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RESUMO - A educação em saúde possibilita a construção do conhecimento, que 

permite o pleno exercício da cidadania. O conceito de educação em saúde, também, 

vai além da transmissão de informações, configurando combinações de experiências 

de aprendizagem delineadas, com vistas a facilitar ações voluntárias conducentes à 

saúde. Essas combinações envolvem trocas de experiências de vida, aspectos 

comportamentais, medidas terapêuticas e interacionais. Considerando a importância 

da educação em saúde, este estudo tem por objetivo avaliar as concepções os 

alunos do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental acerca da ciência, do cientista e das 

práticas científicas, apontando a importância das ações educativas lúdicas, no 

auxílio de conceitos de Imunológica e Parasitologia e Microbiologia para alunos dos 

anos iniciais, do ensino fundamental. Essa pesquisa foi inicialmente realizada no 

primeiro semestre de 2014, em uma escola particular, no município de Aragarças - 

GO e se prolongará até o final do segundo semestre do mesmo ano. Para isso, 

elegeram-se duas escolas públicas e duas escolas privadas de Aragarças – GO e  

Barra do Garças - MT como lócus da pesquisa. Primeiramente foi avaliado o 

conhecimento dos alunos, da primeira escola, por meio de um questionário contendo 

perguntas objetivas. Após a análise dos dados foi desenvolvida uma atividade lúdica 

educativa “teatro” com ênfase nos discursos sobre higiene pessoal, sobre ambiente 

e a importância da ciência, procurando associar a transmissão de parasitos e 

microrganismos, aos hábitos pessoais. Concluiu-se que as atividades lúdicas 

educativas se constituem em uma estratégia que contempla os critérios para uma 

aprendizagem efetiva, no sentido de que chama a atenção para um determinado 

assunto (intencionalidade / reciprocidade). Seu significado pode ser discutido entre 

todos os participantes e o conhecimento gerado, a partir da atividade lúdica, pode 

ser transportado para o campo da realidade, caracterizando a transcendência.  

1. INTRODUÇÃO - Durante muito tempo as concepções de produção do 

conhecimento científico possuíam cunho empirista e apresenta-se nas escolas, 

somente, como atividade inerente ao meio acadêmico.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais – (PCN) em uma sociedade 

em que se convive com a supervalorização do conhecimento científico e, com a 

crescente intervenção da tecnologia no dia-a-dia, não é possível pensar na formação 

de um cidadão crítico à margem do saber científico. (BRASIL, 1997). Nesse 

contexto, este projeto de pesquisa tem como tema central as concepções científicas 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, partindo do seguinte problema: como os 



alunos dos anos iniciais, do 3º ao 5º ano, do Ensino Fundamental das referidas 

escolas concebem a Ciência e as práticas científicas? Acredita-se que os alunos dos 

anos iniciais do 3º ao 5º ano, do Ensino Fundamental possuem uma visão simplista 

para explicar os fenômenos ou preceitos científicos, reduzindo-os, apenas, a 

conceitos a serem memorizados.  

2. OBJETIVO GERAL - Avaliar as concepções dos alunos do 3º ao 5º ano do 

Ensino Fundamental acerca da ciência e das práticas científicas, demonstrando a 

importância das ações lúdicas no auxílio do ensino de ciências (imunologia, 

parasitologia e microbiologia) para tais alunos. 

3. METODOLOGIA - Trata-se de um estudo de natureza básica e exploratória, com 

abordagem quanti-qualitativa, com vistas a traçar um perfil da realidade prévia dos 

educandos, acerca de temáticas que envolvem ciências e práticas científicas. Para 

tanto, além da pesquisa bibliográfica em obras que abordam a temática. A pesquisa 

de campo será realizada em duas escolas públicas e duas escolas privadas nas 

cidades de Aragarças - GO e Barra do Garças - MT. Como técnica de coleta de 

dados será utilizado o questionário fechado e a observação das atividades de 

ciências nessas escolas. Posteriormente, será realizada uma intervenção, por meio 

de atividade lúdica, sobre ciências e práticas científicas com os alunos participantes. 

Como método de procedimento será utilizado o método descritivo para relatar os 

conhecimentos prévios dos alunos acerca da referida temática, bem como os 

conhecimentos obtidos após a intervenção educativa. O método correlacional será 

adotado para estabelecer associação entre os conhecimentos dos alunos antes e 

depois da intervenção lúdica.  

4. QUADRO TEÓRICO - Na sociedade contemporânea acredita-se que a escola é 

uma instituição em que o ser humano permanece parte de sua vida e que o auxilia 

na construção de valores e de conhecimentos científicos. Esses conhecimentos 

científicos são historicamente construídos e, a cada período, transformam-se. Logo, 

não podem ser visto como algo estanque. Nesse sentido, a escola como espaço de 

construção de conhecimentos têm função primordial de socializar tal aprendizagem.  

Desta forma, a ciência e as práticas científicas discutidas na escola devem 

ser permeadas por um processo ativo, crítico, transformador com vistas à aquisição 

de conceitos bem como para melhorar a qualidade de vida dos alunos e de seus 

familiares, e não, apenas, transmitir informações e regras de higiene, como vem 

sendo veiculado nas escolas (BASTOS, 1991).  



A apreensão do conhecimento científico e dos princípios não pode se originar 

somente da leitura a respeito de ciências e de aulas expositivas. Desta feita, as 

ciências bem como tudo que ela envolve, devem estar presente, de modo 

significativo, desde os anos iniciais, do Ensino Fundamental, como prática que 

contribui para as transformações do mundo, a fim de que o sujeito se identifique e se 

sinta parte desse processo.  

5. RESULTADOS PRELIMINARES Após a realização das ações educativas, na 

primeira escola campo na cidade de Aragarças - GO percebeu-se que o nível de 

conhecimento das crianças acerca de imunologia, parasitologia e microbiologia, 

aumentou em mais de 50%, em relação ao conhecimento inicial, como é possível 

observar nos gráficos abaixo:  

 

6. FONTES CONSULTADAS  

BASTOS, F. O conceito de célula viva entre os estudantes de segundo grau. 

São Paulo, 1991. 109p. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo.  

BISPO FILHO, D. de O. MACIEL, M. D.; SEPINI, R. P. e ALONSO, Á. V. 

Alfabetização científica sob o enfoque da ciência, tecnologia e sociedade: 

implicações para a formação inicial e continuada de professores. Revista Electrónica 

de Enseñanza de las Ciencias. Vol. 12, Nº 2, 313-333 (2013).  

CHASSOT, A. Alfabetização Científica: questões e desafios para a educação. Ijuí: 

Unijuí, 2003.  

MORTIMER, E.F. Linguagem e formação de conceitos no ensino de ciências. 

Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2000. 383p.  

PIMONT, R.P. A educação em saúde: conceitos, definições e objetivos. Bol. Of 

Sanit. Panam. 82:14,1977 apud Conceição, J.A.N. Ensino de saúde. In:________. A 

criança, a vida e a escola. São Paulo: SARVIER. Série Pediatria, 1994. V.33, p.45-

54.  

TASSONI, E. C. M. A dinâmica interativa na sala de aula: as manifestações 

afetivas no processo de escolarização. 2008. 305 f. Tese (Doutorado em Educação) 

– Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, São 

Paulo, 2008.  

VÁZQUEZ, A. Importância da alfabetização científica e do conhecimento acerca da 

natureza da Ciência e da Tecnologia para a formação de um cidadão. In: M.D. 

Maciel, C.L.C. Amaral e I.R.B. Guazzelli (Org.), Ciência Tecnologia & Sociedade: 

Pesquisa e Ensino. p. 43-70. São Paulo: Terracota, 2010. 


