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Resumo 
Propostas de métodos de aprendizagem mais ativa, que incentivem os estudantes a 
resolver problemas e definir conceitos a respeito da natureza da ciência são 
realidades ainda distantes do ensino médio. Porém algumas instituições de ensino, 
como IFPR, apresentam cursos de ensino médio técnico, com componentes 
curriculares, que podem incentivar o aprimoramento científico dos estudantes de 
forma mais ativa a partir da Aprendizagem Baseada e Projetos (ABP). Diante disso o 
objetivo deste trabalho foi verificar as perspectivas dos estudantes a respeito da 
participação em uma disciplina que teve a ABP como postura pedagógica. Para isso 
foram tomados como corpus da pesquisa nove (9) estudantes de uma turma de 
primeiro ano do ensino médio técnico, que responderam a questionários bimestrais 
denominados “auto avaliação”, estes foram submetidas a uma análise de conteúdo. A 
partir dessa análise foram observadas várias categorias a priore, sendo que neste 
trabalho apresentamos duas delas. A primeira, diz respeito as perspectivas dos 
estudantes sobre a contribuição dessa disciplina para o aprimoramento de sua visão 
científica e sua influência em situações futuras. Já a segunda apresenta suas 
perspectivas a respeito da aprendizagem dos conceitos de uma pesquisa científica. A 
partir desses resultados podemos concluir que componentes curriculares que presam 
pelo contato do estudante com a pesquisa científica se mostram um ambiente propício 
para o aprimoramento da alfabetização científica, bem como para o desenvolvimento 
da aprendizagem dos conceitos que fazem parte de uma pesquisa. 
 
Palavras-chave: Alfabetização científica; aprendizagem baseada em projetos; Ensino 
médio. 

 
Introdução 
 

O ensino médio brasileiro sempre foi tema de discussão, debate e 

pesquisa, muitas dessas provavelmente motivadas pela análise do desempenho dos 

alunos junto a testes como o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), 

que em 2015 mostrou que o desempenho médio dos jovens estudantes brasileiros na 

avaliação de ciências foi de 401 pontos, valor significativamente inferior à média dos 

estudantes dos países membros da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), que foi de 493 pontos. O desempenho médio 

dos jovens brasileiros da rede estadual foi ainda menor, 394 pontos (BRASIL, 2016).  
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Todavia estes conceitos de medida da qualidade do ensino realizada 

a partir de resultados de testes como Enem, PISA ou outros apresentam suas 

fragilidades e não respondem a complexidade do processo educativo. Porém esses 

indicativos são utilizados pelo governo federal para guiar as decisões a respeito dos 

rumos que o ensino deve tomar (FERRETI, 2017).  

Diante desse cenário crítico, o qual é posto para o ensino básico 

brasileiro, observamos que algumas instituições públicas vem se destacando 

positivamente nestas avaliações, segundo levantamentos realizados por Araújo e 

Silva (2017), a rede federal de ensino técnico, apresentou no PISA de 2015, nas áreas 

de ciências, um desempenho de 517 pontos, o que foi superior a países membros da 

OCDE e muito acima do que foi obtido pela rede privada de ensino (493 pontos) 1. 

Esse bom desempenho pode estar relacionado com as diretrizes 

pedagógicas que regem essa rede federal de ensino, pois esta não tem como objetivo 

a busca por bons resultados de seus alunos em testes de avaliação proposto pelo 

governo federal, mas o objetivo da rede vai muito além e pode ser visto em suas bases 

de orientações para a organização pedagógica de seus cursos que indicam a 

necessidade de integrar trabalho, ciência, tecnologia e cultura. Para isso seu corpo 

docente deve assumir que o ensino, a pesquisa e a extensão sejam os eixos 

orientadores da prática pedagógica, e que haja a indissociabilidade entre teoria e 

prática, sugerindo a adoção da interdisciplinaridade (IFPR, 2014). 

Este tipo de postura pedagógica, aliada a metodologias ativas, 

proporciona que alguns campus do Instituto Federal do Paraná (IFPR) adotem a 

aprendizagem baseada em projetos (ABP), bem como a inserção da pesquisa 

científica como possibilidades para o aprimoramento da alfabetização científica dos 

estudantes. Sendo assim, a questão que se coloca neste artigo é a seguinte: Quais 

seriam as perspectivas dos estudantes que vivenciaram uma disciplina que teve a 

ABP como postura pedagógica? De que forma, segundo os estudantes, essa 

experiência pode contribuir para o seu aprimoramento científico? 

Diante disso, é neste ambiente educacional de um IFPR, o qual 

apresenta em seus documentos institucionais a inserção da pesquisa e do 

                                            
1 Informação disponível em: http://g1.globo.com/educação/noticias/brasil-cai-em-ranking-mundial-de-
eduação-em-ciencias-leitura-e-matematica.ghtml&gt;. Acesso em: agosto. 2019. 
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desenvolvimento científico desde de o início do ensino médio técnico, que 

desenvolvemos a pesquisa cujos resultados parciais trazemos neste artigo. 

Salientamos que esta tem como principal objetivo verificar as perspectivas dos 

estudantes a respeito da participação em uma disciplina que teve a ABP como postura 

pedagógica. 

 

Metodologia  

 

Nesta investigação qualitativa buscamos evidenciar as perspectivas 

de estudantes que tiveram contato com os conceitos relacionados a uma pesquisa 

científica perante uma abordagem de ensino pautada na ABP. Para isso tomamos 

como base de análise um curso de nível médio técnico de um dos campus do IFPR, 

mais especificamente, uma turma de primeiro ano, a qual era composta por quarenta 

alunos. Esta turma foi selecionada para o estudo pois apresentava entre seus 

componentes curriculares a disciplina intitulada de “PROJETO I”, componente este de 

duração semestral, com carga horária de 4 horas/aulas semanais, que traz ABP entre 

seus pressupostos pedagógicos com o intuito de apresentar aos passos relacionados 

ao desenvolvimento de uma pesquisa científica aos estudantes 

Segundo Bender (2014), para o desenvolvimento da ABP, é tarefa do 

professor iniciar a abordagem com os alunos mediante a apresentação do tema e 

problemática a ser vivenciado. Sendo assim, os dados aqui levantados foram 

selecionados durante o ano de 2018, onde a referida turma pesquisada, teve como 

tema “a vivência de uma pesquisa científica”, e o problema lançado aos alunos foi: 

“Quais os principais passos que regem o desenvolvimento de uma pesquisa 

científica?”. 

A coleta dos dados a serem analisados visando a elucidação do 

problema de pesquisa proposto se deu primeiramente a partir da seleção de alunos 

para a pesquisa, essa ocorreu de forma aleatória e voluntária onde participaram nove 

(9) estudantes. Foi tomado como do corpus, os questionários respondidos pelos 

estudantes ao final de cada bimestre. Este questionário foi proposto pelo grupo de 

professores como uma forma de “Auto Avaliação”, essa permitiu a eles verificarem o 

que pesavam os estudantes a respeito da prática de ensino que estavam fazendo 

parte. Com esse questionário foi possível ainda verificar as angústias e ansiedades 

vivenciadas pelos estudantes quando se tornam protagonistas do processo de 
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aprendizagem. Esse questionário foi formatado com dois grupos de perguntas, o 

primeiro estava relacionado ao desempenho individual do aluno na disciplina e o 

segundo grupo de perguntas buscava verificar o que os alunos estavam pensando a 

respeito da dinâmica a qual estava sendo submetido. Sendo assim tomamos as 

respostas dos questionários como material de pesquisa visando verificar as 

perspectivas dos estudantes a respeito da prática vivenciada 

Diante disso, as respostas do questionário dos nove (9) estudantes 

foram analisadas com base nos procedimentos da Análise de Conteúdo (AC), como 

proposto por Bardin (2011). Para facilitar a exploração do material, codificamos as 

respostas dadas pelos alunos, identificando-os por A1, A2 ... A9, acrescidas de um 

número, por exemplo, A1.2, que diz respeito a resposta dado pelo aluno A1 ao 

questionário dois. Na etapa final desta análise, propusemos a elaboração de uma 

categorização que teve por finalidade agrupar os dados mediante alguns critérios 

definidos durante o processo de desenvolvimento da pesquisa, evidenciando 

semelhanças e diferenças, e propondo agrupamentos em função de características 

comuns. 

 

Resultados e Discussão  

 

A partir da análise dos dados emergiram algumas categorias que 

visavam responder ao problema de pesquisa proposto. Porém para esta apresentação 

trazemos duas delas. A primeira, diz respeito as perspectivas dos estudantes sobre a 

contribuição dessa disciplina para o aprimoramento de sua visão científica. Assim foi 

possível verificar o interesse dos estudantes pela pesquisa, bem como suas 

perspectivas a respeito da contribuição dessa vivência escolar para com suas 

atividades acadêmicas que será desenvolvida no futuro. Para exemplificar essa 

categoria apresentamos 3 excertos dos estudantes E1, E4 e E7. 

 

E1.1- Com a disciplina vejo uma grande vantagem para o que virá para 
nós no futuro, pois será de grande relevância quando formos executar 
nossos próprios projetos, tanto de agora no ensino médio, quanto o de 
um doutorado. 
E4.3- A disciplina de projeto nos prepara e ajuda para o futuro, 
aprendendo desde já como lidar com artigos e tendo uma iniciação 
científica indispensável. 
E7.3- o aprendizado de como fazer um projeto de pesquisa científica 
é importante e será usado em muitas partes da vida acadêmica, acho 
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muito bom que saibamos como desenvolver um desde cedo. Além de 
ótima experiência é uma contribuição muito grande para nossos 
“currículos”. 
 

Para Sassaeron (2015) o aprimoramento da alfabetização Científica 

está sempre em construção ocorrendo por meio de novas experiências. Desta forma, 

podemos notar que na perspectiva dos estudantes, a disciplina que teve a ABP como 

postura pedagógica pode contribuir não apenas para a aprendizagem dos conceitos 

referentes a uma pesquisa científica, mas foi mais além, proporcionou a construção 

de um espírito científico dos estudantes, isso pode ser notado quando os mesmos 

fazem referências a contribuição dessa vivência par sua vida acadêmica futura. 

Já a segunda categoria apresenta as perspectivas dos estudantes a 

respeito da aprendizagem dos conceitos de uma pesquisa científica. Salientamos que 

os conceitos referentes ao desenvolvimento de uma pesquisa científica estão entre os 

objetivos da disciplina analisada. Portanto as perspectivas dos estudantes a respeito 

desses conceitos podem também ser evidências do seu aprimoramento da 

alfabetização científica. Sendo assim, apresentamos alguns 3 exemplos do que 

pensam os estudantes E4, E3 e E6 sobre a aprendizagem. 

 

E4.2- O contato com artigos e o aprendizado de como pesquisá-los, 
fichar, entender como funciona uma pesquisa, aprender como 
funciona a metodologia das pesquisas e como realizar o 
desenvolvimento de um projeto 
E3.3- aprender a desenvolver um projeto de pesquisa como trabalhar 
com fontes e resultados são ótimas contribuições e com toda certeza 
me garantiram um bom rendimento durante o colégio e faculdade. 
E6.3- quanto ao projeto I, pude aprender a desenvolver um projeto de 
pesquisa científica no primeiro ano do ensino médio, o que grande 
maioria das pessoas faz apenas na faculdade, e muitas nem chegam 
a fazê-lo, com isso, além de me fornecer uma base para futuros 
trabalhos, me permitiu adquirir novos conhecimentos. 
 

Segundo Teixeira, Passos e Arruda (20145), a aprendizagem não 

possuindo um ponto de chegada ou um nível a ser atingido. Ela se torna evidente na 

medida em que o estudante desenvolve habilidade que possa aprimorar seu modo de 

relacionar com o seu conhecimento teórico e prático. Pensando dessa forma fica 

evidente nas perspectivas dos estudantes essa relação com os conceitos que fazem 

parte de uma pesquisa como por exemplo as fontes, as metodologias, os resultados.  

Neste sentido, e na visão de Sassaeron e Carvalho (2008), a sala de 

aula talvez seja o ambiente que permita aos alunos compreenderem não somente 
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conceitos científicos, mas entenderem como ocorre o desenvolvimento de uma 

pesquisa científica e as suas relações com a sociedade. 

 

Conclusões  

 

Baseado nas perspectivas dos estudantes podemos acreditar que a 

vivência das etapas que envolvem uma pesquisa científica a partir da ABP se mostra 

um ambiente propício para o aprimoramento da alfabetização científica, para o 

desenvolvimento da aprendizagem dos conceitos que fazem parte de uma pesquisa, 

assim como contribuiu com construção de argumentos que influenciarão diretamente 

nas tomadas de decisões que virão futuramente.  
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