo com os seus 

conhecimentos prévios e com base nos seus recursos pessoais. 

Nesse sentido lembra Ghedin (2008), há uma falsa tensão entre humanismo e 

tecnologia, entre teoria e prática, entre Filosofia e Ciências, que nada mais é do que 

a consequência de uma disputa ideológica sobre a função social do ensino. Essa 

polaridade não é real e o que importa na verdade é formar homens e mulheres com 

conhecimentos, habilidades e valores, para que saibam resolver os problemas com 

os quais vão se deparar na vida em sociedade. Nesse sentido, importa 

compreender, analisar, interpretar para poder atuar e resolver problemas que nem 

sempre são fáceis e que às vezes a solucão envolve mais de uma área de 

conhecimento. 
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Segundo Oliveira et al. (2009), uma educação que contribui para a 

Alfabetização Científica (AC), base para uma cultura científica é crucial para a 

participação ativa de cada cidadão nesse mundo científico e tecnológico. A 

compreensão da linguagem científica é um objetivo importante na aprendizagem em 

Ciência. Contudo, este objetivo não pode ser atingida sem que o aluno compreenda 

a linguagem da Ciência, o significado das palavras e saiba a que elas estão 

associadas.  

No ensino e aprendizagem em Ciências, conforme Oliveira et al. (2009), 

parte-se do pressuposto de que a linguagem científica propicia o desenvolvimento 

do pensamento científico e com a complexificação deste pensamento, essa mesma 

linguagem científica se desenvolve, permitindo seu domínio pelo aluno. Por sua vez, 

esse domínio transforma-se num valioso instrumento de desenvolvimento dos 

processos cognitivos e os orienta para a construção do conhecimento. No entanto, 

segundo os autores, a didática da linguagem nas aulas de ciências é pouco 

explorada pelos professores, e mesmo na literatura sobre Educação Científica esse 

assunto é pouco considerado. Na realidade, a exploração didática da linguagem 

científica envolve alguma complexidade, já que a mesma obriga à mobilização de 

saberes multidisciplinares. 

Para Vieira e Vieira (2014, p. 8)  

[…] é necessário ter alguma compreensão das práticas e processos 
da ciência, para que se possa envolver com as variadas questões 
com as quais a sociedade contemporânea se confronta. Ora, para 
compreender o papel da ciência e acompanhar debates e 
deliberações sobre questões societais, todos os alunos, incluindo 
futuros cientistas, precisam ser educados para serem consumidores 
críticos de conhecimento científico. Promover a predisposição do 
público para se envolver com questões socio-científicas requer, por 
conseguinte, não só um conhecimento do conteúdo da ciência mas 
também um conhecimento de como a ciência funciona – um 
elemento que deve ser um componente essencial de qualquer 
currículo escolar de ciências.  

 

As observações e questionamentos de Chassot (2011, p. 55) com relação à 

Alfabetização Científica (AC) são pertinentes. Ele pergunta, e ele próprio responde, 

acerca da necessidade de uma alfabetização científica no mundo de hoje. Mas, 

quais seriam as características dessa alfabetização? Ele apresenta a Ciência, como 

“[...] uma linguagem para facilitar nossa leitura do mundo”. E acrecenta, que esta 

linguagem é um construto humano, por isso mutável e falível.  
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Para Chassot (2003, p. 93), é necessário que se propicie aos homens e 

mulheres uma AC na perspectiva da inclusão social; fazer com que a Ciência possa 

ser não apenas medianamente entendida por todos, mas, e principalmente, que ela 

seja “[…] facilitadora do estar fazendo parte do mundo”. Segundo ele, não temos 

ideia da extensão de homens e mulheres que são analfabetos científicos. É fácil, por 

exemplo, identificar se alguem é alfabetizado, em sua lingua materna ou se é 

alfabetizado em matemática. Agora, ver o quanto alguém sabe ler as coisas do 

mundo natural, é bem mais complexo. O autor oferece alguns exemplos práticos 

interessantes, a partir da seguinte pergunta: poderia ser considerado alfabetizado 

cientificamente quem não soubesse, por exemplo, algumas situações triviais do 

cotidiano?  

“[…] o fato de o leite derramar ao ferver e a água não; por que o 
sabão remove a sujeira ou porque este não faz espuma em água 
salobra; por que uma pedra é atraída para a terra de maneira 
diferente de uma pluma; por que no inverno as horas de sol são em 
maior número do que no verão ou por que quando é primavera no 
hemisfério sul é outono no hemisfério norte; e por que quando 
produzimos uma muda de violeta a partir de uma folha estamos 
fazendo clonagem. […] um argumento das pessoas não ligadas à 
área de ciências, para não se saber essas e outras questões 
semelhantes é que seu desconhecimento não impede, por exemplo 
de ferver o leite e usar um sabão. (CHASSOT, 2011, p. 64) 

Nesse sentido, Chassot pergunta ainda, de que modo poder-se-ia efetivar 

uma AC dos alunos e alunas. Em primeiro lugar, segundo ele, o Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio são o locus para realizar essa AC. No entanto, 

segundo ele há uma questão bem pertinente: 

Os estudantes, durante três anos no Ensino Médio estudam Biologia, 
Fisica, Geografia, Química… No Ensino Fundamental, pelo menos 
quatro anos há estudos na área de ciências. A grande interrogação é 
para quem são úteis todos esses anos de estudos.  
Como, com os conteúdos estabelecidos historicamente e definidos 
como importantes, se pode dar aos estudantes uma incipiente 
alfabetização científica? (CHASSOT, 2001, p. 69) 
 

Portanto, a AC, segundo o autor, deve contribuir para a compreensão de 

conhecimentos, procedimentos e valores que permitam ao estudante tomar decisões 

e perceber tanto as muitas utilidades da Ciência e suas aplicações na melhoria da 

qualidade de vida, quanto as limitações e conseqüências negativas de seu 

desenvolvimento, pois, 
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[…] Vale observar que não podemos ver na ciência apenas a fada 
benfazeja que nos proporciona conforto no vestir e na habitação, nos 
enseja remédios mais baratos e mais eficazes, ou alimentos mais 
saborosos e mais nutritivos, ou ainda facilita nossas comunicações. 
Ela pode ser – ou é – também uma bruxa malvada que programa 
grãos ou animais que são fontes alimentares da humanidade para se 
tornarem estéreis a uma segunda reprodução. Essas duas figuras (a 
fada e a bruxa) muito provavelmente aparecerão quando ensinamos 
ciências. Chassot (2003, p.94), 

Cachapuz; Praia; Jorge, (2004). afirmam que precisamos ser capazes de 

encontrar novas e adequadas respostas para a questão nuclear da Educação em 

Ciência, que passa por termos de rever respostas para questões importantes: é 

preciso focar na questão primeira: Para quê ensinar Ciência (objetivo) e não apenas 

focar na segunda questão que é o quê ensinar (currículos) ou na terceira, o como 

ensinar (estratégias de ensino). Se isto não ficar bem claro, não só não seremos 

capazes de entusiasmar mais jovens para estudos científicos como também a 

compreensão e utilidade social do esforço científico/tecnológico ficarão prejudicadas. 

O fosso que há entre as elites científicas e cidadãos cientificamente analfabetos 

alargar-se-á.  

Chassot (2011, p.104-105) faz ainda uma reflexão, muito pertinente, de como 

se poderia desenvolver uma ação docente de Ensino de Ciências. Destaca cinco 

pontos: a) deixar de lado um ensino asséptico, e vinculá-lo cada vez mais com a 

realidade dos alunos e dos professores; b) esforçar-se para migrar do abstrato para 

a realidade mais concreta, de um mundo mais real, numa linguagem mais inteligível; 

c) aprender a sermos menos dogmáticos para conseguirmos trabalhar com 

incertezas; d) não tratar os conhecimentos de maneira a-histórica e, para isso, 

garimpar mais nos rascunhos do passado e e) transformar as avaliaçoes de ferrar os 

alunos em atividades da qual os alunos participem; que não se considere só o 

produto, mas também o processo. (grifos do autor) 

Por fim, Ramonet (1999, apud CACHAPUZ; PRAIA; JORGE. 2004, p. 369) 

refere-se a uma questão, importante para ser sempre lembrada, que é a diferença 

entre “[…] informação (científica) e conhecimento (científico); a informação como 

algo que é cada vez mais oferecida (resolvida a eventual questão democrática do 

seu acesso) e o conhecimento como algo que é pessoal e socialmente construído”. 

Confrontados o tempo todo com uma grande quantidade de informações dos mais 

diversos tipos e pelos mais diversos meios, as pessoas não percebem que 

informação não é senão uma condição necessária do conhecimento.  
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2.2 CIÊNCIA COMO LINGUAGEM E COMO CULTURA  

Delizoicov; Angotti; Pernanbuco (2011, p. 34) apresentam uma concepção de 

Ciência e Tecnologia (C&T) como uma atividade humana determinada sócio-

históricamente. Há todo um conjunto de teorias e de práticas culturais, ligado às 

compreensões de C&T. Para os autores, proporcionar um conhecimento científico e 

tecnológico aos estudantes hoje deve vir acompanhado de um trabalho docente 

direcionado para a apropriação crítica da Ciência, de modo que esse conhecimento 

se incorpore ao universo das representações sociais e culturais desse estudante. No 

dizer dos autores, o termo cultura, que antes era ligado apenas às letras, artes e 

ciências ‘desinteressadas’ (grifo dos autores), num sentido de elevação do espírito 

humano, mudou de certo modo com a tecnologia e as invenções e isso “[...] 

modificou profundamente as culturas: o modo de ser, perceber, produzir e viver das 

pessoas”. Isso não era percebido há algum tempo atrás; os bens materias da 

humanidade não eram vistos como cultura. 

Num sentido mais restrito, autores como Postman (1994), Levy (1999) e 

Castels (1999), (apud DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNANBUCO, 2011, p. 35) entre 

outros, investigam a nova sociedade e falam em “cibercultura” e “sociedade em 

rede”. Segundo os autores, há hoje quase uma submissão da vida cultural à C&T de 

forma imperativa:  

Nossa clara opção por um ensino e aprendizagem de C&T como 
cultura, sem perder de vista as relações benefício-prejuízo dessas 
áreas no convívio dos cidadãos deste novo século, justifica-se por 
convicção, mesmo antes das evidências da chamada cibercultura 
contemporânea, e é hoje, a nosso ver, imperativa, sob o risco de 
mantermos ou mesmo ampliarmos a exclusão (no sentido material, 
espiritual e também digital) das maiorias do conhecimento básicos 
nessas áreas.  

Para Delizoicov, Angotti e Pernanbuco, (2011, p. 35), “[...] como os resultados 

do conhecimento científico e tecnológico permeiam a vida cotidiana de modo sem 

precedentes, esse desafio vem sendo contínuo e sistematicamente exposto nos 

últimos 20 anos” mas, concluem, [...] com respostas muito acanhadas de todo o 

sistema escolar, incluindo a graduação. No entanto, no dizer dos autores (2011, p. 

69), a relação entre Ciência e Tecnologia e a forte presença da Tecnologia no 

cotidiano das pessoas não pode ser ignorada no ensino de Ciência e sua ausência é 

inadmissível. Se considerar ainda os efeitos da C&T sobre a natureza e o espaço 
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organizado pelo homem, é necessário incluir no currículo escolar uma compreensão 

do balanço benefício/malefício da relação Ciência/Tecnologia. 

Segundo Lemke (2001, apud TRINDADE; REZENDE, 2010), a inclusão da 

perspectiva sociocultural à agenda de estudos da Ciência deu-se durante a década 

de 80, diante da insatisfação dos pesquisadores das áreas de História da Ciência, 

Sociologia da Ciência e Antropologia Cultural com a visão de que a Ciência 

representasse a única abordagem que validasse o conhecimento, desconectada das 

instituições sociais e políticas, das crenças e dos valores culturais.  

Esta tendência de olhar para a cognição como um fenômeno social e 

historicamente situado se constitui em um dos princípios fundamentais da 

construção de um programa de pesquisa em Educação em Ciências, dentro da 

perspectiva sociocultural e nesse sentido, Giordan, (2007), Wickman e Östman, 

(2002, apud TRINDADE E REZENDE, 2010, p. 602) ressaltam este vínculo, quando 

reconhecem que “[…] aprendizagem e construção de significados devem ser vistos 

como inseparáveis das circunstâncias socioculturais e situacionais”. 

Estudos socioculturais seriam caminhos para se ganhar mais conhecimento 

sobre a ação humana segundo Lemke, (2001, apud TRINDADE E REZENDE, 2010, 

p. 297) para quem é importante  “[…] elucidar os problemas que emergem de nossa 

visão limitada de sistemas maiores nos quais habitamos e identificar como nossas 

ações também funcionam em escalas maiores”. Partilhando desta visão, Wertsch 

(1993, apud TRINDADE E REZENDE, 2010, p. 386) argumenta que a abordagem 

sociocultural “[…] busca compreender a relação entre os processos biológicos de 

interação, por um lado, e os fatores históricos, culturais e institucionais, por outro”. 

Nesta abordagem, a linguagem é vista como um recurso culturalmente transmitido e 

como a principal ferramenta que possibilita a interação social. Desse modo, a 

linguagem é uma ferramenta do nosso sistema de recursos semióticos socialmente 

compartilhados, juntamente com os nossos sistemas de crença, de valores, de 

práticas e discursos.  

Na visão sociocultural aprender ciências significa “[…] entrar em uma nova 

ordem social onde devem ser dados significados a novas situações, ou onde devem 

ser atribuídos significados a situações aparentemente familiares para além dos que 

são dados na vida diária”. Segundo Wickman e Östman, (2002, apud TRINDADE e 

REZENDE, 2010, p. 602), isso significa entrar no mundo que é ontológica e 

epistemologicamente diferente do mundo cotidiano. 
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Chalmers (1994, apud MORTIMER; SANTOS, 2002, p. 5), discute os limites 

da ciência e o significado das suas dimensões sociais e políticas, a partir da análise 

que ele faz dos trabalhos de diferentes epistemólogos e filósofos da ciência. Tece 

críticas à pseudociência, ao método experimental e à objetividade científica, e 

considera a ciência como uma atividade aberta que está em contínua construção. 

Para Mortimer e Santos (2002, p. 5) é necessário desfazer a ideologia do 

cientificismo que ajudou a submeter a ciência aos interesses do mercado e à busca 

do lucro.  

Segundo Mortimer (2002, p. 26), durante muito tempo a principal preocupação 

das pesquisas que envolviam o ensino de ciências era com o desenho de atividades. 

Uma crença mais ou menos implícita era a de que, ao elaborar  adequadamente 

uma atividade, a aprendizagem ocorria, automaticamente. Porém, quando começou 

a fazer pesquisas nas salas de aula, Mortimer passou a perceber o que ocorria lá 

dentro, e a considerar que, tão importante quanto a atividade que se realizava, era o 

discurso que circulava em torno dela. Isso trouxe para o centro das atenções o papel 

da linguagem, da dinâmica discursiva e da dinâmica de interações que ali ocorriam. 

Para Mortimer, uma segunda ordem de questões, ligadas a problemas da sala de 

aula, relacionava-se a tentar entender toda complexidade do espaço, pois os 

problemas não se reduzem à dimensão cognitiva; tinha-se também uma dimensão 

emocional, afetiva. 

Mortimer (2000, p. 33) lembra que, no sentido de Vigotsky, há uma “[...] 

impossibilidade de se ignorar os aspectos sociais quando se busca entender o 

desenvolvimento de ideias em sala de aula”, pois o mais importante instrumento 

social que o professor e os alunos utilizam para estruturarem o desenvolvimento das 

ideias é a linguagem, não há dúvidas. Além da linguagem, outros eixos devem ser 

observados em sala de aula: a) o desenvolvimento cognitivo individual do estudante; 

b) a história e a filosofia da ciência a ensinar, e c) o desenvolvimento social das 

ideias em sala de aula.  

Para Mortimer (2000, p. 26), dois princípios básicos devem ser observados, 

particularmente no ensino de Ciências: a) a aprendizagem acontece através do 

envolvimento ativo do estudante na construção do conhecimento; e b) as ideias 

prévias e alternativas dos estudantes desempenham um papel fundamental no 

processo de aprendizagem, já que só é possível aprender com base no que já é 

conhecido. 
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Mais recentemente, no entanto, tem crescido o número de autores que 

procuram reformular a teoria da mudança conceitual, admitindo a hipótese de que as 

pessoas podem dispor de diferentes concepções e ideias alternativas que seriam 

ativadas nos diferentes contextos de convivência. Autores como Caravita e Halldén 

(1994, apud MORTIMER, 2000, p. 65) apoiam-se nos modelos de aprendizagem 

situada para argumentar a favor da hipótese de que o funcionamento intelectual 

deve ser analisado no contexto da demanda social das tarefas. Nesse sentido,  

[...] a linguagem disponível para objetivar esses diferentes tipos de 
experiência é baseada na linguagem da vida cotidiana, e mesmo que 
se possa usar linguagens mais sofisticadas, pertencentes a esse 
universo simbólico – como a matemática – é necessário, vez por 
outra, ‘traduzir as experiências não cotidianas na realidade da vida 
cotidiana’ (MORTIMER, 2000, p. 68). 

No intuito de compreender como a ciência chega às pessoas, inúmeras 

pesquisas têm sido realizadas sobre percepção ou compreensão pública da ciência 

e da tecnologia. Implícitas ou explicitamente, no dizer de Vogt (2011, p. 155) o 

objetivo das várias pesquisas é avaliar a percepção das pessoas sobre o seu próprio 

conhecimento na área, por meio da “autodeclaração”. As pesquisas se assentam 

sobre modelos do que se denomina “cultura científica”, isto é, “[...] o conjunto de 

fatores, eventos e ações do homem nos processos sociais voltados para a 

produção, a difusão, o ensino e a divulgação do conhecimento científico”. 

Constituem-se numa das condições para o desenvolvimento de um tipo particular de 

cultura, que tem ampla generalidade no mundo contemporâneo. Esses modelos de 

pesquisas, por sua vez, estão relacionados a diferentes conceitos de ciência, cultura 

e alfabetização científica (POLINO et al.; ALBORNOZ et al.; VOGT, apud VOGT et 

al., 2011, p. 155). Nesse sentido, 

Após a Segunda Guerra Mundial, paralelamente ao surgimento de 
políticas específicas de C&T, em muitos países desenvolvidos, 
surgiam atenção e preocupação crescentes, entre cientistas, 
educadores e políticos, sobre o papel da C&T na sociedade e sobre 
a difusão e a aceitação da cultura científica pelos cidadãos. De um 
lado, o papel crucial do conhecimento científico para as tecnologias 
bélicas (o radar, o submarino, os foguetes, as armas nucleares e a 
computação) e, de outro, o impacto público causado pelas bombas 
de Hiroshima e Nagasaki forçaram cientistas e políticos a repensar 
criticamente o papel e a imagem pública da ciência 
(CASTELFRANCHI, et al, 2013, p. 1164). 
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Para Castelfranchi (2013, p.1165), a ideia principal que norteava parte dessas 

pesquisas, era a constatação da falta de conhecimentos técnicos e científicos, que 

afetava a maioria da população em todos os países. Isso estava ligado a quase 

ausência de debate público de qualidade sobre C&T, mas também à menor 

capacidade de decisão informada por parte do cidadão, “[...] acarretando 

consequências graves na saúde pública, na política, na indústria, bem como no 

desenvolvimento econômico”. Desse modo, havia um deficit no conhecimento por 

parte do público, que deveria ser resolvido para incrementar a participação e a 

confiança na ciência e na tecnologia. Para alguns cientistas e divulgadores da 

ciência, como Carl Sagan (1996), “[...] o analfabetismo científico estava ligado a uma 

onda de crenças nas pseudociências ou até mesmo numa hostilidade para com a 

ciência, uma ‘anticiência’”.  

Nesse sentido, Polino e Chiappe (2011, p. 11) comentam acerca de uma 

questão central que faz ou deve fazer parte da agenda política dos países, que é ter 

disponibilidade de cientistas, engenheiros, etc., para atender a economia, a 

sociedade e todas as áreas do conhecimentos, tendo em vista o atendimento aos 

desafios diversos e complexos como, “[...] as mudanças climáticas, a 

competitividade econômica, a produção de energia, alimentação, saúde e outras 

necessidades sociais, dependem em parte dos investimentos em pesquisa, 

tecnologia e inovação”.  

Há em alguns países, segundo os autores, uma preocupação diante do  

desinteresse dos jovens pelas carreiras científicas, como demonstram várias 

pesquisas sobre percepção da ciência entre os estudantes. Portanto, concluem:  

“[...] faz-se necessário dar maior atenção e impulsionar programas 
que promovam o ensino de Ciência e Tecnologia, propiciem o 
estímulo de vocações ainda na tenra idade, e os jovens e as jovens 
escolham a ciência com vistas a garantir a formação de novas 
gerações de investigadores, inovadores e cientistas em nossos 
países”11 (OEI12, apud POLINO; CHARPPE 2011). 

Nesse sentido, a análise dos autores portuguêses Cachapuz; Praia; Jorge 

(2004, p. 368), embora estejam se referindo a Portugal, é inteiramente pertinente à 

realidade brasileira: 

 

 
                                                
11 Texto original em espanhol com tradução livre da autora deste trabalho. 
12 OEI: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.  
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[…] é importante fomentar, desde o início da escolaridade, a 
curiosidade natural dos alunos e o seu entusiasmo pela 
Ciência/Tecnologia e, para tal, uma perspectiva sistêmica do 
conhecimento é a mais indicada. Em particular, para os mais novos, 
trata-se de explorar os seus saberes do dia-a-dia como ponto de 
partida, já que é por aí que os alunos mais facilmente podem 
reconhecer os contextos e a história pessoal a que eventualmente 
estão ligados e, consequentemente, aumentar a sua motivação. 
Trata-se pois de contextualizar e humanizar a Ciência escolar (não 
confundir com banalizar) para que mais facilmente e mais cedo se 
desperte o gosto pelo seu estudo. Uma tal abordagem implica uma 
disponibilidade científica acrescida por parte dos professores. O tipo 
de transposições didáticas que ela pressupõe exige elevada 
competência científica e didática aos professores.  
 

Os autores concluem então que, quem tem a responsabilidade de elaborar os 

currículos dos ensinos Fundamental e Médio não tem levado a sério que “[…] o 

eventual entusiasmo dos alunos por estudos de Ciência não decorre nem 

naturalmente nem inevitavelmente, como que por contágio, dos sucessos 

científico/tecnológicos”. Para eles, é o caráter mais acadêmico e menos 

experimental que, em maior ou menor grau, marcam os currículos de Ciências e o 

seu ensino – nos dois níveis, Fundamental e Médio – o maior responsável pelo 

desinteresse dos jovens alunos por estudos de Ciências. Pois, ”[…] a Ciência que se 

legitima nos currículos está desligada do mundo a que, necessariamente, diz 

respeito” (CACHAPUZ; PRAIA; JORGE, 2004, p. 368).   

O resultado da pesquisa que se apresenta a seguir caminha nessa direção. 

Em primeiro lugar foi necessário conhecer a realidade para fazer um diagnóstico de 

como a Ciência, a Tecnologia e o trabalho do cientista são compreendidos a partir 

da realidade dos estudantes do Ensino Médio. Em segundo lugar, e a partir desses 

resultados, propôe-se uma Metodologia como sugestão para o Ensino de Ciências e 

como Produto do Mestrado. 
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3 RESULTADO DA PESQUISA: AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM 
CIENTÍFICA PELOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 

  
A presente pesquisa fez um diagnóstico do nível da linguagem científica do 

estudante do Ensino Médio, uma vez que ele estuda Ciências desde as primeiras 

séries escolares porém nem sempre consegue incorporar a linguagem de referência 

da Ciência à sua forma de vida, apesar de conviver cotidianamente com os 

resultados da Ciência aplicada.  

Para um diagnóstico mais efetivo da percepção e do interesse na Ciência 

pelos estudantes do Ensino Médio da Escola Estadual Gonçalves Dias, em Boa 

Vista Roraima, foi aplicado um questionário com perguntas do tipo múltipla escolha. 

Este questionário foi aplicado em três turmas: duas turmas na modalidade Ensino 

Regular (1º e 3º ano) e uma turma da modalidade Ensino Técnico em Informática (2º 

ano). Embora a pesquisa tenha fornecido dados quantitativos, a análise dos dados 

foi feita numa abordagem qualitativa, permitindo uma categoria de análise central e 

outras categorias daí decorrentes. O enfoque teórico tem como base a Teoria 

Fundamentada. 

3.1 METODOLOGIA DA PESQUISA E CATEGORIAS DE ANÁLISE  

Para Sampieri; Collado; Lucio (2010) a investigação qualitativa tem como foco 

compreender os fenômenos, explorando-os na perspectiva dos participantes em um 

ambiente natural e em relação com o contexto. Trata-se de uma investigação 

indutiva, interpretativa, interativa e recorrente. Segundo os autores seleciona-se um 

enfoque qualitativo quando se trata de um pequeno grupo, quando se busca 

compreender a perspectiva dos participantes, acêrca dos fenômenos que os 

rodeiam. Trata-se de aprofundar a compreensão das suas experiências, 

perspectivas, opiniões e significados, ou seja, a forma como os participantes, neste 

caso os estudantes do Ensino Médio, subjetivamente, percebem as suas realidades.  

O processo qualitativo inicia-se já com a ideia da investigação, tendo como 

foco os significados e experiências das pessoas. Para Sampieri; Collado; Lucio 

(2010, p. 364), “[…] o investigador é o instrumento de captação dos dados”; dessa 

forma, – investigador e dados – auxiliam-se e se desenvolvem durante o estudo. 

Outra característica é que não se inicia a captação dos dados com instrumentos 

preestabelecidos; “[…] o investigador começa a captar pela observação e pelas 
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descrições dos participantes e vai criando formas para registrar esses dados, que se 

vão refinando conforme avança a investigação”. 

Entre os procedimentos de análise da abordagen qualitativa, escolheu-se a 

teoría fundamentada, já que são os “achados” da pesquisa que vão emergindo, 

sempre fundamentados nos dados coletados. A abordagem qualitativa permite 

entender como os participantes percebem os acontecimentos. O uso desta 

aproximação é de caráter indutivo e sugere que, a partir de um fenômeno dado, se 

podem encontrar similitudes em outro, permitindo entender processos, mudanças e 

experiências.  

A aproximação básica do projeto da teoria fundamentada é que as 

proposicões teóricas surgem dos dados obtidos na investigação, mais que dos 

estudos prévios. O procedimento é que gera o entendimento de um fenômeno. 

Segundo Glaser y Strauss (1967); Creswell (2009), apud Sampieri; Collado; Lucio 

(2010, p. 493), a teoria fundamentada fornece um sentido de comprensão sólida 

porque “se encaixa” na situação em estudo, de maneira prática e concreta, e é 

sensível aos individuos e ao contexto. Pode também “[…] representar toda a 

complexidade descoberta durante o processo”. Por fim, na maioria dos estudos 

qualitativos, se codificam e categorizam dados para obter uma descrição mais 

completa destes. A partir daí resume-se e elimina-se as informações que não são 

relevantes. Também se coletam dados quantitativos elementares, com o intuito de 

gerar maior entendimento do material analisado. 
De posse então, da compreensão do método, da teoria e da realidade 

estudada, pode-se analisar os dados obtidos nas respostas dos estudantes. Em 

seguida, a partir dessa análise e compreensão da realidade sugere-se o produto – 

exigência final do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências. 

3.2 ENQUETES DE PERCEPÇÃO DA CIÊNCIA COMO MODELO DE ANÁLISE 

A coleta de dados da presente pesquisa bem como as categorias de análise, 

tiveram como referência e modelo o trabalho de Polino et al. (2011): Los estudiantes 

y la ciencia: encuesta a jóvenes iberoamericanos, pesquisa realizada pela 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
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(OEI)13, com alunos de Nível Médio de algumas capitais, cidades e suas periferias: 

Assunção, Bogotá, Buenos Aires, Lima, Madrid, Montevidéu e São Paulo. O objetivo 

desse projeto da OEI foi proporcionar um panorama da percepção dos estudantes 

sobre as carreiras científicas e tecnológicas e conhecer os hábitos informativos 

desses estudantes. Estes são alguns dos elementos também na pesquisa que 

embasou este trabalho.  

Do mesmo modo que o modelo, optou-se por não tentar medir o 

conhecimento científico dos estudantes com baterias de perguntas, mas dar ênfase 

na investigação dos aspectos do conhecimento que demonstrem mais uma 

dimensão coletiva, e que busquem as relações entre essas dimensões e os hábitos 

informativos, interesses, valorarizações e apropriações da Ciência e da Tecnologia 

pelas pessoas. (VOGT et al., 2011).  

Segundo Cunha (2009, p. 57), as pesquisas sobre percepção pública de 

Ciência e Tecnologia, de forma geral, “[…] buscam traçar indicadores de acordo com 

três eixos básicos, que correspondem aos tipos de relações que são estabelecidas 

entre a sociedade e o sistema científico-tecnológico. São eles: interesse, 

conhecimento e atitudes” (grifos da autora). Destaca-se aqui os indicativos relativos 

ao interesse: eles buscam “[…] verificar a importância relativa que a sociedade dá à 

pesquisa científica e ao desenvolvimento científico-tecnológico”. É nesse sentido 

que o termo interesse é citado nesse trabalho.  

No Brasil, a primeira enquete nacional para averiguar o nível de percepção 

pública da Ciência foi em 1987, e duas pesquisas quantitativas mais amplas em 

2006 e 2010, coordenadas pelo então Ministério da Ciência e Tecnologia. Em anos 

recentes, foram realizadas enquetes de percepção pública da Ciência em âmbito 

estadual ou municipal, em São Paulo, patrocinadas pela Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), e mais recentemente em 2015, em 

Minas Gerais, pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 

(FAPEMIG).  

Em 2015, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) e o Ministério 

da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) realizaram a quarta edição da pesquisa 
                                                
 
13 Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad del Centro de Altos 
Estudios Universitarios de la OEI, creado en el año 2008, [o Brasil participa]. “La línea de trabajo 
sobre percepción social orientó sus estudios hacia la articulación entre el ámbito científico-tecnológico 
y el sistema educativo de nivel medio, bajo el denominador común de la problemática de la 
promoción de las carreras ciealgumas ntíficas entre los estudiantes” (ALBORNOZ, 2011) 
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sobre “Percepção Pública da Ciência e Tecnologia no Brasil”. Vai-se aqui reportar ao 

resultado desta mais recente pesquisa brasileira, para ter-se um parâmetro de 

análise para este trabalho. Embora a amostra não seja exatamente da mesma 

população, alguns resultados coincidem.  

A publicação desta pesquisa recebeu o título: “Ciência e Tecnologia no olhar 

dos brasileiros”. O estudo teve como objetivos realizar um levantamento atualizado 

sobre interesse, grau de informação, atitudes, visões e conhecimento dos brasileiros 

em relação à Ciência e Tecnologia (C&T), e produzir uma análise da evolução dessa 

percepção pública sobre a área na última década, tendo como público-alvo a 

população brasileira adulta, homens e mulheres, com idade igual ou superior a 16 

anos. As justificativas do estudo: 
[...] para que as ações de popularização científica e de educação em 
ciência sejam aprimoradas, é importante conhecer e analisar o grau 
de informação, o conhecimento geral, as atitudes e as visões da 
população brasileira sobre C&T. Além disso, entender as implicações 
econômicas, políticas, educacionais, culturais e éticas da percepção 
pública da C&T pode contribuir para a formulação mais adequada de 
políticas públicas em educação científica e em comunicação pública 
da ciência. Tal conhecimento pode favorecer, ainda, a inclusão social 
e contribuir para estimular os jovens para as carreiras científicas. 

Tais justificativas cabem neste trabalho, embora o foco sejam os estudantes 

de Ensino Médio.  

3.3 O QUE MOSTROU A PESQUISA COM OS ESTUDANTES 

 A metodologia da pesquisa de campo foi definida após uma sondagem 

preliminar realizada para a defesa da Qualificação ao Mestrado. Anteriormente, 

atuando na coordenação de área do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID) nos anos de 2010 a 2013 foram realizadas sondagem para 

identificar as áreas de interesse dos estudantes do EM, na mesma escola. Ademais, 

é patente o uso dessa forma de coleta e análise de dados em dissertações e teses, 

como as de Cunha (2009), sobre a percepção em C&T por estudantes do Ensino 

Médio e Polino (2011), em livro sobre os estudantes e a Ciência, ambos 

referenciados. 

A pesquisa direta abrangeu, em forma de questionários escritos, um universo 

de 63 alunos da Escola Estadual Gonçalves Dias na cidade de Boa Vista/RR, sendo 

21 alunos do 1º Ano, 13 do 2º Ano e 29 alunos do 3º. A maioria dos alunos do EM 
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estudaram, no Ensino Fundamental, em escolas públicas de Roraima. As perguntas 

foram comuns aos três grupos, mas seus resultados sugeriram, para efeito de 

demonstração e comparação, analisar apenas os números do 1º e do 3º Anos, em 

proveito de uma melhor captação das mudanças. As faixas etárias variam de 14 a 

17 anos no 1º Ano e 16 a 20 anos no 3º Ano, e enquanto o gênero masculino é 

ligeiramente menor no 1º Ano, - 9 para 12 -  ele prevalece no 3º Ano, onde tem-se 

19 rapazes e 10 moças.   

Dos primeiros “achados” da pesquisa, tem-se qua a Matemática foi citada 

como “difícil” pelos grupos, notadamente pelo primeiro ano, seguida em geral por 

Química, Física, Português, mas, de certo modo, outros estudantes consideraram  

essas as disciplinas de que mais gostam. Desse modo, não há um diferencial muito 

grande para disciplinas preferenciais, o que sugere a confirmação da teoria da 

“Inteligências Múltiplas” de Gardner, de que existem múltiplos talentos, ou interesses 

e habilidades e que cabe principalmente à Escola ajudar a descobrí-los. 

As perguntas foram organizadas de forma objetiva de modo a fornecer um 

quadro legível e o mais completo possível da realidade que se queria analisar. As 

temáticas abrangentes foram: a Ciência e Tecnologia na atualidade, relacionadas 

com as disciplinas em suas aulas; as aulas de Ciências mais interessantes que 

tiveram anteriormente, em que espaço, e se houve uso ou não de Tecnologias; 

atividades ligadas à C&T que lhes interessam fora da sala de aula; sobre o que é 

mais importante no trabalho do(a) cientista; o que é ser um cientista; a importância 

das atividades em aula quanto ao uso de locais como biblioteca e laboratório nas 

aulas de Química, Física, Biologia ou Matemática; sobre Ciência, Tecnologia e Meio 

Ambiente; o que são atrativos para os jovens cientistas e, encerrando, solicitou-se 

que citassem os nomes de Cientistas e Instituições Científicas brasileiros e 

estrangeiros. Doravante são apresentados alguns resultados específicos e 

relevantes.  
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a) Identificação das turmas 

Quadro 1: Dados gerais dos alunos  

Ano Idade 
Sexo Modalidade 

Ensino Médio 
Escola  

Anterior 
Total 

 M F 

1º 14-17 9 12 Regular 
20 alunos de escola 
pública e1 aluno de 

escola particular 

21 
alunos 

3º 16-20 19 10 Regular 
25 alunos de escola 

pública e 4 alunos de 
escola particular 

29 
alunos       

Fonte: Dados da pesquisa 

b) Descrição e análise das respostas dos estudantes 

Ø Categoria de anáise: Visibilidade da Ciência no cotidiano como Ciência 
Aplicada 

 
1ª questão: Você consegue associar as disciplinas de Ciências (Biologia, Física, 
Química e Matemática) que aprende nas aulas, com as aplicações da Ciência no 
seu dia-a-dia? 
 
Gráfico 1 - Respostas do 1º Ano sobre a Ciência no seu dia-a-dia 

0%	 10%	 20%	 30%	 40%	

Sempre consigo fazer ligações entre a Ciência 
na escola e na vida diária 

Às vezes consigo ligar o que aprendo em 
Ciências com a vida prática 

Nunca consigo perceber na vida prática o que 
aprendo na escola. 

Não soube responder 

Você consegue associar as disciplinas de Ciências que 
aprende nas aulas, com as aplicações da ciência no seu 

dia-a-dia? 

 
Fonte: Dados do resultado da pesquisa 
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Gráfico 2: Respostas do 3º ano sobre a Ciência no seu dia-a-dia 

0%	 20%	 40%	 60%	 80%	

Sempre consigo fazer ligações entre a 
Ciência na escola e na vida diária 

Às vezes consigo ligar o que aprendo em 
Ciências com a vida prática 

Nunca consigo perceber na vida prática o 
que aprendo na escola. 

Não soube responder 

Você consegue associar as disciplinas de Ciências que 
aprende nas aulas, com as aplicações da ciência no seu 

dia-a-dia? 

 
Fonte: Resultados da pesquisa 

 

Trata-se, nesta primeira questão, de saber se os estudantes conseguem fazer 

uma associação entre as disciplinas Biologia, Química, Física e Matemática, que 

estuda na Escola e a Ciência aplicada que compóe os artefatos que fazem parte do 

seu dia-a-dia. No 1º Ano 38% responderam que “sempre” conseguem fazer ligações, 

o mesmo número, ou seja 38%, para “as vezes” conseguem e apenas 5% 

responderam “nunca”. Já no 3º Ano, os números são 14%, 80% e 3%, 

respectivamente. Os números dos que não souberam responder foram 19% no 1º 

Ano e 3% no 3º Ano. Importam aqui as respostas do 1º Ano em relação aos que não 

souberam responder sobre associar a Ciência no dia-a-dia, em comparação com as 

respostas do 3º Ano. Uma diferença considerável, que pode ser creditada à maior 

compreensão por parte dos alunos que chegaram ao 3º Ano, o que também é visível 

no numero de alunos que responderam “às vezes” conseguem fazer essas ligações 

entre Ciências e dia-a-dia.  

No entanto, os alunos do 1º ano surpreenderam com as questões cujas 

respostas afirmativas entre conseguir “às vezes” e “sempre” fazer ligações, entre 

Ciência e ocorrências do dia-a-dia, que foram em igual número, somando as duas 

76%. Foram também mais receptivos quanto ao pedido de complementar suas 

respostas, com as observações como as que estão transcritas no Quadro 2. 

O Quadro 2, contém informações livres que os alunos fornecerem 

completando os dados do Gráfico 2. 
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Quadro  2: Achados da pesquisa: Percepção da Ciência no dia-a-dia dos estudantes. 

Fonte: Dados do resultado da pesquisa 

2ª Questão: Lembra do assunto de uma aula de Ciências que você teve em anos 

anteriores de estudos? 

Ø Categoria de análise: Interesse nos conteúdos de ensino 

As respostas foram positivas para 53% no 1º Ano e 55% no 3º Ano, enquanto 

as negativas somaram 39% e 45%, respectivamente. Nos subitens, chama a 

atenção sobre se foi assunto pelo qual se interessa particularmente: 79% e 67% 

responderam “sim”. Se houve participação pessoal na pesquisa sobre o assunto, os 

números positivos são 76% e 65%. Se foi aula dentro da sala: 38% e 41%. Para 

uma aula fora da escola, os números são 19% e 17%. No subitem sobre se o(a) 

professor(a) utilizou alguma tecnologia, com datashow, computador ou vídeo, os 

números foram afirmativos para 67% no 1º Ano e 55% no 3º Ano. Alguns alunos 

escreveram sobre o assunto que os interessou, conforme o Quadro 3.  

Pode-se perceber pelas respostas, que os alunos tem preferência pelas aulas 

a) cujos conteúdos são de seu interesse; b) que ele teve participação, seja na 

pesquisa ou na apresentação dela; c) que ele estudou ou participou fora da sala de 

aula ou da escola, como em Feira de Ciências, d) onde sua linguagem e sua 

compreensão do assunto são requeridas. Também, mas não necessariamente, a 

aula requer tecnologia para ser apreciada.  

Uma resposta que chamou a atenção foi a linguagem espontânea e coloquial 

na comparação entre uma aula de Química onde o conteúdo era “decorado” e agora 

tornado interessante. Essa mudança, tanto em relação ao novo conteúdo, agora 

mais interessante, pela participação do aluno, como pela nova professora que fez 

mediação entre o assunto, que talvez não fosse novidade, mas ela soube apresentar 

de um jeito novo. 

 

 

 

1º ANO 

“Muitas coisas que na hora da aula são debatidas eu vejo depois fora da 
sala, como coisas sobre o mundo, sobre o ser humano, etc.” 

“A ciência está presente em tudo, na escola e no dia-a-dia”.  

“É como falaste ali em cima, [no enunciado] vivemos hoje rodeados por 
artefatos tecnológicos de todos os tipos, que resultam da ciência aplicada”. 

“Geralmente não presto muita atenção e nem faço ligações sobre o que 
aprendo na escola, mas às vezes faço comparação”. 

 

3º ANO 

“Consigo associar, quase sempre, pelos comentários feitos no dia-a-dia”. 

“A matemática está em nosso dia-a-dia; a Química lembro quando utilizo 
materiais de limpeza, etc., etc., tudo!”.  
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Quadro 3: Achados da pesquisa: Comentários sobre assunto de interesse do estudante 

Fonte: Resultados da pesquisa 

3ª Questão: Atividades ligadas à C&T que tem interesse e participa fora da Escola 

Ø Categoria de análise: Interesse em assuntos de Ciência fora da escola 

Nesta questão foram dadas 3 opções: “sempre”, “às vezes” e “nunca”. No 1º 

Ano 15% responderam “sempre”, 49% responderam “às vezes” e 27%, “nunca”. No 

3º Ano: 18%, 51% e 31% foram os respectivos números. Mas vale a pena considerar 

algumas perguntas específicas, isto é, nos subitens. Aqui sobressaem:  

• Ver programas e documentários sobre Ciências na TV: “às vezes” para 90% do 
primeiro Ano e 76% para o terceiro;  

• A mesma resposta sobre leitura de livros sobre C&T: “às vezes” – 66% no 1º Ano 
e 55% no 3º Ano;  

• Sobre ler revistas de divulgação científica: “nunca” tem 48% no 1º Ano e 51% no 
3º Ano, enquanto “as vezes” sobe de 28% para 45%, respectivamente;  

• Sobre o interesse e participação em Feiras de Ciências “às vezes” e “sempre” 
somam 62% no 1º Ano e 58% no 3º;  

• Sobre o uso da Internet para buscar informação científica, “sempre” soma 29% no 
1º Ano e alcança 41% no 3º, onde “às vezes” alcança 52%;  

Ano 
escolar Assunto / características da aula 

 
 
 

1º ANO 
 

“A Feira de Ciências do ano passado”. (9º ano) [foi assunto interessante, 
teve participação e foi fora da sala de aula] 
“A professora de Química nos fez decorar as coisas k, k, (sic) a professora 
‘P’, amo ela, sempre com assuntos interessantes”. [o assunto interessou e 
houve pesquisa sobre o assunto] 
“No 8º ano e o assunto foi o Ebola”. [assunto interessante e com 
participação do aluno na pesquisa]; 
“No 9º ano, sobre o corpo humano” [assunto de interesse, participou na 
pesquisa, professor usou equipamentos tecnológicos na aula] 
“Foi um trabalho a ser apresentado e eu utilizei juntamente com meu grupo 
uma experiência e slides, eu apresentei a experiência e me senti orgulhoso 
por ter feito isso sozinho”; [depoimento do aluno] 

3º ANO 

“Biologia: sobre o Sistema Nervoso no 8º ano; História: sobre a 2ª Guerra 
Mundial, no 1º ano”. 
“Do 6º ao 8º ano, sobre seres vivos”. 
“Aula sobre esqueleto humano e usamos um esqueleto”. 
“Foi no 2º ano do Ensino Médio, quando nós discutimos sobre água potável 
e seu aproveitamento”. 
“Sobre Doenças sexualmente transmissíveis, concientização”. 
“Na 8ª série quando estudamos citologia”. 
“Na 7ª série [estudo] sobre o corpo humano”. 
“Foi uma experiência sobre a importância da água”.  
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• No 1º Ano 52% dizem conversar às vezes com amigos sobre temas relacionados 
à C&T, número igual ao do 3º Ano.  

• Sobre visita a museus, zoológicos e parques botânicos, no 1º Ano o número 
“nunca” supera “às vezes” – 43% a 33%, tendo o “sempre” apenas 14%, enquanto 
no terceiro “as vezes” tem 45% e “nunca”, 48%. 

• Sobre filmes e quadrinhos de ficção científica, no 1º Ano “às vezes” vence com 
47% contra 24% das demais respostas. No 3º Ano os números são:  45% para 
“as vezes” e 38% para “sempre”, constituindo-se num avanço, conforme os 
Gráficos 3 e 4. 

Os games de ficção também foram citados, como “outras atividades” por alguns 
alunos. 

 

Gráfico 3: Participação em atividades de C&T – 1º Ano  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Resultados da Pesquisa     

 

Na opção de “usar a internet para buscar informação científica”, as respostas, 

tanto do 1º como do 3º Ano de “às vezes” superou a opção “sempre”. Esperava-

se que as respostas fossem diferentes, porque os jovens usam bastante a internet 

e as redes sociais, e essa é uma maneira mais rápida de buscar uma primeira 

informação. Há, no entanto, um aumento considerável desse tipo de pesquisa na 

internet pelos alunos do 3º Ano. 

 

0	 2	 4	 6	 8	 10	 12	 14	 16	 18	 20	

Vejo programas ou documentários 
sobre Ciências na TV 

Leio livros sobre ciência e tecnologia 

Leio revistas de divulgação científica 

Tenho interesse e participo das feiras 
de ciências 

Uso a internet para buscar informação 
científica 

Falo com meus amigos sobre temas 
relacionados à ciência e tecnologia 

Visito museus, zoológicos e parques 
botânicos quando tenho oportunidades 

Assisto filmes e leio quadrinhos de 
ficção científica 

Quais atividades ligadas à ciência e tecnologia você tem 
interesse e participa fora da Escola? 

sempre	

às	vezes	

nunca	
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Gráfico 4: Participação em atividade de C&T – 3º ano                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Resultados da pesquisa 

 
4º  Questão: Sobre a importância de usar alguns recursos nas aulas de Ciências 

Ø Categoria de análise: Percepção do uso de material didático em aulas de 

Ciências 

 
  Gráfico 5: Importância de certas atividades nas aulas de Ciências - 1º ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Resultados da pesquisa 
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Gráfico 6: Importância de certas atividades nas aulas de Ciências - 3º Ano 
 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

  Fonte: Dados da pesquisa 

Sobre a importância de locais e recursos para as aulas de Biologia, Física, 

Química ou Matemática, no total 38% do 1º Ano considerou “importante”, 28% como 

“muito importante”, 16% como “pouco importante” e 1% como “nada importante”. Já 

no 3º Ano, os números foram: 53%, 24%, 14% e 7%, respectivamente. Detalhando 

os dados dos Gráficos 5 e 6:  

• Sobre fazer experimentos, 43% do primeiro Ano afirmam ser “importante, 38% 

como “muito importante”, 10% como “pouco importante”. Para o 3º Ano, os 

números são: 34%, 62%, 3% e 21% para “nada importante”.  

• Já sobre o uso de laboratórios, os números do primeiro Ano foram: 38% 

“importante”, 10% “muito importante”, 19% “pouco importante” enquanto “nada 

importante” não foi pontuado. No 3º Ano os números são: 31%, 58%, 7% e 21%, 

respectivamente. 

• Tanto 1º como 3º ano consideram importante e muito importante visitar um 

laboratório ou instituição de investigação científica fora da escola. Os números 

foram: “importante” para 29% do 1º Ano, bem como 53% “muito importante” e 5% 

“pouco importante”. Para o 3º Ano os números foram: 34%, 52% e 7%, o que 

mostra a alta valorização da atividade.  
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• Para o 1º Ano, a Biblioteca recebeu “importante” para 48%, “muito importante” por 

10%, e “pouco importante” para 19%. Para 3º Ano os números foram: 48%, 10%, 

e 19%, respectivamente. A opção “nada importante” recebeu 5% e 7%.  

• Sobre o uso de computadores, os números apontam, no 1º Ano, 43% como 

“importante”, 14% como “muito importante”, 24% para “pouco importante” 

enquanto os números do 3º são: 41%, 28%, 28% e 3% como “nada importante”. 

Os números de “muito importante” para o uso de computadores, pois, dobrou, e 

pode-se perceber a ferramenta importante que a escola deve ter. A escola 

pesquisada possui laboratório  de Informática . 

Ainda sobre a importância de locais de aula e recursos: 

• Para o 1º Ano assistir a filmes sobre a área de estudos é “importante” para 36%, 

“muito importante” para 24% e “pouco importante” para 14%. Para o 3º, as 

respostas foram: 34%, 28%, 28% e 7% anotaram “nada importante”.  

• Sobre o preparo de trabalhos para feiras e olimpíadas 29% responderam como 

“importante” e igual número como “muito importante” e “pouco importante”. No 3º 

Ano também houve um certo equilíbrio numérico: 38%, 21% e 28%.  

• Sobre usar artigos de revistas sobre C&T para trabalhar temas em aula no 1º 

Ano: 38% para “importante”, 14% para “muito importante” e 24% para “pouco 

importante”, enquanto os números do 3º Ano apresentam 28%, 28% e 31%, além 

de 10% para “nada importante”. 

5ª Questão: Ciência, Tecnologia e Ambiente 

Ø Categoria de análise: Nível de compreensão de questões ligadas a C&T e ambiente 

As perguntas da Questão 7, (Gráficos 7 e 8), procuraram saber o nível de 

compreensão de questões ligadas à Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. O que 

pode-se constatar claramente, na observações dos Gráficos, que embora não haja 

unanimidade, a maior parte dos alunos, tanto do 1º como do 3º Ano demonstraram 

que têm conhecimento e mesmo compreensão das proposições que lhes foram 

apresentadas. Detalha-se cada questão mais à frente. 
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Gráfico 7: Percepção de C&T e ambiente - 1º ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Dados do resultado da pesquisa 

 

Gráfico  8: Percepção de C&T e Ambiente - 3º Ano 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 Fonte: Resultado da pesquisa 

 

0	 2	 4	 6	 8	 10	 12	 14	 16	 18	 20	

A ciência e a tecnologia estão fazendo com 
que nossas vidas sejam mais fáceis e 
cômodas, mas há riscos para os seres 

humanos e o meio ambiente 

Certos produtos químicos utilizados na 
industria podem comprometer seriamente 

nossa saúde e o meio ambiente, mas quase 
sempre as pessoas compram e consomem 

sem compreensão disso; 

A ciência e a tecnologia podem facilitar a 
nossa vida, pelos bens e produtos que 

consumimos, e não creio que isso vá trazer 
grandes problemas ambientais;  

As grandes corporações internacionais, 
fabricantes de produtos que resultam das 
pesquisas científicas, preocupam-se mais 

com os seus lucros do que com os 
problemas para as pessoas ou o ambiente;  

Ciência,	Tecnologia	e	Ambiente	

concordo	

não	concordo	

não	sei	

0 5 10 15 20 25 30 

A ciência e a tecnologia estão fazendo com que 
nossas vidas sejam mais fáceis e cômodas, mas 

há riscos para os seres humanos e o meio 
ambiente 

Certos produtos químicos utilizados na industria 
podem comprometer seriamente nossa saúde e o 

meio ambiente, mas quase sempre as pessoas 
compram e consomem sem compreensão disso; 

A ciência e a tecnologia podem facilitar a nossa 
vida, pelos bens e produtos que consumimos, e 
não creio que isso vá trazer grandes problemas 

ambientais;  

As grandes corporações internacionais, 
fabricantes de produtos que resultam das 

pesquisas científicas, preocupam-se mais com os 
seus lucros do que com os problemas para as 

pessoas ou o ambiente;  

Ciência, tecnologia e ambiente 

concordo 

não concordo 

não sei 



79 
 

Na 1ª opção sobre se a Ciência e a Tecnologia estão fazendo com que 

nossas vidas sejam mais fáceis e cômodas, mas com riscos aos seres humanos e 

meio ambiente, integrantes do 1º Ano anotaram: 62% “concordo” e 24% “não 

concordo”, enquanto no 3º Ano os números mostraram: 90% e 7%, o que pode 

indicar consciência crítica e amadurecimento de parte dos alunos em relação aos 

benefícios e riscos da C&T. A mesma coisa se observa na questão seguinte. 

Sobre não crer que a Ciência e a Tecnologia além de facilitar nossa vida 

pelos bens e produtos que consumimos possam trazer grandes problemas 

ambientais, os números do 1º Ano foram: “concordo”, 28%, “não concordo, 48% e 

14%, “não sei” enquanto o 3º Ano respondeu 14%, 76% 10%, respectivamente. As 

respostas evidenciam maior conhecimeno, principalmente no 3º Ano.  

Do mesmo modo a questão se as grandes corporações se preocupam mais 

com os seus lucros do que com as questões humanas e ambientais, responderam 

“concordo” 76% dos alunos do 3º Ano contra 48% do 1º Ano, como é possível 

observar nos Gráficos 7 e 8. 

 

6ª Questão: Sobre o trabalho do(a) Cientista 

Ø Categoria de análise: Caracteristicas do trabalho do(a) Cientista 
Gráfico 9: O mais importante no trabalho do(a) Cientista - 1º ano 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Resultados da pesquisa 
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O que é mais importante no trabalho do(a) Cientista. Foram dadas várias 

opções conforme Gráficos 9 e 10. Alguns dados coletados são relevantes, pois 

revelam consciência e sensibilidade perante o trabalho acadêmico do(a) Cientista. 

O trabalho do(a) cientista, no conjunto, foi classificado como “importante” por 

66% dos alunos dos primeiro Ano e 71% do terceiro Ano.  Sobre o que acha mais 

importante, 86% do primeiro Ano e 100% do terceiro ano responderam ser por saber 

como funciona o mundo, a natureza ou a sociedade; 81% do primeiro Ano e 72% do 

terceiro afirmaram que é por ter uma profissão valorizada. Por poder ajudar a 

Humanidade, por 95% e 97%. Ter um trabalho intelectualmente interessante teve 

71% e 69%, respectivamente. Por descobrir ou inventar coisas novas: 71% e 83%. 

Contribuir para o avanço do conhecimento: 81% e 97%. Ter prestígio, dar 

entrevistas, aparecer na TV foi considerado menos importante por 71% do primeiro 

Ano e por 76% do terceiro, bem como ter poder e dinheiro foi tido como menos 

importante para 71% e 72%, respectivamente.  

 
Gráfico 10: O mais importante no trabalho do(a) Cientista – 3º Ano 
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Fonte: Resultados da pesquisa 
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7ª Questão: Como é a imagem de um(a) cientista para você 

Categoria de análise: A imagem pessoal do(a) Cientista 
 

Uma pergunta cujos resultados chamam a atenção é sobre a imagem do 

cientista para os estudantes de 1º e 3º Ano. 76% dos dois anos escreveram que o 

cientista tem uma mente aberta a novas ideias. É um apaixonado por seu trabalho: 

48% e 52%; é alguém com bastante ousadia e criatividade: 43% e 41%; é alguém 

que raciocina de maneira lógica: 29% e 34%; trabalha com uma equipe bem 

coordenada: 24% e 21%; uma pessoa comum com conhecimento e habilidades 

especiais: 10% e 17%; é excêntrico: 10% em ambos os anos; é curioso: 15% e 41%. 

A expressão “distraído” não recebeu nenhuma afirmativa. 
 

Gráfico 11: Sobre a imagem que o(a) estudante tem de um(a) cientista - 1º Ano  
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Fonte: Resultados da pesquisa 
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 Gráfico 12: Sobre a imagem que o(a) estudante tem do(a) cientista - 3º Ano 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

   Fonte: Resultados da pesquisa 

 

8ª questão: Atrativos para o jovem escolher carreira científica 

Ø Categoria de análise: Atrativos para seguir carreira científica 

  Gráfico 13: Atrativos para o(a) jovem seguir a carreira científica - 1º Ano 
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Gráfico 14: Atrativos para o(a) jovem seguir a carreira científica - 3º Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa 
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Ano disseram não lembrar, enquanto no 3º Ano 28% citaram nomes de cientistas de 

outro país.  

0 5 10 15 20 25 

Contribuir para o avanço do conhecimento 
científico 

Ter uma vida profissional gratificante 

Ter a possibilidade de viajar, até para outros 
países 

Trabalhar com uma equipe de pessoas para o 
bem da sociedade 

Trabalhar em laboratórios, dar entrevistas, 
aparecer na TV 

Ter a possibilidade de obter prêmios 

Progredir na vida profissional e ter 
reconhecimento entre os colegas 

Ter uma carreira com salário promissor 

Descobrir ou inventar coisas novas 

Quais são os atrativos que o(a) jovem pode encontrar se quiser 
se tornar um cientista? 



84 
 

No mesmo sentido, a 10ª pergunta, sobre se eles sabiam citar o nome de 

alguma instituição de pesquisa e desenvolvimento científico no Brasil ou em outro 

país, não recebeu nenhum registro do 1º Ano, tendo 48% respondido “não lembro”, 

enquanto no 3º Ano, 31% escrevem nomes de instituição do Brasil e 10% de outro 

país; 38% disseram não lembrar.  

c) Algumas aproximações entre os resultados desta pesquisa e da enquete  
Brasil/2015 

O conhecimento dos brasileiros sobre instituições do País que se dedicam a 

fazer pesquisa científica e sobre cientistas brasileiros importantes é muito baixo:   

Uma parcela muito pequena da população consegue lembrar o nome 
de algum cientista brasileiro importante ou de alguma instituição de 
pesquisa. Em 2015, apenas 12% dos brasileiros se lembraram de 
alguma instituição que faça pesquisa no País e só 6% lembraram o 
nome de um cientista brasileiro. Esses números são menores que os 
da enquete de 2010 (18% e 12%, respectivamente). O 
desconhecimento entre os jovens é particularmente significativo. 
Mesmo entre pessoas com título superior, a porcentagem de 
pessoas que dizem saber mencionar um cientista brasileiro é muito 
baixa (CGEE/BRASIL, 2015). 

O reconhecido pouco hábito de leitura dos brasileiros se confirma também 

quando se pergunta da importância do acesso às bibliotecas nas aulas de Ciências. 

Nesse sentido, alguma respostas se aproximam de tendências nacionais e até 

internacionais. Vale a pena observar, na enquete de 2015 no Brasil, citada 

anteriormente: “O acesso à informação sobre C&T é pequeno para a grande maioria 

dos brasileiros, sendo a TV o meio mais utilizado. Há um crescimento expressivo do 

uso da internet e das redes sociais:  A TV é o meio mais usado para adquirir 

informações sobre C&T” (CGEE/BRASIL, 2015). 

Outra comparação que se pode fazer, diz respeito à relação dessa enquete 

com o Ensino Médio, e os resultados da enquete Brasil/2015, quanto às visitas aos 

espaços como museus, parques, zoológicos e jardins botânicos: 
 
A visitação a espaços científico-culturais (museus e centros de C&T, 
museus de arte, bibliotecas, jardins botânicos, zoológicos e parques 
ambientais) e a participação em atividades públicas de popularização 
da ciência (feiras e olimpíadas científicas, Semana Nacional de C&T) 
aumentaram no Brasil ao longo da última década. Contudo, a 
visitação a museus e centros de C&T continua ainda muito baixa, se 
comparada com padrões europeus, e é extremamente desigual: o 
acesso é muito menor em camadas de renda e escolaridade mais 
baixas (CGEE/BRASIL, 2015). 
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De acordo com a mesma fonte (CGEE/BRASIL/2015), há dificuldades de 

acesso aos espaços científico-culturais; inclusive pela inexistência deles em 

determinadas regiões. Estas são as principais razões declaradas pela metade dos 

brasileiros, na enquete, como motivo para que esses espaços não sejam visitados.   

Por fim, com as respostas às questoes propostas aos estudantes, o que se 

pode constatar é que há neles muito potencial de aprendizagem que deveria ser 

melhor aproveitado. A enquete mostrou que há interesse pelo conhecimento 

científico sim, mas que este deve ser significativo, inovador, e que não deve vir 

“pronto e acabado”; o aluno precisa participar na elaboração desse conhecimento, 

através de pesquisas e em todas as etapas.  

A proposta que se apresenta a seguir caminha nessa direção e pode ser uma 

alternativa para o Ensino Médio,  mas também para o Ensino Fundamental. 

 
3.2 APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DE 

CIÊNCIAS 
 

A partir do diagnóstico que permitiu uma visualização do contexto e do 

interesse do estudante do Ensino Médio pelo ensino de Ciências, propõe-se o 

Produto do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências. Trata-se de desenvolver 

uma pedagogia da compreensão, ou como denominou Gardner, um “Ensino para 

Compreensão” (EpC) que tem como base a sua Teoria das Inteligências Múltiplas. 

Acrescenta-se também, no referido produto, as ideias de Wittgenstein acerca dos 

“jogos de linguagem”, e as questões que Vigotsky desenvolve sobre o trabalho 

coletivo dentro de uma proposta sociointeracionista, o que significa uma atividade de 

ensino onde os estudantes terão oportunidade de ajudarem-se num trabalho 

interativo. 

A escolha pela abordagem desta metodologia para trabalhar com os alunos 

de Ensino Médio, tem como finalidade utilizar uma forma inovadora de ensino e 

aprendizagem em sala de aula de Ciências. 

a) Como surgiu o Projeto Ensino para Compreensão: início e Marco Conceitual 

Entre 1988 e 1989, Howard Gardner, David Perkins e Vito Perrone 

convidaram um grupo de colegas de universidade, e professores do Ensino Médio 

para pesquisar e desenvolver uma pedagogia da compreensão. A maioria dos 

colegas pesquisadores da Harvard Graduate School of Education estava associada 
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ao Projeto Zero, dirigido por Gardner e Perkins e estudavam a cognição humana em 

diversos domínios, buscando aplicar suas descobertas para melhorar a reflexão, 

sobre o ensino e a aprendizagem em diferentes cenários educacionais.  

Durante o primeiro ano da pesquisa, segundo Wiske (2007, p. 13), os 

diretores do projeto reuniram, na Universidade, professores de Inglês, Matemática, 

História, Estudos Sociais e Ciências de seis escolas de Ensino Médio e uma de 

Ensino Fundamental, num total de aproximadamente 20 professores e 14 

pesquisadores. Estavam todos interessados num mesmo ideal: aprendizagem, 

pedagogia, desenvolvimento de professores e melhoria da escola. Os grupos 

começaram a planejar e analisar temas e melhores práticas de um Ensino para 

Compreensão, visando formular as suas características em um marco conceitual 

preliminar. Wiske então descreve a sequência dessas ações:   

Professores de uma grande variedade de escolas partciparam de 
uma série de reuniões de duas horas, durante as quais foram 
introduzidas ao marco e ajudaram a empregá-lo no planejamento de 
uma unidade curricular. Esses professores de várias matérias 
endossaram globalmente o marco conceitual criado, e 
recomendaram refinamentos posteriores. Ao longo do terceiro ano do 
projeto, pesquisas em sala de aula com o marco conceitual 
preliminar demonstraram que compreender como ensinar para a 
compreensão é um processo complexo (2007, p. 13). 

À medida que os estudos avançavam e progrediam, a partir de 1993 e 1994, 

o grupo responsável começou a receber pedidos de pessoas das escolas que 

desejavam aprender sobre o projeto EpC, de modo que por volta de 1998, segundo 

Wiske (2007, p.14), pesquisadores e professores introduziram o marco conceitual do 

EpC para mais de 2 mil educadores nos Estados Unidos e em diversos outros 

países; deram consultoria em inúmeras escolas com grupos de professores que 

assumiram o compromisso de rever suas práticas, contínuamente trabalhando 

dentro do marco teórico. Essas experiências dos professores são parte das 

orientações contidas no livro coordenado por Wiske e aqui referenciado. 

b) O que é Compreensão? Quando os alunos atingem a compreensão, o que é que 

eles conquistaram? 

Perkins (2007, p. 37) expõe as duas questões cruciais para todo 

entendimento: “O que é compreensão? e “Quando os alunos atingem a 

compreensão, o que é que eles conquistaram?” Conhecimento, habilidade e 
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compreensão são os três objetivos da educação. Todos querem que os alunos 

saiam de uma experiência de aprendizado com “[...] um bom repertório de 

conhecimento, habilidades bem desenvolvidas e uma compreensão do significado, 

da importância e da aplicação daquilo que estudaram”. Mas, de que concepções de 

conhecimento, habilidade e compreensão estamos falando? Conhecimento e 

habilidade, explica Perkins (2007, p. 37), são noções fáceis de entender: 

Conhecimento é informação disponível que pode ser testada quando o aluno 

responde ao que lhe for perguntado;  

Habilidades são “desempenhos de rotina disponíveis” como por exemplo, 

“testar habilidades matemáticas na resolução de um problema”;  

Compreensão, no entanto, não se reduz a conhecimento; ela vai além da 

simples reprodução de informações. É também, mais do que uma habilidade, uma 

rotina automatizada. Compreensão é a capacidade de pensar e agir de maneira 

flexível com o que se sabe. Assim como no exemplo de Perkins: “[...] aprender para 

a compreensão é como aprender um desempenho flexível – como aprender a 

improvisar no jazz”. 

A partir daqui, a questão inicial é saber por que precisamos de um pedagogia 

da compreensão. É essa questão que Perrone (2007) descreve, após constatar que 

o EpC tem sido uma meta educacional há tempos perseguida nas escolas:  

[...] a ideia de que aquilo que os alunos aprendem deve ser 
internalizado e pode ser usado em muitas circunstâncias diferentes, 
dentro e fora de sala de aula, servindo de base para um aprendizado 
contínuo e prolongado, sempre repleto de possibilidades – há muito 
tem sido endossado como uma meta educacional primordial nas 
escolas. Raramente, no entanto, tal meta virou norma. [...] O marco 
conceitual do EpC [...] tem muitas qualidades e se constrói sobre 
uma longa história de crença em que as escolas precisam engajar os 
alunos de forma mais intensa, tendo a compreensão como a peça-
chave (PERRONE, 2007, p. 27). 

Para Perrone (2007, p. 25-26), o interesse pela EpC começa a entrar em 

ascensão a partir do final do sec. XX, pela consciência da limitação de uma 

educação básica orientada para habilidades, que foi a tendência nas duas décadas 

anteriores, para uma nova orientação de aprendizagem onde os alunos passem “[...] 

a irem além dos fatos, a se tornarem solucionadores de problemas e pensadores 

criativos, a ver múltiplas possibilidades naquilo que estudam e a aprender como agir 

a partir de seu conhecimento”. Assim, ele descreve:   
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Os padrões e os marcos conceituais curriculares desenvolvidos hoje 
enfatizam a necessidade de os alunos verem o sentido dos 
conceitos-chave nas disciplinas, desenvolverem disposições 
intelectuais e hábitos mentais associados com pesquisa, construírem 
sua própria compreensão em vez de simplesmente absorverem o 
conhecimento criado por outros, e perceberem conexões entre o que 
aprendem na escola e nas suas vidas diárias (PERRONE, 2007).  

Com isso, aponta o autor, (p. 33), novos padrões são exigidos dos 

professores, no sentido de que: a) façam uma seleção mais sensata do conteúdo 

curricular; b) tenham maior clareza de seus objetivos ou metas e c) integrem a 

avaliação ao desempenho e no intercâmbio ensino-aprendizagem. Por outro lado, se 

o objetivo do ensino é a compreensão, todos os alunos devem ter uma participação 

ativa na aprendizagem, de modo que eles devem construir a própria compreensão. 

Desse modo: a) o currículo deve estar relacionado às preocupações, aos interesses 

e às experiências dos alunos; b) eles próprios devem identificar seus interesses, 

desenvolver seus argumentos e discernir as questões subjacentes à construção da 

própria compreensão. O contrário seria absorver conhecimento produzido por 

outros. 

 Quanto aos professores, uma pedagogia da compreensão deve fornecer 

orientações na escolha do que ensinar e no planejamento de um bom currículo. Ao 

mesmo tempo, os professores devem ser os principais tomadores de decisão, ao 

invés de receberem pacotes prontos. Cabe a eles estarem atentos às inovações e 

acompanharem, com pesquisas contínuas, as questões educacionais fundamentais 

e aparentemente simples, como: o que ensinar, como ensinar e como saber se os 

alunos estão aprendendo” (PERRONE, 2007, p. 33). 

c) Desafios e características do Ensino para Compreensão (EpC) 

Qualquer formulação de EpC deve vencer quatro desafios: 

• Assegurar uma educação de qualidade para todos; 

• Planejar currículos que correspondam a padrões de qualidade e que 

respondam às necessidades individuais de professores e alunos; 

• Produzir aprendizagem, de modo que professores e alunos sejam 

responsáveis pelo seu trabalho; 

• Estimular a busca pela compreensão como meta educacional central. 
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Perrone (2007) propõe ainda que a pedagogia da compreensão tenha as seguintes 

características: 

• Seja suficientemente atraente e flexível para servir a todos os alunos;  

• Funcione em todos os níveis de capacidade e rendimento acadêmicos;  

• Engaje a total variedade de possibilidades intelectuais, de modo a aflorar 

os talentos dos alunos e ser adaptável a todas as matérias e séries; 

• Tenha um currículo que deve estar relacionado às preocupações, aos 

interesses e às experiências dos alunos, sendo os professores os 

responsáveis por adaptar diretrizes gerais para atendê-los.  

São quatro os pontos que fazem parte do “marco conceitual” do EpC, e Wiske 

(2007, p. 54) alerta para que eles não sejam percebidos de forma isolada, como se 

fossem partes distintas, o que na verdade não são; cada um elemento se liga aos 

demais. Segundo Wiske, compreender esse marco (no sentido de desempenho de 

seu uso para analisar, planejar e implementar a prática) é um processo cíclico, 

reflexivo, no qual os diferentes elementos entram em jogo repetidamente em várias 

sequências.  

No dizer de Wiske, (2007, p.13), “O marco conceitual do EpC organiza 

investigações para auxiliar professores a analisar, planejar, implementar e avaliar a 

prática focalizada no desenvolvimento da compreensão dos alunos”. Ele não 

prescreve as respostas mas proporciona orientação. Nesse sentido, cada um dos 

elementos do marco conceitual focaliza a atenção em aspectos particulares da 

prática, mas, em conjunto, eles criam uma estrutura de modo a alinhar a prática de 

ensino aos objetivos educacionais. O marco conceitual compõe-se de quatro 

elementos:  

ü tópicos [ou temas] geradores,  

ü metas de compreensão,  

ü desempenhos de compreensão e  

ü avaliação contínua. 

 

Vejamos detalhes da Estrutura de Compreensão no Quadro 4: 
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Quadro 4: Estrutura de compreensão do Marco Conceitual 

Questões-chave Elementos do Marco Conceitual 

Que tópicos vale a pena compreender? Identificar os temas ou tópicos geradores e 
organizar o curriculo em torno deles; 

O que os alunos precisam 
compreender sobre ele? 

Articular e definir metas de compreensão claras, 
centradas no planejamento de materiais e 
atividades; 

Como podemos estimular a 
compreensão? 

Engajar os alunos em desempenhos de 
compreensão que requerem deles a aplicação, 
a ampliação e a síntese do que sabem; 

Como podemos saber o que os alunos 
compreendem? 

Monitorar e promover o progresso dos 
aprendizes por meio da avaliação contínua de 
seus desempenhos com base em critérios 
ligados às metas de compreensão 

Fonte: Baseado em Wiske, (2007, p. 53) 

Entre as principais características dessa "estrutura de compreensão" o 

destaque é para a proposta de trabalhar com “tópicos geradores” que são centrais 

para as disciplinas, e ao mesmo tempo atraentes para os alunos. Trata-se aqui de 

descrever, de maneira geral, o que está exposto no Quadro 4,  para compreender 

cada uma dessas características (WISKE, 2007, p. 12-13): 

• Definir o que vale a pena compreender, significa organizar um currículo em torno 

de “tópicos geradores” como ponto de partida, que devem ser, ao mesmo tempo: 

temas centrais à matéria; acessíveis e interessantes para os alunos e estejam 

relacionados às “paixões do professor”; 

• O que os alunos irão compreender, deve ser estabelecido criando-se “metas de 

compreensão” explícitas, com foco em questões fundamentais à disciplina, São 

as metas que vão definir ideias, processos, relações ou questões que os alunos 

irão compreender com a pesquisa. São, na verdade, os objetivos; 

• “Desempenhos de compreensão” ou fios condutores são um dos elementos 

fundamentais do marco conceitual do EpC. A concepção de compreensão como 

um desempenho, e não como um estado mental, dá ênfase na compreensão 

como na definição de Bruner, “[...] ir além da informação dada”, para ampliar, 

sintetizar, aplicar ou usar de outra forma o que se sabe de maneiras criativas e 

inovadoras”. [a pesquisa propriamente dita com a apresentação de resultados] 

Estimular a compreensão engajando os estudantes em desempenhos de 
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compreensão, requer que eles ampliem, sintetizem e apliquem o que sabem; (ver 

Quadro 5) 

• “Avaliações contínuas” instruem o planejamento e medem a compreensão dos 

alunos”, para saber o que eles compreenderam e quais seus desempenhos. Deve 

ter: critérios relevantes, explícitos e públicos, avaliações frequentes, múltiplas 

fontes, servir para medir o progresso e subsidiar o planejamento (WISKE, 2007, p. 

12-13).  

Para Gardner (2007, p.120), a qualidade da compreensão do estudante está 

na capacidade de “[...] dominar e usar corpos de conhecimento que são valorizados 

por sua cultura”. Mais especificamente, na capacidade de compreender a natureza 

humanamente criada com esse conhecimento, para “[...] transformar o mundo ao 

seu redor”. 

Quadro 5: Desempenhos de Compreensão 

 

 

 

 

 

 

Desempenhos de 

compreensão 

A exploração são as atividades iniciais de uma unidade, onde os 
alunos podem relacionar o tópico gerador, seus próprios interesses e 
suas experiências prévias. 

A Pesquisa orientada engaja os alunos no emprego de ideias ou dos 
modos da pesquisa que o professor escolhe como centrais para 
compreender as metas a alcançar. Começam com desempenhos nas 
habilidades básicas para chegar às mais complexas. 

São os desempenhos amplos onde os alunos:  

• relacionam-se diretamente com as metas (objetivos) de 
compreensão;  

• por meio da prática desenvolvem suas habilidades e compreensões 
iniciais;  

• utllizem múltiplos estilos de aprendizagem e formas de expressão, 
planejados de forma que os alunos aprendam por meio de múltiplos 
sentidos e tipos de inteligência;  

• tenham um engajamento reflexivo em tarefas desafiadoras e 
acessíveis, que no dizer de Perkins (apud WISKE, 2007, p. 37)  
“[...] requer que o aluno pense, não apenas memorize ou repita 
conhecimento ou habilidades de rotina”;  

• demonstrem compreensão, e que não sejam apenas experiências 
particulares, mas que sejam atividades percebidas por outros e que 
evidenciem, seja para colegas de classe, professores ou pais, que 
o aluno, de fato, compreendeu. Wiske comenta ainda, que “[...] 
desempenhos tornam-se um meio de monitorar, promover e 
aprender através da compreensão coletiva”. 

Fonte: Wiske (2007, p. 54) 



92 
 

Por fim, Gardner reafirma a visão de “compreensão” como desempenho do 

EpC, definindo-a como a “capacidade de usar conhecimento em situações novas”, e 

ao fazer isso, o marco conceitual do EpC propõe que o conhecimento se torne uma 

ferramenta de reflexão. Trata-se de uma visão de conhecimento e de compreensão 

diferenciada daquela visão do ensino disciplinar tradicional nas escolas. E, no dizer 

do autor (GARDNER, 2007, p. 132), como uma ferramenta de trabalho, ela deve ser 

adaptada aos conteúdos e contextos específicos, bem como aos níveis de ensino 

nos quais será usada. 

Temos no entanto duas outras questões importantes para completar a 

Metodologia proposta por Gardner. Uma delas é buscar a fundamentação na obra 

de Wittgenstein, uma vez que, conforme já descrito no ítem 1.2 a sua filosofia da 

linguagem e os conceitos, principalmente de significação, experimentação e 

compreensão tem sido apropriado por alguns autores dentro do ensino de ciências, 

principalmente de Química.  

De uma forma lúdica podemos trabalhar também em Ciências, com Jogos de 

Linguagem, como os exemplos do próprio autor:: 

Tenha presente a variedade de jogos de linguagem nos seguintes 
exemplos e em outros: Ordenar e agir segundo ordens - Descrever 
um objeto pela aparência ou pelas suas medidas - Produzir um 
objeto de acordo com uma descrição (desenho) - Relatar um 
acontecimento - Fazer suposições sobre o acontecimento - Levantar 
uma hipótese e examiná-la - Apresentar os resultados de um 
experimento por meio de tabelas e diagramas - Inventar uma história; 
e ler - Representar teatro -Cantar cantiga de roda -  Adivinhar 
enigmas - Fazer uma anedota; contar - Resolver uma tarefa de 
cálculo aplicado […] (WITTGENSTEIN, 2014, IF § 23). 

Do mesmo modo encontramos em Vigotsky (2003, p. 172), a peocupação 

com o desenvolvimento social dos indivíduos. Há, segundo ele, uma forte correlação 

entre jogo e trabalho; a natureza psicológica de um e outro parecem coincidir, de 

modo que ele afirma que “[...] o jogo é a forma natural de trabalho da criança; uma 

atividade que lhe é inerente e uma preparação para a vida adulta”. 

Como o jogo na escola, no trabalho de grupo, na aprendizagem socializada; o 

jogo como modo de chamar a atenção dos estudantes e os jogos de linguagem de 

Wittgenstein, unem-se aqui. 

Outra categoria discutida por Vigotsky é o pensar: "O pensamento sempre 

surge com a dificuldade. Sempre que tudo flui facilmente sem qualquer obstáculo, o 

pensamento não surge. Ele surge onde a conduta se depara com um obstáculo".    
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O trabalho com tópicos geradores se aproxima desse pensamento, pois parte-se 

sempre de um problema a resolver. O “Problem-based learning” (PBL) 

(aprendizagem baseada em problemas), se aproxima dessa ideia de Vigotsky.  

Quanto à proposta para o Ensino de Ciências (conteúdos, objetivos, 

procedimentos, etc) os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(PCNEM), ainda são hoje a principal Referência para as escolas. Sobre o ensino na 

área de Ciências, lê-se: 

[…] o aprendizado de Ciências e de Matemática, já iniciado no 
Ensino Fundamental, deve encontrar complementação e 
aprofundamento no Ensino Médio. […] o conhecimento científico 
disciplinar é parte tão essencial da cultura contemporânea que sua 
presença é indiscutível na Educação Básica e, como consequência 
seu aprofundamento no Ensino Médio. Neste, os objetivos envolvem, 
de um lado, o aprofundamento dos saberes disciplinares em 
Biologia, Física, Química e Matemática, e de outro lado, devem 
permitir o desenvolvimento de conhecimentos práticos e 
contextualizados. […] Para a área das Ciências da Natureza, 
Matemática e Tecnologias, isto é particularmente verdadeiro, pois a 
crescente valorização do conhecimento e da capacidade de inovar 
demanda cidadãos capazes de aprender continuamente, para o que 
é essencial uma formação geral e não apenas um treinamento 
específico (PCNEM, 2000, p. 6). 

A Educação Científica deve propiciar a construção de uma compreensão 

dinâmica da nossa vivência, de convívio harmônico com o mundo da informação, de 

entendimento histórico da vida social e produtiva, de percepção evolutiva da vida, do 

planeta e do cosmos, enfim, um aprendizado com caráter prático e crítico. Para 

tanto, as ciências e as tecnologias, assim como seu aprendizado, podem fazer uso 

de uma grande variedade de linguagens e recursos, de meios e de formas de 

expressão. (PCNEM, 2000. v. III, p. 53)   

Portanto, para a realidade das Escolas Públicas de Roraima, na atualidade, 

propõe-se que a EpC seja trabalhada tendo como fio condutor os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para Ensino Médio (PCNEM) - Ensino de Ciências, Parte III - 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. É a Referência que se pode 

utilizar hoje como conteúdos e procedimentos, uma vez que mudanças nas políticas 

do MEC para o Ensino Médio são hoje uma incógnita. O motivo é a polêmica 

Medida Provisória (MP) 746/2016 que foi enviada pelo governo federal ao 

Congresso Nacional, em 22 de setembro de 2016, para reestruturação do Ensino 

Médio.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A compreensão de que a linguagem é a ferramenta principal da comunicação 

entre os seres humanos e que a aprendizagem da linguagem científica insere os 

alunos numa cultura científica, necessária para a cidadania crítica, torna-se uma 

questão prioritaria na Educação em Ciências.  

As questões propostas e desenvolvidas nesta Dissertação, tiveram como 

metodologia de pesquisa a abordagem qualitativa e como suporte a teoria adotada. 

A visibilidade desse processo, que envolve cognição, ensino e aprendizagem, ficou 

mais evidente após os resultados obtidos. 

Partiu-se de um entendimento de ensino e aprendizagem, que vê o estudante 

como uma individualidade em suas capacidades cognitivas; como uma pessoa 

usuária de uma linguagem, que se insiste, deve ser científica, mas que ele adquiriu 

primeiramente dentro de um determinado grupo social, que tem seus próprios jogos 

de linguagem, a partir de suas formas de vida. 

Embora a pesquisa tenha ocorrido dentro de um universo pequeno de apenas 

duas turmas, respectivamente de 1º e 3º Ano do Ensino Médio, da Escola Estadual 

Gonçalves Dias de Boa Vista, Roraima, observou-se que teria revelado as mesmas 

respostas e o mesmo alcance de quantas houvessem sido pesquisadas.  

Os estudantes revelaram, como era esperado, mais maturidade em alguns 

pontos no 3º Ano e mais curiosidade e disponibilidade no 1º Ano. Conseguiram no 3º 

Ano, por exemplo, descrever o trabalho de Cientista com mais propriedade, bem 

como citar o nome de Cientistas, enquanto os de 1º Ano ainda não têm esse 

entendimento.  

Esse estudante real, protagonista nas suas salas de aula no Ensino Médio de 

Roraima tem uma história de vida, de conhecimentos já adquiridos e possibilidades 

concretas de alcançar muito mais, se lhe for permitido. Adentramos seus espaços, 

na escola e na sala de aula, procurando saber as questões que nos intrigavam e 

eles permitiram e colaboraram para que se pudesse analisar e entender 

As dimensões temáticas desta análise incluem o entendimento que os 

estudantes têm da Ciência e da Tecnologia; das ligações que conseguem fazer 

entre os conteúdos aprendidos nas aulas, e a Ciência aplicada que é visível nos 
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produtos que fazem parte do seu dia-a-dia; dos assuntos já estudados e que os 

interessou particularmente; do interesse em participar, discutir, assistir e visitar 

assuntos e espaços ligados à Ciência e à Tecnologia. E ainda, o que considera que 

pode ser utilizado como materiais e recursos nas suas aulas de Ciências, qual sua 

visão da profissão de Cientista e que caracteristicas profissionais ele tem.  

O referencial teórico utilizado para a proposta de metodologia de ensino, 

permitiu reforçar principalmente, as diferenças entre conhecimento, habilidade e 

compreensão que são primordiais para o ensino e a aprendizagem. Conhecimento é 

informação disponível que pode ser testada quando o aluno responde ao que lhe é 

perguntado; habilidades são desempenhos que se tornam rotineiros. Mas, é a 

compreensão que vai fornecer a capacidade de pensar e agir de maneira flexível 

com o que se sabe, ou seja, a partir do conhecimento adquirido. 

Importa ainda, em relação ao ensino e aprendizagem de Ciências, verificar 

que o professor pode, com resultados positivos, pensar e propor atividades que 

favoreçam o processo de aprendizagem com o uso das ferramentas. Na atualidade, 

os estudos da Psicologia Cognitiva, da Neurociência e da Neurodidática, estão 

facilmente disponíveis para acesso seja do professor, pais, estudantes ou de 

planejadores.  

Por fim, a metodologia proposta como produto do mestrado deve ter  

Referência Curricular. Para a realidade das Escolas Públicas de Roraima propõe-se 

que a EpC – Ensino para a Compreensão, seja trabalhada tendo como fio condutor 

os Parâmetros Curriculares Nacionais para Ensino Médio (PCNEM) para o Ensino 

de Ciências, Parte III - Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. É a 

Referência que se pode utilizar hoje como conteúdos e procedimentos, uma vez que 

mudanças nas políticas do MEC para o Ensino Médio são hoje uma incógnita. O 

motivo disso é a polêmica Medida Provisória (MP) 746/2016 que foi enviada pelo 

governo federal ao Congresso Nacional, no dia 22 de setembro de 2016, para 

reestruturação do Ensino Médio que ainda está, na atualidade, em tramitação. 
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APÊNDICE A – Questionário aplicado aos alunos 

 

          UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA 
PROGRAMA DE PÓSPROGRAMA DE PÓS--GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS ––   PPGECPPGEC  

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS 

Pesquisa sobre interesse do estudante de Ensino Médio em Ciência e Tecnologia 

 

 

 

 
Não é necessário colocar seu nome. 
 

Sexo 

Masculino Feminino 
 
Qual sua idade: ___________________ 
 
 
Em que Escola fez seu Ensino Fundamental?  _________________________ 
 
______________________________________________________________  
 
 
Quais as disciplinas que você considera mais difíceis? ____________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Quais as disciplinas que 
você tem menos 
dificuldades? 
 

 

1 

Vivemos hoje rodeados por artefatos tecnológicos de todos os tipos, que resultam 
da Ciência aplicada. 

Você consegue associar as disciplinas de Ciências, que aprende nas aulas (de 
Biologia, Química, Física e Matemática, por exemplo) com as aplicações da 
Ciência no seu dia-a-dia? 

Assinale (X) na opção escolhida: 

1. 1 Sempre consigo fazer ligações entre a Ciência na escola e na vida diária  

1. 2 Às vezes consigo ligar o que aprendo em Ciências com a vida prática  

1. 3  Nunca consigo perceber na vida prática o que aprendo na escola.  

Você pode fazer um breve comentário sobre uma das alternativas acima? 
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2 Pode citar uma aula de Ciências de anos anteriores, que o assunto tenha sido muito 
interessante para você? 
Assinale com X as opções que estiverem de acordo com você:  SIM NÃO 

2.1 Foi um assunto pelo qual você se interessa particularmente?   

2.2 Teve sua participação na pesquisa sobre o assunto?   

2.3 Foi uma aula fora do espaço da sala de aula?   

2.4 Foi uma aula fora da Escola?   

2.5 
O professor(a) utilizou alguma tecnologia durante a aula? (datashow, 
computador, vídeo) 

  

Você poderia escrever sobre essa experiência, se você a teve? Em qual série e qual o assunto 
tratado? 

 

 

3 
Assinale se algumas das atividades ligadas à 
ciência e tecnologia lhe interessam, e se você 
participa fora da Escola nu

nc
a 

às
 v

ez
es

 

se
m

pr
e 

3.1 Vejo programas e documentários sobre Ciências na TV  

   
3.2 Leio livros sobre ciência e tecnologia 

  
  

3.3 Leio revistas de divulgação científica 

   3.4 Tenho interesse e participo das feiras de ciências 

  
  

3.5 Uso a internet para buscar informação científica 

   
3.6 Falo com meus amigos sobre temas relacionados à 

Ciência e Tecnologia  
   

3.7 
Visito museus, zoológicos e parques botânicos quando 
tenho oportunidades    
 

   
3.8 Assisto filmes e leio quadrinhos de ficção científica 

   
Outras atividades:  
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4 

 
Em que medida você acha importante 
fazer estas atividades nas aulas de 
Ciências? (Biologia, Física, Quimica, ou 
Matemática?)  
Assinale (X) as opções com as quais 
concorda 
  

Im
po

rta
nt

e 

M
ui

to
 

im
po

rta
nt

e 

P
ou

co
 

im
po

rta
nt

e 

N
ad

a 
 

im
po

rta
nt

e 

4.1 Usar a biblioteca   

   4.2 Usar laboratórios 

    4.3 Fazer experimentos 

    4.4 Usar computadores   

   4.5 Assistir filmes sobre a área de estudos   

   
4.6 Visitar um laboratório ou instituição de 

investigação científica fora da escola 

    4.7 Preparar trabalhos para feiras e olimpíadas   

   
4.8 Usar artigos de revistas sobre ciência e 

tecnologia para trabalhar temas em aula   

    
 

5 
Em relação à ciência, à tecnologia a ao ambiente: 
assinale se concorda ou não com as afirmações  
 C

on
co

rd
o 

N
ão

 
C

on
co

rd
o 

 

N
ão

 s
ei

  
 

5.1 
A ciência e a tecnologia estão fazendo com que nossas 
vidas sejam mais fáceis e cômodas, mas há riscos para 
os seres humanos e o meio ambiente; 

 

 
  

5.2 

Certos produtos químicos utilizados na industria podem 
comprometer seriamente nossa saúde e o meio ambiente, 
mas quase sempre as pessoas compram e consomem 
sem compreensão disso; 

   
5.3 

A ciência e a tecnologia podem facilitar a nossa vida, 
pelos bens e produtos que consumimos, e não creio que 
isso vá trazer grandes problemas ambientais;  

   

5.4 

As grandes corporações internacionais, fabricantes de 
produtos que resultam das pesquisas científicas, 
preocupam-se mais com os seus lucros do que com os 
problemas para as pessoas ou o ambiente;  
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6  
O que você acha mais importante no trabalho do(a) 
cientista?  

Assinale com X apenas um para cada frase 

 

Importante  

Menos  

importante 

6.1 Saber como funciona o mundo, a natureza ou a sociedade    

6. 2 Ter uma profissão valorizada   

6. 3 Poder ajudar a humanidade   

6. 4 Ter um trabalho intelectualmente interessante   

6. 5 Descobrir ou inventar coisas novas   

6. 6 Contribuir para o avanço do conhecimento   

6. 7 Ter prestígio, dar entrevistas, aparecer na TV   

6. 8 Ter poder e dinheiro   

6. 9  
Outros:______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7 

Quanto à imagem do(a) cientista. Como é um(a) cientista 
para você?  
 
Marque com X até 3 opções: 		

7.1 Tem uma mente aberta a novas ideias 		

7.2 Apaixonado(a) por seu trabalho 		

7.3 Alguem com bastante ousadia e criatividade 		

7.4 Alguém que raciocina de maneira lógica 		

7.5 Trabalha com uma equipe bem coordenada 		

7.6 Uma pessoa comum com conhecimento e babilidades  
especiais 		

7.7 É excentrico(a) 		

7.8 Ë curioso(a) 		

7.9 É distraído(a)   	

Você	teria	mais	algum	comentário	a	fazer	sobre	o	trabalho	do(a)	cientista?		
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9 
Você lembra o nome de algum(a) cientista brasileiro(a) ou de outro país? 

Escreva o nome abaixo, por favor: 

9.1  do Brasil 

9.2  de outro país 

9.3  não lembro 

10 
Você sabe o nome de alguma Instituição de pesquisa e desenvolvimento científico no 
Brasil ou de outro país? 
Escreva o nome abaixo, por favor: 

10.1  do Brasil 

10.2  de outro país 

10.3  não lembro 

8 

Na sua opinião, quais são os atrativos que o(a) jovem pode encontrar se quiser se 

tornar um(a) cientista? 

Assinale (X) até 3 opções 

8. 1 Contribuir para o avanço do conhecimento científico  

8. 2 Ter uma vida profissional gratificante  

8. 3 Ter a possibilidade de viajar, inclusive para outros países  

8. 4 Trabalhar com uma equipe de pessoas para o bem da sociedade   

8. 5 Trabalhar em laboratórios, dar entrevistas, aparecer na TV  

8. 6 Ter a possibilidade de obter Prêmios   

8. 7 Progredir na vida profissional e ter reconhecimento entre os colegas  

8. 8 Ter uma carreira com salário promissor  

8. 9 Descobrir ou inventar coisas novas  

8.10 

Outros motivos: 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
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