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INTRODUÇÃO 
 
Para que os alunos se interessem por qualquer ramo da ciência 

torna-se necessário que adquiram conhecimentos de conceitos 

básicos, os quais devem ser discutidos antes mesmo de 

ingressarem em um curso de graduação. De acordo com KUHN 

[1], “Um homem pode sentir-se atraído pela ciência por todo tipo 

de razões. Entre essas, estão o desejo de ser útil, a excitação 

advinda da exploração de um novo território, a esperança de 

encontrar ordem e o impulso para testar o conhecimento 

estabelecido”. 

Esta pesquisa tem como principal objetivo identificar concepções 

prévias no ensino de ciências de estudantes de ensino médio e 

graduação através da aplicação de um questionário com 

perguntas contextualizadas. A pesquisa qualitativa representa 

grande importância para as ciências da educação em nível 

mundial, ainda que possa apresentar diferença nos métodos 

aplicados [2].  

 

DESENVOLVIMENTO 
 

Três questões de uma versão adaptada do questionário VNOS-C 

(Views of Nature of Science - Modelo C) [3] foram aplicadas a 

estudantes de ensino médio e de graduação em Engenharia 

para o estudo das concepções prévias desses estudantes sobre 

o conceito de Ciência. A análise dos dados foi executada por 

meio de uma análise qualitativa, denominada análise de 

conteúdo, que propõe uma metodologia composta por etapas 

como a categorização, descrição e interpretação [4].  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A primeira questão perguntava se era possível definir Ciência. 

Abaixo, podem ser verificados os resultados obtidos na 

categorização.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Primeira categorização para questão 1. 

 

Para aqueles que apresentaram respostas afirmativas, suas 

definições foram divididas em três subcategorias de acordo com 

os seguintes assuntos discutidos: descobertas, teorias e 

curiosidade; método científico e  estudo de algo; conhecimento 

abrangente sobre diferentes áreas. Entre os estudantes do 

ensino médio, 48% abordaram a primeira subcategoria, 46% a 

segunda e 43% a terceira. Entre os estudantes de graduação, 

32% abordaram a primeira, 82% a segunda e 32% a terceira.  

A segunda questão perguntava se os estudantes acreditavam 

que as teorias científicas permanecem inalteradas ao longo dos 

anos. A seguir, podem ser verificados os resultados obtidos na 

primeira categorização. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Primeira categorização para questão 2. 

Os estudantes, que responderam negativamente, declararam 

que as teorias são verdades absolutas e não podem ser 

modificadas. As considerações feitas nas respostas afirmativas 

foram subdivididas conforme os argumentos: avanço 

tecnológico e descobertas; transformações sociais e políticas; 

comprovação científica. Entre esses estudantes do ensino 

médio, 68% discorreram sobre o primeiro tópico, 5% o 

segundo e 19% o terceiro. Entre os alunos da graduação, 86% 

abordaram o primeiro, 4% o segundo e 18% o terceiro.  

A terceira questão abordava se cientistas conseguem ou não 

chegar a resultados diferentes a partir de um mesmo conjunto 

de dados.  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Primeira categorização para questão 3. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A importância da interdisciplinaridade do próprio termo ciência 

e o conhecimento disso não deve ser privilégio apenas de 

alguns [5]. Além disso, é importante destacar que as revisões 

das teorias tem sido executadas com maior frequência em 

decorrência do avanço em diversas áreas e também como 

fruto das modificações sociais [6]. 

Dado o exposto, é imprescindível que haja mais estudos 

relacionados às concepções de ciência e que os mesmos 

sejam trabalhados dentro das escolas e universidades. A 

experiência obtida neste trabalho pode ajudar no 

desenvolvimento de novas metodologias que despertem a 

curiosidade e interesse dos alunos.  
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