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A educação científica é um requisito fundamental para a democracia, é de necessidade plena
para o conhecimento e intelecto do homem. A ciência promove o bem-estar humano e a capacidade de
compreender melhor os fenômenos naturais e sociais, possibilitando o desenvolvimento de novas tecnologias
para a solução de problemas, a melhoria da qualidade de vida e a promoção da equidade social
(United Nations Educational, Scientific And Cultural Organization - UNESCO, 1999). Neste contexto,
a pesquisa enquanto princípio científico e educativo (Demo, 2006) constitui ferramenta apropriada para o
desenvolvimento da educação científica, transformando alunos ouvintes em alunos participantes (Perrenoud

., 2000).
Considerando a potencialidade da pesquisa para o desenvolvimento humano, implantou-se em junho

de 2006 a Oficina de Educação Científica, Núcleo de Educação Ecoprofissional - NEE Horto/Cantareira do
Programa de Jovens, Meio Ambiente e Integração Social - PJ-MAIS. O PJ-MAIS, coordenado pela Reserva da
Biosfera do Cinturão Verde do Estado de São Paulo - RBCV desenvolve-se nos chamados Núcleos de Educação
Ecoprofissional, implantados em sistema de parceria nos municípios. Até o ano de 2008, o Programa contava
com 15 NEEs implantados em 13 municípios da RBCV.

Sua estrutura pedagógica/metodológica possui duas vertentes complementares, a educação
ecoprofissional e a formação integral, desenvolvidas durante os cursos de formação ecoprofissional,
com a duração sugerida de dois anos, segmentados em 4 módulos semestrais. A educação ecoprofissional
implica na criação de oportunidades de participação, treinamento e capacitação em quatro oficinas temáticas
(i. Produção e manejo agrícola e florestal; ii. Turismo sustentável; iii. Consumo, lixo e arte; iv. Agroindústria
artesanal) que abrangem uma ampla gama de possibilidades de atuação ecoprofissional dos jovens no chamado
ecomercado de trabalho. A formação integral implica na criação de oportunidades de vivências e convivências
para o pleno desenvolvimento das potencialidades inerentes ao ser humano, através dos processos simultâneos
de auto-formação, heteroformação e ecoformação (Galvani, 2001).

A primeira turma de jovens selecionada pelo PJ-MAIS no NEE Horto/Cantareira em 2006 foi
constituída por 21 jovens da região de entorno do Parque Estadual Alberto Löfgren, alunos do ensino médio da
Escola Estadual Francisco Voccio. Além das Oficinas temáticas, no NEE Horto/Cantareira, iniciou-se as
atividades da primeira Oficina de Educação Científica - EC, com o objetivo de incentivar a prática da pesquisa
como meio de aprendizagem, produção de conhecimento e conservação ambiental. Além da intervenção
sócioambiental, acredita-se que a oficina de Educação Científica contribua com uma escolha profissional mais
consciente, maior amadurecimento, senso de responsabilidade e empenho nas atividades propostas, e visão
ampliada do mundo profissional e da própria sociedade, complementando a formação integral proporcionada
pelas demais oficinas do PJ-MAIS.
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Considerando-se os resultados positivos obtidos com a Oficina de EC no período 2006-2008,
a proposta foi novamente incorporada à 2ª turma do NEE Horto/Cantareira, implantada no segundo semestre
de 2008. A oficina de EC iniciou-se em 15/09/2008, com 17 jovens de 15 a 17 anos, cursando o 1º ano de ensino
médio na Escola Estadual Francisco Voccio. Tem-se como pressuposto de estudo que os educandos atendidos
pelo PJ-MAIS são vitimados pelo analfabetismo científico, em diferentes graus. Este pressuposto foi construído
a partir da observação participante durante a Oficina de EC no período 2006-2008. O objetivo geral deste estudo
é analisar os resultados obtidos com a promoção da alfabetização científica de jovens do NEE Horto/Cantareira.
Constituem objetivos específicos: promover a divulgação e a desmistificação da ciência e da pesquisa e fomentar
a elaboração própria dos educandos. Chama-se a atenção para o fato de que, embora a temática ambiental
constitua para a execução da Oficina de EC, a mesma oficina não visa à alfabetização ecológica
(Capra, 2006), mas o desenvolvimento da alfabetização científica pela educação ambiental, sendo este último o
marco teórico desenvolvido.

A pesquisa desenvolveu-se no NEE Horto/Cantareira, do Programa de Jovens, Meio Ambiente e
Integração Social - PJ-MAIS, cujas atividades são realizadas no Parque Estadual Alberto Löfgren, localizado na
zona norte de São Paulo. O objeto de pesquisa é a Oficina de Educação Científica, desenvolvida com 17
educandos no período de 15/09/2008 a 07/05/2009.

Utilizou-se a pesquisa-ação como método de pesquisa qualitativa, enquanto estratégia de pesquisa
social com base empírica, concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um
problema coletivo (Thiollent, 2005). Neste estudo, a ação a ser desenvolvida entre pesquisadores e participantes
da pesquisa é a promoção da alfabetização científica dos jovens do NEE Horto/Cantareira.

Considera-se que, entre as técnicas de produção de dados para o desenvolvimento de pesquisas sociais,
são utilizadas técnicas aplicáveis tanto aos métodos qualitativos como aos métodos quantitativos. Para tanto,
utilizou-se observação participante; pesquisa bibliográfica e documental, fotografia, questionário estruturado.
Para a coleta de dados desenvolveu-se a observação participante nas Oficinas de EC, durante todo o período da
pesquisa, de 15/09/2008 a 07/05/2009, somando-se 23 reuniões, realizadas semanalmente, na sede do NEE
Horto/Cantareira, na Biblioteca do Instituto Florestal ou na sede da RBCV, conforme a temática da Oficina,
com três horas diárias de duração, das 14h às 17h.

A observação participante, observação direta ou observação etnográfica, consiste na imersão do
observador no meio que pretende observar para que possa efetivamente integrar-se no meio sociocultural e analisar,
constituindo relatos detalhados do que acontece no dia-a-dia dos participantes (Moreira, 2002); no caso da
Oficina de EC utilizou-se a observação aberta, na qual os participantes conhecem a identidade do pesquisador e
sua missão. Os registros da observação participante foram anotados em diário de campo (Gomes, 2003).
Ainda como instrumento de coleta de dados foi elaborado um questionário estruturado, com 36 questões abertas
e fechadas, abordando aspectos sociais, culturais e do cotidiano dos participantes, como: freqüência de leitura,
perspectiva de vida, freqüência em bibliotecas, sites e programas favoritos, pesquisas desenvolvidas. O questionário
configura-se como a aplicação de um procedimento padronizado para coletar informação de uma amostra de
pessoas de forma estruturada e o estímulo é o mesmo para todas as pessoas (Cea D’Ancora, 1996). O questionário foi
aplicado no dia 15/09/2008, após apresentação dos objetivos do mesmo para os 17 alunos integrantes da 2ª turma
do NEE Horto/Cantareira, tendo a atividade duração aproximada de uma hora.

Procedeu-se à pesquisa bibliográfica e documental como instrumentos de coleta de dados,
considerando que a pesquisa documental utiliza-se de materiais que não receberam tratamento analítico
como: relatórios, vídeos, áudio, arquivos digitais, etc. O pesquisador coleta e analisa uma amostra de
documentos escritos, verificando a linguagem e regras gramaticais; essa análise documental deve ser individual,
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de documento a documento, sendo registrados os dados respeitantes a cada item (Sousa, 2006; Morin, 2004).
A pesquisa documental realizou-se a partir de documentos produzidos pelos participantes durante a oficina:
1) relatórios de interpretação de texto; 2) resumos; 3) fichamentos; 4) reelaboração de artigos científicos;
5) relatórios e entrevistas extraídos durante a formulação dos projetos.

Os dados coletados foram sistematizados para análise, considerando, de forma complementar,
a abordagem qualitativa e quantitativa. Os registros das observações participantes e os registros da pesquisa
documental subsidiaram a construção de categorias escalares para possibilitar a avaliação e o tratamento dos
dados qualitativos (Serafini & Pacheco, 1990), sendo consideradas as classificações: Excelente; Bom; Regular;
Fraco; Deficiente. e condiz com a valência positiva e as duas últimas categorias ( e

), referem-se à valência negativa.
A regra de correspondência apresenta indicadores presentes ou ausentes, sendo então a classe superior

EXCELENTE se estão presentes todos os indicadores; a classe DEFICIENTE quando não é encontrado nenhum
indicador; na classe BOM está presente a maioria dos indicadores; a classe intermediária FRACO é ausência da
maioria dos indicadores; a classe intermediária REGULAR tem o mesmo número de indicadores presentes e
ausentes. Com a determinação da classificação, procedeu-se à estruturação das categorias, conforme
apresentado nos QUADROS 1 e 2.

QUADRO 1 – Categorias de análise da observação participante e indicadores.

QUADRO 2 – Categorias de análise da pesquisa documental e indicadores.

Excelente Bom Fraco
Deficiente

113

Categorias Indicadores

Entrega das atividades no prazo determinado
· Responsabilidade
· Empenho nas atividades propostas

Participação na oficina
· Iniciativa para resolver situações problemas
· Relacionamento com o grupo
· Atitudes colaborativas (trocas de idéias e opiniões)

Categorias Indicadores

Caderno de bordo
· Registros diários das aulas de forma ordenada
· Responsabilidade com o material
· Resolução das atividades propostas

Gramática

· Conjugação verbal
· Acentuação
· Pontuação
· Ortografia

Elaboração própria
· Versatilidade com idéias
· Atitude criadora
· Facilidade na interpretação

Coesão textual
· Harmonia com o texto
· Vocabulário adequado
· Textos articulados com princípio, meio e fim
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A elaboração de perfis gráficos para a transformação dos componentes qualitativos em componentes
quantitativos necessita de valores numéricos às categorias de cada critério, sendo definidos: deficiência (1);
fraco (2); regular (3); bom (4); excelente (5), convertendo-se independentemente do perfil de avaliação.
Quanto à periodicidade da análise dos indicadores, os mesmos foram avaliados em todas as oficinas,
sendo anotados as atividades e os resultados obtidos. Para este estudo, consideraram-se os indicadores
levantados em setembro/2008 e maio/2009. A periodicidade da análise das categorias foi determinada como
momento inicial e final da Oficina pelo fato de que se considerou que os educandos estavam habituados a uma
determinada forma de aprendizagem e com dificuldades em alterar este paradigma ensino-aprendizagem em
curto período temporal, já que para modificar um hábito ou transformar pensamentos é necessário um longo
período de trabalho (Demo, 2006).

A Oficina de EC, iniciou-se com em 15/09/2008, das 14h às 17h, com a participação de 17 jovens,
entre 15 e 17 anos, alunos do 1º e 2º anos do ensino médio no período matutino, da Escola Estadual Francisco
Voccio, no entorno do Parque Estadual Alberto Löfgren. Até o início do recesso escolar de fim de ano
(03/12/2008), as Oficinas do PJ-MAIS no NEE Horto/Cantareira contavam com a participação de 10 alunos.
Ao término deste recesso (12/03/2009), regressaram às atividades 08 alunos, sendo que permaneceram 05 alunos
no Programa ao final do primeiro semestre de 2009. Os educandos desistentes não foram avaliados quanto ao
motivo de interrupção dos estudos, todavia, em uma avaliação da Oficina de EC realizada com os educandos
freqüentes em grupo operativo de 18/03/2009, verificou-se que os principais motivos sugeridos como fator de
desistência são: preguiça, necessidade de trabalhar, acúmulo de tarefas escolares, influência de amigos
desistentes. Cabe ressaltar que estes fatores não foram sistematicamente avaliados até o momento,
sendo oportuno observar que a proposta didática-metodológica do curso de formação ecoprofissional
desenvolve-se em módulos semestrais, constituindo 4 semestres com duração total de 2 anos; no NEE
Horto/Cantareira as aulas são ministradas de segunda a quinta-feira abrangendo a formação integral dos
educandos e quatro oficinas temáticas (produção e manejo agrícola sustentável; consumo, lixo e arte; educação
científica; turismo sustentável).

O QUADRO 3 ilustra o desenvolvimento da Oficina de EC, em dois períodos distintos. O final do 2º
semestre de 2008 contava com a participação final de 10 alunos e, durante esta fase, trabalhou-se a criticidade,
elaboração própria, temas de pesquisa, culminando com a formação de grupos de pesquisa, com até 3 integrantes
e a escolha dos referidos temas. O 1º semestre de 2009 foi marcado pela maior desistência dos alunos,
permanecendo 8 alunos distribuídos em 3 grupos de pesquisa, cujos projetos estão em fase de elaboração.

QUADRO 3 – Temas e projetos de pesquisa desenvolvidos na Oficina de EC.

Os temas de pesquisa foram identificados pelos educandos durante a realização das oficinas,
observaram-se dificuldades em relação à escrita e incertezas na escolha do tema. Em relação aos temas,
foi permitido que os educandos selecionassem livremente a temática, sendo a mesma identificada a partir de seu
cotidiano. De acordo com Demo (2005) a educação pela pesquisa constrói a capacidade de (re)construir, o qual
promove o questionamento reconstrutivo englobando teoria e prática, qualidade formal e política, inovação e
ética. A educação científica é requisito fundamental para a democracia, devendo desenvolver-se em todos
os níveis e sem discriminação. O acesso à ciência constitui, portanto, não somente uma exigência social e ética,

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Temas de Pesquisa Propostos (2º Semestre/2009 Projetos em desenvolvimento (1º Semestre/2009)

01. Poluição sonora (3 integrantes)
02. Plantas tóxicas (2 integrantes)
03. Utilização do cipó no artesanato (2 integrantes)
04. Poluição dos rios (1 integrante)
05. Baratas causadoras de doenças patogênicas (1 integrante)
06. Corujas ameaçadas de extinção (1 integrante)

01. Poluição sonora (3 integrantes)
02. Plantas tóxicas (2 integrantes)
03. Utilização do cipó no artesanato (3 integrantes)
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mas uma necessidade para a realização plena do potencial intelectual do homem (UNESCO, 1996) que,
utilizando o saber científico, estabelece relações fundamentais para seu próprio crescimento como cidadão e
sobre a natureza. Portanto, considera-se a pesquisa essencial como ferramenta educacional, com a finalidade de
autoformação e formação coletiva, amadurecendo e potencializando as apreensões individuais e coletivas,
até mesmo no aspecto afetivo e emocional, proporcionando melhor entendimento, produção de um saber
compartilhado, e promovendo a participação do pesquisador e do participante (Franco, 2005).

Ao analisar o perfil dos educandos, tem-se que, do grupo “Alunos Freqüentes” (N = 8) e do grupo
“Alunos Desistentes” (N = 9), 50% e 55% respectivamente, responderam que somente realizam leituras quando
o professor pede, mostrando a falta de iniciativa e hábito em relação à leitura. A importância da internet é
verificada na freqüência de uso diária para 75% do grupo “alunos freqüentes” e 44% do grupo “alunos
desistentes”; segundo os jovens, os conteúdos mais acessados são os sites de relacionamento pessoal,
seguido por sites de entretenimento, hábitos estes que podem ser caracterizados como de pobreza digital
(Demo, 2006). As questões abertas proporcionaram respostas diferenciadas referente à pesquisa científica,
como: “A ciência está em tudo” (1), “algo sobre o meio ambiente (1)”, “desconheço” (3), “desenvolvimento
populacional (1)”, “participar da pesquisa (1)”, “procurar saber o que deseja (1)”, “utilizar equipamentos de
laboratório (1)”, “aborda assuntos relacionados ao meio ambiente (1)”, “desvenda mistérios (1)”, “é você saber
mais sobre o assunto (1)”, “estudar algo, pesquisar e defender a pesquisa (1)”, “resolver problemas do meio
ambiente (1)”, “é o trabalho dos pesquisadores (1)”, “é verificar informações e comprovar (1)”, “é você
participar da ciência (1)”.

Nota-se que, conclusivamente, não foi apresentada pelos educandos nenhuma resposta que
defina minimamente a pesquisa científica, demonstrando total desconhecimento sobre a pesquisa enquanto
princípio científico e, sobre tudo, enquanto princípio educativo (Demo, 2006). Em complemento ao
questionário estruturado, a análise documental foi de extrema importância sendo realizada a partir de
documentos produzidos pelos participantes da oficina: 1) relatórios de interpretação de texto; 2) resumos;
3) fichamentos; 4) reelaboração de artigos científicos; 5) relatórios e entrevistas extraídos durante a formulação
dos projetos. As atividades aplicadas aos jovens foram relacionadas à educação ambiental, estimulando
indivíduos a problematizar suas necessidades reais, descobrindo novas formar de tratar a diversidade dando
valor necessário a pratica social numa perspectiva ética e ecológica, possibilitando facilmente a educação
científica e o trabalho em grupo (Janke ., 2008).

As primeiras atividades realizadas foram as de interpretação e elaboração de textos, sendo sua
avaliação realizada a partir da classificação escalar, compreendendo as escalas: excelente (5); bom (4); regular
(3); fraco (2); deficiente (1), considerando-se neste estudo dois momentos de análise, no início da Oficina e em
seu término. Ressalta-se que, para esta avaliação foram considerados somente os educandos que permaneceram
até o término do 2º semestre da Oficina (N = 5), para possibilitar a comparação em dois períodos distintos.

FIGURA1 – Desenvolvimento dos educandos na Oficina de EC, nos períodos de avaliação inicial e final.

et al

Escalas utilizadas: 1 - deficiente; 2 - fraco; 3 - regular; 4 - bom; 5 - excelente.
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A comparação dos dois períodos de análise permite inferir que os educandos obtiveram melhoras em
todas as categorias (organização do caderno de bordo, gramática, criatividade nos textos, coesão nos textos,
participação na oficina e entrega das atividades no prazo determinado). A partir das atividades realizadas,
verificou-se que a oficina de Educação Científica promoveu o questionamento reconstrutivo, possibilitando
melhoras significativas a partir das atividades de pesquisa, evidenciando que a pesquisa é fundamental para o
desenvolvimento de textos e a construção da ação autônoma.

Com o desenvolvimento da proposta de Educação Científica verificou-se a apropriação do
conhecimento e a sua construção é um processo dinâmico, construído na interação entre os educandos,
os instrumentais didático-pedagógicos oferecidos, a percepção de cada um em relação a si próprio e em relação
ao seu ambiente. Na reflexão crítica e conjunta, os educandos foram provocados a problematizar suas ações,
seu cotidiano e seu contexto socioambiental, elaborando projetos de pesquisa que, em seu desenvolvimento,
promovam a intervenção na forma como vêem o mundo à sua volta e como se vêem neste mundo, deixando para
trás a idéia de que são ignorantes ou um “problema”, para construir a noção de autonomia definida como
“o direito de cada indivíduo a inventar seu próprio futuro” (Sankara Carmen, 2004, p. 8).

Os resultados obtidos permitem inferir que a prática da pesquisa científica não se restringe à educação
superior, mas que educar pela pesquisa constitui uma proposta aplicável à educação básica. Engajados no
desenvolvimento de seus projetos, os educandos desenvolveram atitudes mais dinâmicas, já que se envolveram
não em um procedimento, mas em um processo, evidenciando a diferença entre as pessoas atuando
autonomamente como sujeitos, e as pessoas sobre as quais se atuam como objetos e “participantes” em projetos
que não são seus (Carmen, 2004).

Verificou-se, com o trabalho realizado, que é possível utilizar a abordagem de pesquisa como princípio
educativo e científico, visando à popularização da ciência e da pesquisa científica e sua desmistificação a ciência
não deve ser privilégio de poucos, mas constitui uma necessidade da cidadania moderna.

À orientadora e pesquisadora Elaine Aparecida Rodrigues a qual auxiliou e orientou de forma
imprescindível e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq pelo auxilio
financeiro para o desenvolvimento deste trabalho.
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