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“Mulheres e homens, somos os únicos seres que, social e 
historicamente, nos tornamos capazes de aprender. Por isso, somos os 
únicos em que aprender é uma aventura criadora, algo, por isso 
mesmo, muito mais rico do que meramente repetir a lição dada.  
Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o 
que não se faz sem abertura ao risco e à aventura do espírito...” 
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RESUMO 

 

O presente estudo pretende tem como objetivo analisar os limites e possibilidades de um 
projeto de intervenção desenvolvido em "Atividade Complementar" das três áreas do 
conhecimento, tendo como proposta promover a Alfabetização Científica no âmbito da 
formação contínua de professores do ensino médio de uma escola pública em Itabuna. Trata-
se de um estudo de abordagem qualitativa realizado ao longo de um curso de formação de 
professores, organizado pelo Ministério de Educação, em parceria com a Secretaria de 
Educação da Bahia, entre maio de 2014 a fevereiro de 2015. Para tanto, além das discussões 
nos encontros foram promovidas oficinas que abordaram a Alfabetização Científica e a 
pesquisa. O estudo contou com a participação de 16 professores das três áreas do saber. A 
coleta de dados foi realizada por meio das seguintes estratégias: i) análise de documentos 
oficiais do Ministério da Educação, da escola e dos cursos de formação; ii) aplicação de 
questionário no início e no final do estudo; iii) observação participante nos encontros 
formativos; e iv) análise das atividades desenvolvidas pelos participantes durante os encontros 
e as oficinas como sequências didáticas e projeto didático. Os dados foram interpretados 
tendo como base a técnica de análise textual discursiva. Ao analisarmos os documentos 
oficiais do Ministério da Educação, como a Lei de Diretrizes e Bases, os Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, entre outros, não encontramos evidências de 
propostas que envolvessem a Alfabetização Científica, entretanto, em alguns desses 
documentos constam expressões como conhecimento científico-tecnológico e conhecimento 
científico. Já a pesquisa como princípio educativo é mencionada em diversos documentos 
oficiais e consta de forma mais explícita em dois dos cadernos utilizados na proposta do curso 
de formação continuada dos professores, entretanto, sem enfatizar como introduzi-la na 
formação e prática do professor. Os dados apontam ainda que os professores acreditam ser 
impossível pensar em alfabetizar cientificamente dos indivíduos sem primeiramente 
direcionar o olhar para a formação integral do ser humano. Evidenciaram ainda que as 
oficinas colaboraram para ressignificação dos conhecimentos e práticas que apresentavam 
anteriormente e para incorporação de alguns destes em sua vivência em sala de aula, como a 
pesquisa, por exemplo. Portanto, com a reflexão e as formações realizadas, observamos a 
ampliação do repertório dos professores sobre a pesquisa como princípio educativo, sobre 
ciência, o despertar do interesse e entendimento em relação à Alfabetização Científica e uma 
possível contribuição destas para a melhoria de seu planejamento metodológico. Constatamos 
que o curso de formação continuada na escola, apesar de ter contribuído para a formação dos 
professores, em que puderam questionar suas crenças, ampliar a capacidade de analisar a 
realidade escolar, os saberes, a valorização da profissão docente e a troca de experiências na 
“Atividade Complementar”, necessita ainda de uma melhor organização do tempo para 
discussão e aprofundamento das temáticas em questão. 
 
Palavras-chave: Alfabetização Científica. Formação Contínua de Professores. Pesquisa. 



 

 ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the limits and possibilities of an intervention project developed in 
"complementary activity" of the three areas of knowledge having as proposal promoting 
Scientific Literacy in the context of ongoing formation of high school teachers of a public 
school in Itabuna-BA. It is a study of qualitative approach conducted over a course of teacher 
formation, organized by the Ministry of Education in partnership with the Department of 
Education of Bahia, from May 2014 to February 2015. Therefore, in addition of the 
discussions at the meetings were held workshops that addressed the Scientific Literacy and  
the research. The study had the participation of 16 teachers from three areas of knowledge. 
Data collection was carried out through the following strategies: i) analysis of official 
documents of the Ministry of Education, school document and formation courses; ii) a 
questionnaire at the beginning and end of study; iii) participant observation in formation 
meetings; and iv) analysis of the activities developed by the participants during the meetings 
and workshops as didactic sequences and didactic project. The data were interpreted based on 
the technique of discourse textual analysis. When analyzing the official documents of the 
Ministry of Education, as the Law of Guidelines and Bases, the National Curriculum 
Standards for High School, among others, we find no evidence of proposals involving the 
Scientific Literacy, however, in some of those documents contained expressions like scientific 
and technological knowledge and scientific knowledge. Already the research as an 
educational principle is mentioned in several official documents and stated more explicitly in 
two of the books used in the proposed course of continuous formation of teachers, however, 
without emphasizing how to introduce it in the formation and practice of teacher. The data 
also show that teachers believe to be impossible to think of scientifically literate individuals 
without first direct look at the integral formation of the human being. They also evidenced 
that the workshops contributed to redefinition of knowledge and practices that had previously 
and to incorporate some of these into your experience in the classroom, as research, for 
example. Therefore, with reflection and formations made, we observe the expansion of 
teachers' repertoire on research as an educational principle of science, the awakening of 
interest and understanding regarding Scientific Literacy and can contribute towards the 
improvement of their methodological planning. We observed that the continuing education 
course in school, despite having contributed to the training of teachers, where they could 
question their beliefs, expand your ability to analyze the school reality, knowledge, 
appreciation of the teaching profession and the exchange of experiences in enrichment 
activity, still needs better organization of time for discussion and deepening the themes in 
question. 

 

Keywords: Scientific Literacy. Continuing teacher formation. Search. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A formação continuada de professores é temática bastante discutida no meio 

acadêmico, uma vez que algumas das dificuldades de ensino enfrentadas pelos professores da 

Educação Básica decorrem, muitas vezes, de uma formação deficitária nos cursos de 

formação inicial. As pesquisas realizadas nessa área nos mostram que os professores sabem 

de seu compromisso e responsabilidade com a formação de sujeitos capazes de interagir com 

a sociedade de maneira responsável e produtiva. Entretanto, observamos cada vez mais 

professores despreparados, distantes dos seus pares e dos alunos, realizando um ensino, 

principalmente o de Ciências, limitado aos conteúdos curriculares, com a abordagem de 

conceitos fechados e sem relação com o cotidiano dos alunos.  

 O crescente impacto da ciência e tecnologia na vida das pessoas trouxe mudanças na 

relação do homem com o conhecimento, trazendo crescente número de questões científicas e 

tecnológicas nas esferas políticas nacionais, cabendo à educação, a divulgação e preparação 

dos indivíduos para participar ativamente das demandas desse novo milênio. Neste contexto, a 

sociedade é “convidada” a compreender e participar das discussões que envolvem questões 

sociocientíficas1 (QSC) geradas por estas mudanças (REIS; GALVÃO, 2008; MARTINEZ 

PEREZ, 2012), já que estas questões são reforçadas pela facilidade com que chegam à 

população através dos meios de comunicação (LOPES, 2009).  

 Neste contexto, nos questionamos se a sociedade encontra-se preparada para 

compreender e se posicionar criticamente frente às decisões pertinentes a estas mudanças. E 

ainda sobre como poderíamos pensar a formação continuada de docentes para a escola que se 

preocupa com tais questões.  

 Acreditamos que uma das possibilidades seria a inserção de estudos sobre a 

Alfabetização Científica e a pesquisa nos cursos de formação continuada de professores. 

Partimos do princípio que a promoção da Alfabetização Científica pode ser o início do 

                                                     
1 As QSCs abrangem vários aspectos sócio-científicos, além de controvérsias sobre assuntos sociais que estão 
relacionados com conhecimentos científicos da atualidade e que, portanto, em termos gerais, são abordados nos 
meios de comunicação de massa (rádio, TV, jornal e internet). Questões como a clonagem, a manipulação de 
células-tronco, os transgênicos, o uso de biocombustíveis, a fertilização, os efeitos adversos da utilização da 
telecomunicação, a manipulação do genoma de seres vivos, o uso de produtos químicos, entre outras, envolvem 
consideráveis implicações científicas, tecnológicas, políticas e ambientais que podem ser trabalhadas em aulas de 
ciências com o intuito de favorecer a participação ativa dos estudantes em discussões escolares que enriqueçam 
seu crescimento pessoal e social. (MARTINEZ PEREZ, 2012, p. 729). 
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processo formativo da educação científica que possibilita ao indivíduo argumentar e contra-

argumentar, pesquisar, planejar, executar, discutir, refletir, construir e exercer cidadania. A 

Alfabetização Científica compreendida como uma forma de estimular a curiosidade natural 

dos indivíduos e ensiná-los a formular dúvidas, a problematizar e buscar meios de discutir 

questões políticas, sociais e científicas.  

Apesar de cada vez mais observarmos a necessidade de alfabetizar cientificamente os 

indivíduos e de inserir a pesquisa na prática dos professores, é comum nos defrontamos com 

cursos de formação continuada que além de não abordar a temática, são mal geridos, 

aligeirados e superficiais. Fato que nos faz refletir sobre o desenvolvimento de ações 

específicas da profissão docente, da formação continuada e da prática pautada na perspectiva 

crítico-reflexivo-investigativo favorecendo a constituição do pensamento autônomo e 

facilitando a dinâmica de autoformação. 

Mas, como alfabetizar cientificamente os indivíduos, sem promover a formação dos 

atores que ajudarão neste processo, ou seja, os professores? Esta é uma questão inquietante e 

pertinente, usada como uma das motivações para o desenvolvimento desse trabalho. 

Outra motivação que nos levou a fazer essa investigação foi o fato de que a temática 

da Alfabetização Científica vem sendo objeto de preocupação das políticas públicas e 

educacionais em países desenvolvidos desde a década de 1950. No Brasil, entretanto, foi a 

partir da década de 2000, com os Parâmetros Curriculares Nacionais para educação básica, 

mais especificamente, os PCN de Ciências da Natureza, que a educação científica passou de 

fato a ser concebida como proposta que contempla a alfabetização científico-tecnológico no 

ensino fundamental, mas não ainda no Ensino Médio.  

Assim, embora já existam várias reflexões sobre temáticas como pesquisa e 

Alfabetização Científica na Universidade, de modo geral, observamos que os cursos de 

formação de professores da educação básica ainda concebem a educação científica tomando 

por base a concepção do conhecimento científico como imutável e, potencialmente 

inacessível para muitos membros da sociedade. Tal pressuposto nos compele a questionar: de 

que forma os documentos que tratam da formação do professor contemplam a Alfabetização 

Científica e a pesquisa na formação do professor? 

 É nesse cenário que se faz necessário refletir sobre a atual conjuntura dos cursos de 

formação continuada de professores, com vista a atender a demanda da sociedade, com 

transformações em sua estrutura familiar, religiosa, política, institucional, escolar, científica, 

tecnológica, entre outras, refletindo novas formas de viver, pensar, sentir, compreender, 

ensinar, aprender e atuar. Essas transformações, além de provocar mudanças de atitudes, 
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exigem modificações também nas concepções de conhecimento e ensino que temos hoje e, 

consequentemente, mudanças no planejamento e na formatação dos atuais cursos de formação 

inicial e continuada dos professores.  

Esta investigação se justifica ainda pelo fato de que não raro observamos as 

dificuldades enfrentadas por estudantes e docentes em sistematizar o conhecimento, levantar 

hipóteses e utilizar a argumentação científica de forma crítica e efetiva, principalmente na 

organização das Feiras de Ciências. Nesse sentido, tentaremos responder as seguintes 

questões ao longo da investigação: o que os professores entendem sobre ciência, pesquisa e 

Alfabetização Científica e como os cursos de formação continuada concebem tais 

concepções? Quais são as características de uma pessoa alfabetizada cientificamente? A 

Alfabetização Cientifica pode auxiliar os sujeitos a exercer o papel de educadores em uma 

sociedade baseada no crescente emprego de aparatos tecnológicos, na convivência imediata 

com resultados de pesquisas científicas e na globalização da informação? 

 A reflexão sobre estas questões dos professores nos cursos de formação poderá servir 

pelo menos a dois propósitos: por um lado, pode auxiliar na discussão sobre a adoção, por 

vezes, inadequada das teorias e leis científicas que estão prontas nos livros didáticos, sem a 

devida reflexão sobre elas; por outro, os debates recentes em torno da Alfabetização Científica 

como forma de romper com o paradigma2 da apropriação do conhecimento científico pela 

população de forma acumulativa, sem efetivamente poder usar tais conhecimentos para tomar 

decisões em seu dia-a-dia.  

Tais constatações fomentam ainda mais questionamentos: há a inserção da pesquisa e 

da Alfabetização Científica nos cursos de formação continuada de professores? Como os 

professores interpretam e constroem essa prática entre eles? Qual a importância da pesquisa 

na promoção da Alfabetização Científica? Como a prática investigativa na formação 

continuada pode contribuir para o professor assumir o papel de mediador da aprendizagem, de 

pesquisador, de fomentador da ‘construção’ de conhecimentos científicos ou mesmo da 

Alfabetização Científica dos estudantes, em uma sociedade que se apresenta cada vez mais 

diversificada e tecnológica? Quais saberes deveriam apreender para incentivarem seus alunos 

a participarem adequadamente das discussões políticas, sociais, científicas e tecnológicas do 

país? 

                                                     
2Um paradigma é constituído por conceitos fundamentais e por categorias dominantes da inteligibilidade, ao 
mesmo tempo por relações lógicas (conjunção, disjunção, implicação) entre estes conceitos e categorias. Assim, 
os paradigmas organizam e controlam de forma oculta todas as observações, todos os enunciados, todas as 
teorias que obedecem ao seu comando (MORIN, 2000, p.189). 
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As questões acima expõem de forma expressiva a necessidade e oportunidade de 

mostrar aos indivíduos que a Alfabetização Científica é possível e viável. Importante questão 

a ser debatida nos cursos de formação de professores, de forma coletiva e interdisciplinar, 

sem, entretanto, deixar de levar em consideração o estatuto epistemológico de cada disciplina. 

Analisando, como estas podem lançar mão de conhecimentos científicos, em uma nova 

perspectiva de trabalho com as Ciências: a formação humana integral, o que exige um 

verdadeiro processo de democratização da ciência e clara relação com a cultura.  

A partir dos questionamentos levantados, buscou-se encontrar pistas de como 

discussões sobre ciência, construção de conhecimento científico e pesquisa pode fomentar a 

Alfabetização Científica dos professores no curso de formação continuada no Ensino Médio. 

Entendemos que, para trabalhar com o processo de Alfabetização Científica, o professor 

necessita compreender claramente os saberes que está mobilizando e transpondo 

didaticamente para uma aprendizagem significativa (ANDRADE; SENNA, 2014). Já que a 

Alfabetização Científica considera o ensino sob uma perspectiva problematizadora, 

investigativa, participativa e interdisciplinar, em que os indivíduos utilizam os conhecimentos 

e habilidades advindos das Ciências Naturais e Sociais para intervir no mundo.  

Como um de nossos objetivos foi o de promover discussões coletivas e 

interdisciplinares, optou-se pela “Atividade Complementar” como ambiente de investigação 

por este ter sido instituído pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia como um 

dispositivo pedagógico de reflexão e formação continuada dos professores. Um direito 

conquistado ao longo das lutas do movimento docente em prol da profissionalização do 

Magistério (TORRES; ALENCAR, 2014), tendo em vista a reorientação da prática docente e 

da necessidade de sua apropriação como espaço formativo de professores intelectuais, 

garantindo espaço e tempo real de produção do conhecimento nas escolas. Entretanto, nos 

questionamos: será que este espaço está realmente consolidado como ambiente de estudo, de 

compartilhamento e troca de experiências, de ressignificação coletiva do fazer pedagógico, da 

pesquisa e da formação continuada? 

No intuito de responder tal questionamento, o lócus da pesquisa foi o Colégio Modelo 

Luís Eduardo Magalhães: uma escola pública de Ensino Médio no município de Itabuna/BA. 

A escola em questão fomenta a participação dos professores na “Atividade Complementar”, 

organizando horários que permitem uma discussão coletiva de temáticas referentes à 

educação. Como articuladora da área de Linguagens e participante diretamente da condução 

das ações da “Atividade Complementar”, inquietava-me a ideia de utilizar esse espaço e 
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tempo apenas como local para planejamento das atividades da escola, já que a formação 

continuada do professor era sempre oferecida à distância.  

Com a proposta do curso de formação de professores realizado entre maio de 2014 a 

março de 2015, com carga horária de 200h, achamos oportuno concentrar a investigação nesse 

espaço, além de planejar oficinas que abordassem temáticas como a pesquisa como princípio 

educativo para fomentar a Alfabetização Científica e, consequentemente, a elaboração de 

propostas metodológicas por estes professores que contemplassem essas temáticas.  

De modo geral, todas as questões apresentadas aqui auxiliaram a reflexão sobre a 

formação continuada dos professores na perspectiva da Alfabetização Científica, entretanto, 

apenas algumas delas serão debatidas em profundidade ao longo da investigação.  

A partir do que foi exposto, surgiu a principal questão da pesquisa: quais os limites e 

possibilidades do desenvolvimento de um projeto de intervenção realizado nas “Atividades 

Complementares” das três áreas do conhecimento no Ensino Médio tendo como proposta a 

promoção da Alfabetização Científica dos professores em formação continuada?  

Para desenvolver as reflexões no decorrer da investigação recorremos a renomados 

referenciais teóricos como Fourez para quem a Alfabetização Científica pode e deve ser 

compreendida como atitudes educativas, a partir da formação do sujeito e da cultura cidadã 

das coletividades, valorizando a cultura de grupo, Demo, Delizoicov, Sasseron e Carvalho, 

Auler, Chassot, Marli e André, Galiazzi, Freire, Esteban e Zaccur, Tardif, entre outros. 

Assim, com o objetivo geral de analisar os limites e as possibilidades de um projeto de 

intervenção desenvolvido na “Atividade Complementar” das três áreas do saber tendo como 

proposta a promoção da Alfabetização Científica no contexto da formação continuada dos 

professores do Ensino Médio de uma escola pública de Itabuna foram traçados os seguintes 

objetivos específicos: 

• Analisar os documentos oficiais do governo, o Projeto Político Pedagógico (PPP) da 
escola, e as formações realizadas nas “Atividades Complementares” de professores 
das três áreas do saber, verificando se tais documentos contemplam a Alfabetização 
Científica e a pesquisa como princípio educativo e científico. 
 

• Conhecer e compreender o que os professores da escola entendem por ciência, 
pesquisa, Alfabetização Científica e construção do conhecimento. 
 

• Analisar como as discussões sobre ciência, pesquisa como princípio formativo e 
construção do conhecimento científico desenvolvidos nos encontros formativos e 
oficinas, podem favorecer a Alfabetização Científica de professores da escola 
investigada, identificando os limites e possibilidades dessa formação. 
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• Identificar, nas atividades didático-pedagógicas elaboradas pelos professores e na 
relação com a pesquisa, indícios do processo de Alfabetização Científica. 
 

 Portanto, neste trabalho, abordaremos a formação de professores, focalizando a 

formação continuada realizada na “Atividade Complementar”, tendo como aporte teórico um 

conjunto de conceitos que permeiam as discussões na perspectiva da Alfabetização Científica, 

contemplando os aspectos da ciência, da construção coletiva interdisciplinar e da pesquisa 

como princípio educativo e científico. Para tanto, a dissertação encontra-se estruturada em 

nove capítulos além de uma seção dedicada à conclusão. 

No capítulo “Políticas públicas e formação continuada dos professores na educação 

básica” apresentamos um panorama geral das leis e orientações curriculares vigentes que 

tratam da formação de professores para esse nível de ensino. Já no capítulo “Formação 

continuada do professor e construção do conhecimento” são tecidas considerações sobre a 

participação da escola como cenário de formação científica, a pesquisa como princípio 

educativo e científico e a figura dos professores pesquisadores, bem como a discussão sobre 

os caminhos possíveis na construção de uma perspectiva curricular integrada. O capítulo 

“Alfabetização Científica” foi organizado para apresentação dessa temática, contendo um 

breve histórico do conceito, a partir de teóricos renomados como Fourez, Chassot, Lorenzetti, 

Sasseron, Carvalho, Delizoicov, Demo, entre outros, além da apresentação de características 

que podem sinalizar o processo de Alfabetização Científica dos indivíduos. 

No capítulo denominado “Percursos Metodológicos” são explicitados detalhes 

relativos ao delineamento metodológico adotado na investigação, compreendendo a 

caracterização da pesquisa, as suas fases, os sujeitos da pesquisa, os instrumentos utilizados 

na coleta de dados e a Análise Textual Discursiva como ferramenta metodológica de análise 

dos dados. 

Nos capítulos seguintes são apresentados os resultados da investigação no intuito de 

responder aos objetivos propostos tendo como suporte os referenciais teóricos estudados, as 

nossas percepções ao longo da investigação e a Análise Textual Discursiva proposta pelos 

estudos de Moraes e Galiazzi (2011). Assim, temos os capítulos “Documentos oficiais da 

escola, do governo e formação de professores”; “O que os professores compreendem por 

ciência, pesquisa como princípio educativo e científico e Alfabetização Científica?”;  A 

“Formação continuada de professores no Ensino Médio: encontros formativos e oficinas”, no 

qual descrevemos tanto os encontros formativos no processo de ensino-aprendizagem 

enquanto estratégia de construção do conhecimento, como as oficinas pedagógicas no 

contexto da pesquisa como princípio educativo e científico na promoção da Alfabetização 
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Científica, e ainda, as atividades didático-pedagógicas planejadas pelos professores como 

tentativa de reaproximação da teoria e da prática, como proposta de intervenção pedagógica e 

favorecimento da Alfabetização Científica. O último capítulo traz as reflexões de um grupo de 

professores a partir das perspectivas da Alfabetização Científica e de sua relação com a 

formação recebida.  

Por fim, na seção dedicada à conclusão, realizamos uma reflexão crítica colocando os 

pontos e contrapontos de nossas análises e apresentamos nossas impressões sobre os 

principais aspectos que foram levantados em relação à Alfabetização Científica no contexto 

da formação continuada dos professores em seu ambiente de trabalho. 
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS E FORMAÇÃO CONTINUADA DO 
PROFESSOR NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
A formação continuada dos docentes foi tardia no Brasil se comparada ao contexto 

mundial. Esta foi referenciada na publicação dos documentos como: Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – LDB 9394/96 (BRASIL, 1996a), Referenciais de Formação de 

Professores – RFP (BRASIL, 1999a) e Diretrizes Gerais da Rede Nacional de Formação 

Continuada de Professores – RNFC (BRASIL, 2005), os quais passaram a refletir o lugar de 

destaque que a formação continuada dos professores da educação básica tem ocupado nas 

políticas do setor educacional do Brasil. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96, art. 63, III) no Título VI, que 

trata dos profissionais da educação determina que os institutos superiores de educação 

mantenham “programas de educação continuada para os profissionais de educação dos divers

os níveis” e no Art. 67º que os sistemas de ensino promovam a valorização dos profissionais 

da educação, assegurandolhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 

magistério público, “aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim e período reservado a estudos, planejamento e avaliação, 

incluído na carga de trabalho”. 

Observa-se que não só a lei garante a oferta de cursos de formação continuada de 

professores, como assegura licenciamento periódico com remuneração para esse fim. Nesse 

sentido, vale destacar o que os documentos oficiais entendem por formação continuada. 

Os Referenciais para Formação de Professores (BRASIL, 1999a) definem formação 

continuada como sendo uma: 

[...] necessidade intrínseca para os profissionais da educação e faz parte de um 
processo permanente de desenvolvimento profissional que deve ser assegurado a 
todos. A formação continuada deve propiciar atualizações, aprofundamento das 
temáticas educacionais e apoiar-se numa reflexão sobre a prática educativa, 
promovendo um processo constante de auto-avaliação que oriente a construção 
contínua de competências profissionais. Porém, um processo de reflexão exige 
predisposição a um questionamento crítico da intervenção educativa e uma análise 
da prática na perspectiva de seus pressupostos. Isso supõe que a formação 
continuada estenda-se às capacidades e atitudes e problematize os valores e as 
concepções de cada professor e da equipe (BRASIL/MEC/SEF, 1999a, p. 70). 

 Nesta perspectiva, a proposta de formação continuada baseada no questionamento 

crítico, na intervenção, no processo de reflexão sobre os problemas enfrentados pelos 

professores na escola e em seu componente curricular, precisa ser discutida levando-se em 

consideração as concepções, os valores e os saberes dos professores.  
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De modo geral, a formação continuada é ofertada aos professores na modalidade à 

distância. Assim, a educação a distância surge como uma nova modalidade de formação 

contínua, para atender a uma grande demanda de profissionais em educação, envolvendo o 

coletivo de uma ou mais escolas. Tal modalidade, apesar de ser uma proposta de formação 

que pode abranger um maior número de escolas e docentes, dependendo de como é gerida, 

pode não alcançar os objetivos desejados.  

Contudo, de acordo com as Diretrizes Educacionais apresentadas pelo RFP (BRASIL, 

1999a), os projetos de formação continuada devem acontecer no ambiente de trabalho do 

professor, sendo importante o estabelecimento de parcerias com as Secretarias de Educação e 

demais instituições formadoras, como as universidades, por exemplo. Este é mais um dos 

desafios impostos às políticas públicas de formação continuada de professores da educação 

básica, que abrange desde o ambiente, espaço e tempo para formação, à produção de 

conhecimentos na área da formação profissional de professores.  

O MEC, em parceria com as Secretarias de Educação (SEC) dos estados vêm 

buscando alternativas para minimizar os déficits constatados na formação inicial ou para 

aprimorar os conhecimentos dos professores, promovendo cursos de formação continuada, em 

sua maioria, a distância. Entretanto, é importante ressaltar que nem sempre esses cursos levam 

em consideração a necessidade da formação de sujeitos capazes de refletir sobre si, seus 

aprendizados, sobre o mundo, de levantar hipóteses, questionar, buscar soluções, agir e reagir 

em diversas e diferentes situações da sala de aula e do cotidiano.  

Muitos estudiosos discutem a importância da formação continuada no ambiente de 

trabalho dos professores, sua eficácia decorrente da reflexão sobre sua prática e dos 

problemas enfrentados na escola onde atuam, cujas “ações de formação continuada no 

ambiente escolar trabalham, portanto, com o envolvimento dos profissionais da escola no 

processo de investigação/reflexão sobre assuas próprias condições de trabalho” (GIOVANNI, 

2003, p.213). Devemos compreender ainda nesse percurso que a formação contínua depende 

não só das condições de trabalho dos professores, mas do posicionamento assumido por estes 

em relação ao seu desenvolvimento profissional, cabendo-lhes a decisão do caminho que vão 

trilhar. 

Os cursos de formação de professores devem capacitar os docentes que irão atuar em 

diversos níveis de ensino a articular e ampliar as experiências vividas pelos alunos da 

educação básica que os oportunizem à construção de conhecimentos significativos e a fazer 

uso desses com autonomia em suas relações sociais, para que ao longo do processo consigam 

emancipar-se como cidadãos. 
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Na Bahia, o Estatuto do Magistério (BAHIA, Lei 8.261/2002) valoriza a formação 

continuada e assume esse tipo de ação formativa por meio da “Gratificação de Estímulo ao 

Aperfeiçoamento Profissional”, possibilitando a vantagem de 5% a 25% do salário do docente 

que concluir cursos de “atualização, aperfeiçoamento ou pós-graduação”. Também determina 

que sejam considerados de efetivo exercício os afastamentos para: “aperfeiçoamento, 

especialização ou atualização”; comparecimento a “reuniões ou congressos relacionados com 

a atividade docente que lhe seja pertinente”, muito embora, essas determinações não sejam 

automaticamente cumpridas (CHAPANI; CARVALHO, 2009). 

Ferreira e Leal chamam-nos a atenção dizendo que 

Muitas vezes, a formação está inserida em um discurso institucional que, a partir de 
diversos interesses, obriga o professor a participar de programas de estudo que 
intentam fazer com que ele se desenvolva profissionalmente, no sentido de melhorar 
seu desempenho na sala de aula e, sobretudo, de melhorar a aprendizagem dos seus 
alunos. Consequentemente, seu poder de decisão sobre interromper ou dar 
continuidade à atividade é, muitas vezes, reduzido. Ele também pode ter baixa 
participação na definição das metas e estratégias formativas, o que resulta em 
conflitos com as agências responsáveis pela sua formação (FERREIRA; LEAL, 
2010, p. 69).  

 
 Daí a necessidade de a formação continuada encontrar-se articulada com as aspirações 

e necessidades dos professores, vislumbradas na reflexão do seu fazer pedagógico e da 

possibilidade de aprender a aprender. 

 O Instituto Anísio Teixeira (IAT), órgão em regime especial de administração direta da 

Secretaria Estadual da Educação da Bahia, com base no Regimento da Lei nº 8.970/94, atua 

na área da educação em formação inicial e continuada de professores3 e tem por finalidade 

planejar e coordenar estudos e projetos referentes a ensino, pesquisa, experimentações 

educacionais e qualificação de recursos humanos na área de educação. 

O IAT estrutura seus serviços em quatro linhas de ação: formação inicial de 

professores; formação continuada de professores e demais profissionais da educação; 

inovação e experimentação educacional e infraestrutura e tecnologia educacional. 

Dessa forma, em conjunto com a Política Nacional de Professores da Educação 

Básica, o IAT coordena a oferta de cursos de licenciatura (formação inicial) e cursos de pós-

graduação (especialização e mestrado), bem como, promove a formação continuada em nível 

                                                     
3 Os cursos e atividades de formação continuada buscam descentralizar as ações e relacionar o conteúdo de sala 
de aula com a realidade de cada unidade escolar, região ou território de identidade. A formação tem como foco a 
democratização do acesso ao conhecimento científico, a promoção de discussões de temas transversais, 
interdisciplinares, contextualizados, que fomentam a participação ativa do sujeito e o uso de tecnologias 
educacionais, tendo como foco o direito de aprender do estudante. Disponível em: 
http://educadores.educacao.ba.gov.br/formacaocontinuada. Acesso em 10.04.2015 
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de aperfeiçoamento (acima de 120 horas), extensão (60 a 80 horas), cursos e eventos de curta 

duração (até 40 horas), como a realização de oficinas, seminários, congressos, colóquios, 

conferências e videoconferências para professores e demais profissionais da rede pública de 

ensino, por meio de parcerias com Instituições de Ensino Superior – IES (UNEB, UEFS, 

UFRB, UESB, UESC, UFBA, IFBA, UNIVASF e IFBaiano). 

A proposta de formação continuada de professores no ambiente de trabalho na Bahia 

encontra-se vislumbrada em documentos oficiais regulamentados pelo governo estadual como 

“Atividade Complementar” e conhecida em outros estados como hora-atividade. A 

institucionalização da “Atividade Complementar” foi uma conquista dos professores do 

estado da Bahia, respaldada por um ordenamento legal, a exemplo da LDB n° 9.394/1996, do 

Estatuto do Magistério do Estado da Bahia – Lei n° 8261/2002, das Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para Educação Básica (BRASIL, 1996), do Regimento Escolar e pelo 

Manual de Programação Escolar legitimada a partir de sua efetiva realização no cotidiano da 

escola. 

Art. 55 - Para desenvolvimento das “Atividades Complementares” dos professores 
da 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental e os do Ensino Médio deverão ser 
reservadas 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária correspondente ao regime 
de trabalho a que os mesmos se subordinem, e a partir de 1º de janeiro de 2003 
deverão ser reservadas as cargas horárias estabelecidas no anexo VII desta Lei.  
 
Art. 56 - Considera-se “Atividade Complementar”, a carga horária destinada, pelos 
professores em efetiva regência de classe, com a participação coletiva dos docentes, 
por área de conhecimento, à preparação e avaliação do trabalho didático, às reuniões 
pedagógicas e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta 
pedagógica de cada Unidade Escolar.   
 
Art. 57 - É obrigatória a participação de todos os professores em efetiva regência 
nas “Atividades Complementares”, em dia e hora determinados pela direção da 
Unidade Escolar, sendo essas atividades supervisionadas pelo Coordenador 
Pedagógico, sem prejuízo da carga horária destinada à efetiva regência de classe 
(BAHIA, 2002) 
 

Na contemporaneidade, compreende-se que a “Atividade Complementar” é um 

momento fecundo para estabelecer o diálogo entre as áreas, a formação reflexiva do professor 

e a sua afirmação como professor pesquisador da própria prática, portanto, espaço de 

produção de conhecimento científico e pedagógico a ser instituído/construído na cultura 

escolar. Dessa forma, a “Atividade Complementar”, na Bahia, se constitui em um 

espaço/tempo inerente ao trabalho pedagógico do professor, destinado ao planejamento, 

estudo, pesquisa, formação e organização de suas atividades realizadas de forma individual e 

ou coletiva.  

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10398293/art-55-da-lei-8261-02-bahia
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10398266/art-56-da-lei-8261-02-bahia
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10398231/art-57-da-lei-8261-02-bahia
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3 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES E CONSTRUÇÃO DO    
CONHECIMENTO 

 

A formação continuada de professores é objeto de estudo de vários estudiosos. 

Entretanto, apesar da vasta literatura sobre essa temática, falta-nos ainda conhecimento 

expressivo sobre o modo efetivo como esses cursos são desenvolvidos e os resultados 

advindos, quando são realizados no próprio ambiente de trabalho dos docentes. 

Acreditamos que a formação continuada exige a elaboração de propostas alicerçadas 

com base nas necessidades dos docentes, com intuito de gerar importantes reflexões sobre a 

prática pedagógica e o profissional docente. Dessa forma, neste estudo, abordamos a 

formação de professores, focalizando a formação contínua, tendo como aporte teórico um 

conjunto de conceitos que permeiam a discussão na perspectiva da reflexão docente sobre 

saberes, práticas e construção do conhecimento (IMBERNÓN, 2009; 2010; TARDIF, 2002, 

2011; FUSARI, 2004; ESTEBAN; ZACCUR, 2002; PERRENOUD, 2002; PIMENTA, 

2002a,b; NÓVOA, 1995; FREIRE, 2013). Todos esses teóricos farão a ponte entre as 

percepções pessoais, práticas e teóricas nos capítulos ao longo da dissertação fundamentando 

nossa discussão. Também utilizamos como referência os documentos legais como a LDBEN 

nº 9.394/96 (BRASIL, 1996a) e os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(BRASIL, 1999b).  

Temos a percepção clara do grande desafio que é a promoção da formação continuada 

dos professores na escola pública, exigindo condições institucionais e propostas de trabalho 

adequadas ao desenvolvimento desse profissional, além de engajamento, colaboração e 

protagonismo na construção de uma nova história da educação.  

De acordo com Garcia (1999, p.26), há oito características fundamentais que devem 

estar presentes na estruturação de qualquer curso de formação continuada de professores: 

1. Conceber a formação de professores como um contínuo, sendo que o 
desenvolvimento profissional é um projeto ao longo da carreira docente, desde a 
formação inicial; 
2. Integrar a formação de professores em processos de mudança, inovação e 
desenvolvimento curricular;  
3. Vincular o processo de formação de professores com o desenvolvimento 
organizacional da escola, além de salientar que é a formação que adota como 
problema e referência o contexto próximo dos professores, aquela que tem maiores 
possibilidades de transformação da escola; 
4. Articular e integrar a formação de professores com os conteúdos propriamente 
acadêmicos e disciplinares e a formação pedagógica; 
5. Integrar teoria e prática na formação de professores;  
6. Isomorfismo “pedagógico”4; 

                                                     
4 O isomorfismo pedagógico é a estratégia metodológica que consiste em fazer experienciar, através de todo o 
processo de formação, o envolvimento e as atitudes; os métodos e os procedimentos; os recursos técnicos e os 
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7. Individualização; 
8. Adotar uma perspectiva que saliente a importância da indagação e o 
desenvolvimento do conhecimento a partir do trabalho e reflexão dos próprios 
professores.  

 
A ideia da formação continuada dos professores pode ser investigada com base no 

entendimento da palavra “formar”. Se discutirmos a formação do ponto de vista pedagógico, 

veremos que este pode apresentar dimensão reducionista pautada nos treinamentos, nas 

capacitações, ou mesmo refletir o processo construtivo no qual encontramos espaços para a 

preparação de docentes para atuar sob um paradigma inovador.  

De acordo com Tavares e Alarcão (2001, p.103), na contemporaneidade “começa a ser 

cada vez mais urgente formar e preparar as pessoas para o incerto, para a mutação e para 

situações únicas e até chocantes que lhes exijam um maior esforço para a paz e o 

desenvolvimento de maiores capacidades de resiliência5”.  

É importante entender o sentido e a necessidade de aprender sempre e, a escola como 

uma instituição de ensino capaz de incentivar os professores a fomentar e buscar por essa 

condição de aprendente. Ações cujo resultado se traduz em benefício de e para todos: a 

escola, os alunos e aos próprios professores. Assim, a formação continuada seria 

experienciada sob outra perspectiva que não a de uma formação inicial deficitária, mas a do 

manter-se sempre disposto a buscar novas formas de atuar como mediador desse novo 

processo de ensino e aprendizagem emergente na contemporaneidade.  

Nesse sentido, Zabalza (2004, p.144) afirma que: “o exercício da profissão docente 

requer uma sólida formação, não apenas nos conteúdos científicos próprios da disciplina, 

como também nos aspectos correspondentes a sua didática e ao encaminhamento das diversas 

variáveis que caracterizam a docência”. 

O professor contemporâneo encontra-se disposto a desempenhar o papel de mediador, 

de incentivador de ações que promovam a aprendizagem significativa dos estudantes. É 

comum entre os professores, o desejo de desenvolver práticas pedagógicas que possam 

oferecer inovações no processo de ensino e aprendizagem, mas como planejar e efetivar esse 

planejamento de forma satisfatória? 

Segundo Freire (2013), a prática pedagógica dos professores exige reflexão e 

compreensão do fazer pedagógico crítico e autônomo, visando à formação continuada.  

                                                                                                                                                                   
modos de organização que se pretende que venham a ser desempenhados nas práticas profissionais efetivas dos professores 
(NIZA, 2009, p.352) 

5 Capacidade que uma pessoa ou uma população apresenta, após momento de adversidade, de conseguir se adaptar ou evoluir 
positivamente frente à situação. 



27 
 

 (...) por isso é que, na formação permanente dos professores, o momento 
fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática 
de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso 
teórico, necessário á reflexão crítica tem de ser de tal modo concreto que quase se 
confunda com a prática (...) (FREIRE, 2013, p.43-44) 

 
Corroboramos com as ideias de Freire ao considerar que o cotidiano do professor deve 

ser marcado pela reflexão e análise diária de suas práticas pedagógicas. O professor precisa 

estar preparado para criar possibilidades para que os alunos sintam necessidade de 

aprofundarem-se na situação apresentada, abrindo novos caminhos de compreensão e 

posicionamento crítico sobre o objeto analisado, fato este, que caracteriza a curiosidade 

epistemológica (FREIRE, 2013), característica de um sujeito epistêmico, ou seja, alguém 

capaz de conhecer e construir seu próprio conhecimento. De acordo com André (2001): 

[...] professor não é, certamente, apenas aquele que ensina em determinada área 
específica, professor é também aquele que atua na instituição social, política e 
cultural, que é a escola, participando (consciente ou inconscientemente, de maneira 
competente ou não) das lutas políticas que se travam nela e por ela, e das 
experiências sociais e culturais que se desenvolvem no contexto escolar – lutas e 
experiências que ensinam tanto quanto (ou mais do que?) as áreas específicas em 
que ensinam. [...] Muitas são as dimensões do profissional professor [...]; sua 
formação deve, pois, abranger todas essas dimensões. Formar o professor não é 
apenas qualificá-lo em uma área específica, capacitá-lo teórica e metodologicamente 
para ensinar determinado conteúdo, mas é também formá-lo para enfrentar e 
construir a ação educativa escolar em sua totalidade (ANDRÉ, 2001, p. 92-3). 
 

Não podemos desconsiderar o percurso pessoal e profissional dos professores, muito 

pelo contrário, este percurso faz parte de seu desenvolvimento profissional. Devemos então 

considerar que, embora exista uma estrutura curricular nos cursos de formação, há também a 

cultura do professor, que direcionará a sua prática. Daí a importância de investir na formação 

continuada dos professores, para que os mesmos possam ampliar suas concepções, que serão 

refletidas em sua prática e traduzidas em novas formas de ensinar. Perrenoud (1997, p. 35) 

afirma que a mudança da prática passa tanto por uma transformação do habitus como pela 

disponibilidade de ação. 

Nesta perspectiva, a concepção de formação continuada de professores adotada, deve 

ser a do desenvolvimento ao longo da vida, a partir da história pessoal e profissional, 

constituída dos aspectos cultural, social e econômico.  

O professor precisa estar preparado para assumir o papel de mediador do processo de 

construção do conhecimento científico. Segundo Carvalho (2011) é preciso que os professores 

ofereçam condições para que os sujeitos conheçam e se introduzam em um processo de 
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enculturação científica6. Subtende-se, portanto, que para conhecer um objeto do conhecimento 

faz-se necessário que os estudantes aprendam a lidar com algumas etapas do fazer científico 

como: resolver uma situação-problema, construir e testar hipóteses, analisar, desenvolver a 

argumentação e comunicar os resultados. Para tanto, precisará da mediação de um professor, 

ou melhor, de um professor pesquisador, sendo esta uma de suas atribuições, independente da 

área do saber, pois como nos diz Freire: 

[...] o que há de pesquisador no professor não é uma qualidade ou uma forma de ser 
ou de atuar que se acrescente à de ensinar. Faz parte da natureza da prática docente a 
indagação, a busca, a pesquisa. O de que se precisa é que, em sua formação 
permanente, o professor se perceba e se assuma, porque professor, como 
pesquisador (FREIRE, 2013, p. 30). 
 

É nesse contexto que o processo de construção do conhecimento científico se 

apresenta como ferramenta valiosa para o desenvolvimento do trabalho educativo, formativo. 

Observa-se que muitas das atitudes tomadas pelos professores são predominantemente 

dependentes da formação técnica ou do que preconizam os livros, o que demandará 

uma maior capacidade de discernir entre o que é correto e o incorreto, mas para isso, é 

essencial que o professor esteja sempre atento, aberto a aprender a aprender:  

Um processo educativo, forjador de competências humanas, com os princípios 
educativos da prática humana, com dimensão cognitiva, compartilhada e afetiva, 
engendra uma nova prática social da educação e, nela, um novo profissional. As 
transformações de nosso tempo indicam a necessidade da instauração de uma 
terceira fase no processo de formação do professor, uma metamorfose de professor-
ensinador, garantidor da apropriação do conhecimento-cultura, para educador 
pesquisador, mediador do processo de formação humana. Esta construção do 
educador pesquisador, em cada profissional da educação, é um processo contínuo de 
formação e exige intervenções de formação continuada (WITTMANN apud 
MOREIRA, 2002a, p.15). 

 
A exigência de uma nova postura dos educadores frente a educação na 

contemporaneidade, os mobilizam a buscar na formação continuada sua essência de 

investigadores, de educadores pesquisadores, ampliando sua capacidade de refletirem sobre 

sua prática e sobre o seu papel de fomentador de aprendizagens significativas. 

Segundo Fusari (2004) a tendência de valorizar a escola como o lócus da formação 

continuada exige a manutenção, a abertura e a ampliação de algumas condições existentes na 

escola, tais como: 

[...] a estrutura da carreira, a forma de contrato, a jornada de trabalho, a estrutura e a 
gestão escolar podem facilitar ou dificultar a implantação e/ou implementação de 

                                                     
6 Segundo estudos de Sasseron e Carvalho (2011) numa revisão sobre Alfabetização Científica, Fourez  em seu livro 
“Alphabétisation scientifique et technique”, destaca que “é interessante perceber que, nos documentos da UNESCO, o termo 
inglês literacy (de scientific and technological literacy) é traduzido pela palavra “cultura” e não “alfabetização” (grifo no 
original). Para efeitos de concordância semântica, neste estudo, o conceito de Alfabetização Científica adotado será 
semelhante aos termos “enculturação científica” e “letramento científico” também utilizados na literatura vigente. 
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projetos de formação contínua. [...] os professores da educação básica deveriam ser 
contratados (e, remunerados) para uma jornada de trabalho na qual teriam de atuar 
na docência (aulas), em atividades pedagógico-administrativas, e em atividades de 
formação contínua em serviço na própria escola (no coletivo) e fora dele. Além de 
grupos de formação, a escola poderia instituir modalidades de formação. Algumas 
são muito conhecidas, como ciclos de palestras e grupos de estudo (FUSARI, 2004, 
p.18). 
 

Tais condições ampliam a possibilidade de promoção de uma formação continuada 

centrada na reflexão do fazer pedagógico em todas as áreas do conhecimento e dos problemas 

detectados na escola. Já que o que se deseja com a formação, são profissionais capacitados a 

promover ou mediar a formação humana integral do indivíduo, despertando e aguçando sua 

curiosidade, seu desejo de aprender a aprender. 

Quando se fala em formação humana, podemos perceber que há preocupação em 

desenvolver nos estudantes a capacidade de problematizar, de pesquisar, de aprender, de 

prepará-lo para utilizar tanto os conhecimentos científicos quanto os tecnológicos, baseado 

em uma proposta de formação interdisciplinar. 

Segundo Oliveira e Silva-Forsberg (2013) pode-se observar que a deficiência na 

formação científica da maioria dos brasileiros encontra-se expressa, entre outras evidências, 

nos resultados de vários programas de avaliação brasileira como o SAEB – Sistema de 

Avaliação da Educação Básica, a Provinha Brasil, Prova Brasil; ENEM – Exame Nacional do 

Ensino Médio; e o PISA, enquanto Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. 

Nesse contexto, é que são observadas cada vez mais mudanças em documentos 

educacionais oficiais e em programas de formação continuada, na tentativa de alcançar os 

objetivos traçados para esse novo milênio, vislumbrados nos grandes avanços científicos e 

tecnológicos na contemporaneidade. Um claro exemplo é a reformulação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), quando destacam um dos objetivos expressos nos PCN do 

ensino fundamental para o ensino de ciências que é o de mostrar a ciência como elaboração 

humana para compreensão do mundo. 

A Ciência, como sabemos, começou por ser uma tarefa democrática, nascida na 
cidade grega, na praça pública, num lugar de diálogo e discussão, onde era possível 
a argumentação. Ora, a Ciência que nasceu nessa situação democrática, visando a 
racionalidade dos seus resultados e, o mesmo é dizer, a universalidade daqueles que 
a podiam construir e entender, parece encontrar-se absolutamente liquidada nesse 
objetivo. A Ciência surge hoje um conjunto de instituições cindidas, fragmentadas, 
absolutamente enclausuradas cada qual na sua especialidade (POMBO, 2008, p.10). 
 

Para entendermos esta perspectiva da ciência como formação humana, precisamos 

refletir se de fato essa era uma situação realmente democrática e, se anteriormente havia de 

fato margem para discussões e argumentações sobre essa temática e os saberes advindos 

desta. Para Chassot (2006, p.275): “os saberes se transformam em diferentes disciplinas 
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escolares, hoje considerada de discutível necessidade para uma adequada Formação 

Científica. (...) a Escola elege (ou não) estas disciplinas, para que com seu aprendizado, os 

alunos e alunas tenham facilitado/ dificultada a leitura de mundo.”   

Na escola, apesar das diversas tentativas que estão sendo feitas na atualidade, 

encontramos os saberes cada vez mais fragmentados e especializados, dificultando o processo 

de formação científica e da concepção da ciência como constructo humano. 

  

3.1 A escola como cenário de formação científica 
 

Segundo Nóvoa (2002, p.18) “para a formação de professores, o desafio consiste em 

conceber a escola como um ambiente educativo, onde trabalhar e formar não sejam atividades 

distintas.” A formação deve ser encarada como uma ação contínua e diária. Nesse sentido, a 

Bahia instituiu a “Atividade Complementar” nas escolas como lócus de formação continuada, 

de reflexão sobre a prática pedagógica e da elaboração das atividades inerentes a escola. 

De acordo com o Estatuto do Magistério dos professores do Estado da Bahia, as 

“Atividades Complementares” correspondem a 27% da carga horária do professor e destinam-

se à preparação e avaliação do trabalho didático, às reuniões pedagógicas e ao 

aperfeiçoamento profissional, sendo atribuição dos coordenadores pedagógicos, entre outras, 

coordenar e acompanhar essas atividades, viabilizando a atualização pedagógica em serviço. 

No entanto, para os professores, esse espaço nem sempre apresentou um caráter formativo. 

 De acordo com Candau (1996) deve-se ter em mente uma nova concepção de 

formação continuada, a qual apesar das diferentes perspectivas possui um princípio de 

consenso entre os profissionais da educação. Tais princípios preconizam que 

- O lócus da formação a ser privilegiado é a própria escola; isto é, é preciso deslocar 
o lócus da formação continuada de professores da universidade para a própria escola 
de primeiro e segundo graus. (Atualmente Educação Básica) 
- Todo processo de formação tem de ter como referência fundamental o saber 
docente, o reconhecimento e a valorização do saber docente.  
- Para um adequado desenvolvimento da formação continuada, é necessário ter 
presente as diferentes etapas do desenvolvimento profissional do 
magistério(CANDAU, 1996, p.143). 
 

 As constatações de Candau (1996) reforçam a concepção do espaço e tempo das 

“Atividades Complementares” como ambiente de formação continuada de professores e lugar 

profícuo para construção do conhecimento científico e provável processo de pesquisa e da 

Alfabetização Científica.  

A Academia Brasileira de Ciências (2008, p.5) preconiza que “a formação científica 

deve ser um componente central da educação desde os anos iniciais, ao lado da formação no 
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uso da linguagem e das humanidades”. A formação humana integral perpassa por uma 

formação científica, o que nos impele a discutir, pelo menos de forma mais simples o que 

entendemos por ciência. 

Mesmo nos tempos atuais conceituar ciência não é algo tão fácil, uma vez que a 

concepção desse termo dependerá das correntes epistemológicas que fundamentam a visão 

subjacente presente.  

Dessa forma, iniciamos nosso estudo exemplificando o conceito de ciência encontrado 

no dicionário, em que ciência é definida como um “corpo de conhecimentos sistematizados 

que, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas 

categorias de fenômenos e fatos, são formulados metódica e racionalmente”, ou mesmo 

“conjunto de conhecimentos teóricos, práticos ou técnicos voltados para determinado ramo de 

atividades” (HOUAISS, 2001). 

De modo geral, os dicionários buscam expressar os diversos significados das palavras, 

levando em consideração as teorias, as filosofias, os tempos, os lugares, as circunstâncias, as 

pessoas, a educação, a ciência etc., já que todos os conceitos são dinâmicos, fazendo com que 

a mesma palavra, possa adquirir muitos significados, de acordo com as circunstâncias e o 

usuário. 

Para Vigotski (1987, apud OLIVEIRA, 1999, p. 60), o sentido da palavra é  

(...) complexo, fluido, estando em constante mudança. Até certo ponto ele é único 
para cada consciência e para a mesma consciência em circunstâncias diversas. 
Quanto a isso, o sentido da palavra é inesgotável. A palavra adquire seu sentido na 
frase. A frase, entretanto, adquire seu sentido somente no contexto do parágrafo, o 
parágrafo no contexto do livro, e o livro no contexto das obras completas do autor. 
Em última instância, o verdadeiro sentido da palavra é determinado por tudo aquilo 
que, na consciência, se relaciona com o que a palavra expressa. (...) Em última 
instância, o sentido de uma palavra depende da compreensão que se tenha do mundo 
como um todo e da estrutura interna da personalidade. 

 
Percebemos que selecionar o sentido mais preciso de cada termo, de acordo com o que 

se pretende ensinar, conforme o contexto, é uma tarefa nada fácil para o professor, pois, muito 

frequentemente, aceita-se o que o livro texto traz e, não há questionamento sobre as 

circunstâncias de uso das palavras ou de suas definições. Geralmente repassa-se o que se 

apresenta nos livros didáticos, nos programas, nos cadernos de formação, nas apostilas, entre 

outros materiais de ensino, sem haver uma reflexão mais aprofundada sobre os conceitos e 

concepções postos ali, alimentados, muitas vezes, pela visão engessada do conhecimento. 

Os estudos de Pombo (2008) revelam que precisamos superar a fragmentação vivida 

pelo ensino hoje, em que o saber advindo da ciência além de descontextualizado e 

fragmentado, é privilégio de poucos. 
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Dessa forma, observa-se a necessidade de se divulgar conceitos científicos para um 

público cada vez mais amplo, pois a ciência aparece como um dos mais importantes aspectos 

da sociedade moderna (GRANGER, 1994).  

Como diz Granger: 

Podemos certamente qualificar esta segunda metade do século XX como a Idade da 
Ciência. Isto, por certo, não significa menosprezar o papel e importância do 
conhecimento científico no século XIX, que assistiu ao nascimento, entre outros, da 
termodinâmica e da teoria dos fenômenos elétricos, com suas promessas de 
consequências extraordinárias para a explicação dos fenômenos da natureza e suas 
primeiras aplicações industriais. Mas o período em que vivemos não só é o herdeiro 
dessas conquistas fundamentais, mas também oferece o espetáculo de renovações e de 
desenvolvimentos sem precedentes na história da ciência, pelo número e pela 
diversidade. Além disso, acontece que um tão prodigioso desabrochar de novos 
saberes tem repercussões nunca antes atestadas na vida individual e social dos homens 
(...). Independente da penetração “anônima” da ciência em nossa vida cotidiana, nossa 
época se caracteriza também pela presença quase universal, mas difusa, de 
representações do pensamento científico. Essas ideias que uma grande parte de nossos 
contemporâneos têm da ciência provêm de fontes de vulgarização ou, se preferir, de 
divulgação, de níveis muito diferentes (GRANGER, 1994, p. 16-17). 

 
Há, portanto, uma crescente discussão sobre o papel das ciências na sociedade, a 

construção do conhecimento científico, da pesquisa como princípio educativo e da 

Alfabetização Científica dos indivíduos, principalmente pela posição do Brasil como país 

emergente e capaz de produzir conhecimento e, não só de consumi-lo. 

Entretanto, o currículo vivenciado nos cursos de formação inicial e continuada ainda 

não é visto como fomentador de mudanças de paradigmas em relação a formação científica, 

embora haja um esforço dos órgãos da educação para que isto seja efetivado. 

Na perspectiva de ampliar a compreensão do papel que as Ciências e seus 

conhecimentos representam para nossa sociedade, muitos autores enfatizam a necessidade de 

propostas educacionais com enfoque interdisciplinar (KRASILCHIK; MARANDINO 2004), 

impulsionadas pela necessidade do envolvimento de diferentes campos de conhecimento, de 

parcerias com a escola, comunidade e famílias, quando se almeja à Alfabetização Científica. 

Contudo, sabemos que muitos acreditam ser mais prudente os professores 

desenvolverem seu ensino na área específica de atuação, do que procurarem a 

interdisciplinaridade de ensino entre os diferentes componentes curriculares, sob o risco de 

comprometer o próprio ensino de sua disciplina. Como alternativa, partimos da premissa que 

a interdisciplinaridade seja realizada por meio de projetos de pesquisa tomando por base um 

problema a ser resolvido (NERY, 2007). Partimos do pressuposto que a pesquisa não possui 

apenas o caráter científico, mas também o educativo. Faz-se, aqui, uma sugestão do ensino 

interdisciplinar por meio da pesquisa, sendo conveniente, então, trazer algumas considerações 

em torno do ensino por meio da pesquisa. 
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3.2 Pesquisa como princípio educativo e científico: professor pesquisador?  

As grandes modificações que acontecem no mundo de hoje em decorrência dos 

constantes avanços tecnológicos, vem atingindo fortemente a educação, mais especificamente 

as salas de aula, fazendo com que os alunos levem para classe uma gama de informações 

sobre diversos assuntos, que até o professor desconhece, gerando até mesmo desconforto ao 

professor que se sente despreparado e, muitas vezes, intimidado ao perceber que alguns desses 

alunos possuem mais conhecimento do que ele em determinados assuntos que vão além o seu 

componente curricular. 

Nesse contexto, observa-se que a discussão sobre temáticas como educação, formação 

contínua de professores, professores-pesquisadores, processo de ensino e aprendizagem, a 

pesquisa como princípio educativo no Ensino Médio, vem se constituindo em um terreno cada 

vez mais explorado pelos estudiosos e, preocupação do MEC. Dadas as transformações 

ocorridas na sociedade, o avanço das tecnologias utilizadas na educação e as práticas 

pedagógicas em sala de aula estão refletindo diretamente na qualidade da educação que temos 

hoje. 

Daí observarmos cada vez mais mudanças em documentos educacionais e programas 

de formação continuada de professores visando impulsionar esses profissionais a uma 

reflexão-ação-reflexão de sua prática pedagógica na tentativa de dar conta dos avanços 

científicos-tecnológicos presenciados pela sociedade. 

Segundo Prado (1996) a reflexão-ação-reflexão: 

(...) estabelece um dinamismo de novas ideias e de novas hipóteses que demandam do 
professor uma forma de pensar e agir mais flexível(...). Ele precisa aprender a 
construir e comparar novas estratégias de ações, novas teorias, novos modos de 
enfrentar e definir os problemas (PRADO, 1996, p.17). 

 

 Quando o professor reflete sobre sua prática ele assume a tarefa de distanciar-se dela, 

buscando elementos que o ajudem a perceber-se neste processo. A partir da reflexão, a prática 

é reconstruída pelo professor a partir da descrição, análise, depuração e explicitação dos fatos. 

Tais procedimentos propiciam a tomada de consciência para compreender sua própria prática 

e construir um referencial teórico que lhe dê subsídios para realizar o trabalho docente 

condizente com o que preconiza (NARDI, 2009). 

Autores como Esteban e Zaccur (2002) discutem sobre a importância da união entre 

teoria e prática para a formação dos professores, bem como da reflexão sobre a prática como 

professores pesquisadores da realidade na qual se inserem. Como nos diz Maldaner, o 

professor que se vê como mediador, um facilitador e participante ativo em todo processo de 

ensino aprendizagem, deve ser:  
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(...) aquele capaz de refletir a respeito de sua prática de forma crítica, de ver a sua 
realidade de sala de aula para além do conhecimento na ação e de responder, 
reflexivamente, aos problemas do dia-a-dia nas aulas. É o professor que explicita suas 
teorias tácitas, reflete sobre elas e permite que os alunos expressem o seu próprio 
pensamento e estabeleçam um diálogo reflexivo recíproco para que, dessa forma, o 
conhecimento e a cultura possam ser criados e recriados junto a cada indivíduo 
(MALDANER, 2003, p. 30). 
  

É nesse contexto que a pesquisa deixa de ser vista como fundamentação teórica 

construída apenas no espaço acadêmico e rompe os muros da escola, disseminando cada vez 

mais a ideia de um profissional da educação pesquisador, inclusive a inserção da pesquisa na 

prática do professor. Para tanto, o professor deve ser um produtor de conhecimento, tendo 

como ponto de partida a reflexão sobre sua prática, a leitura do cotidiano em sala de aula, 

buscando soluções a respeito de questões reais, possibilitando assim intervenções mais 

eficazes, já que a prática é o local de questionamento, do mesmo modo que é o objeto deste 

questionamento, sempre mediado pela teoria. Nesta perspectiva, a prática se transforma em 

práxis, ou seja, síntese teoria prática. 

Ainda segundo Esteban e Zaccur (2002), repensar a prática assumindo a postura do 

professor-pesquisador exige o confrontamento da ambivalência existente em nossas práticas 

pedagógicas e a consecutiva busca de oportunidades presentes no cotidiano da escola. Implica 

no abandono da falsa crença da infalibilidade do método, que trata da homogeneidade e 

linearidade no/do processo de ensino e aprendizagem. Para Moreira: 

Para mediar a construção da autonomia e emancipação sócio antropológicas, os 
profissionais da educação, pelo processo de formação continuada, realizam sua 
reinvenção e passam por uma metamorfose. Transformam-se, destruindo-se como 
professores e construindo-se educadores  pesquisadores. Tornam-se, 
progressivamente, agentes teórico-práticos, docentes que mediam a formação 
humana e pesquisadores que investigam sua própria prática e sistematizam os 
conhecimentos nela produzidos (MOREIRA, 2002a, p. 25). 

 
De fato, reconhece-se que é difícil a superação da dicotomia entre o fazer e o pensar 

estabelecido na divisão de trabalho e na hierarquização: enquanto uns fazem, outros pensam, 

uns dominando a teoria, outros ficando limitados à prática mecanizante (ESTEBAN; 

ZACCUR, 2002, p.14). Dessa forma, os professores necessitam refletir sobre a dinâmica 

pedagógica, situada no contexto social, e de teorizar a seu respeito, tendo como referência a 

prática cotidiana. Então estes poderão se apropriar de sólidos conhecimentos sobre o processo 

ensino-aprendizagem, capacitando-se a questionar o cotidiano do qual fazem parte, bem como 

sua relação com a sociedade, ampliando a percepção de si, de seus colegas e de seus alunos 

como sujeitos que coletivamente constroem e reconstroem conhecimentos, ficando evidente a 

importância da prática da pesquisa na formação docente. Como nos afirma Freire (1999): 
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[...] toda a docência implica pesquisa e toda pesquisa verdadeira implica docência. 
Não há docência verdadeira em cujo processo não se encontre a pesquisa como 
pergunta, como indagação, curiosidade, criatividade, assim como não há pesquisa cujo 
andamento necessariamente não se aprenda porque se conhece e não se ensine porque 
se conhece e não se ensine porque se aprende (FREIRE, 1999, p. 192-193). 
 

Assim, o professor-pesquisador apropria-se do ato de refletir e buscar soluções em 

ações que dizem respeito a questões reais, porque estas seriam compatíveis com o contexto 

em discussão, já que a relação dialética-dialógica (FREIRE, 1999) entre prática e teoria se 

concretiza nas ações cotidianas, em sala de aula e em todos os espaços que propiciam o ato 

educacional.  

Portanto, ser um professor pesquisador já é um pressuposto da docência, pois a 

complexidade do conhecimento em que estamos inseridos, exige repensar e buscar a essência 

da pesquisa e da própria docência.  

Segundo Galiazzi (2011) a pesquisa em educação contribui para o entendimento dos 

aspectos epistemológicos relacionados com a natureza da ciência e do conhecimento. Desse 

modo, a educação pela pesquisa também pode ser compreendida como princípio didático, se 

constituindo como “espaço de construção de uma proposta pedagógica mais integrada, 

fundamentada e complexa” (GALIAZZI, 2011, p. 133). Uma vez que é cada vez mais 

improvável fazer pesquisa sem se vincular a um compromisso político e à construção da 

cidadania. A pesquisa é tomada aqui como experiência reflexiva e uma prática democrática, 

acessível ao público, aos sujeitos envolvidos no processo educativo tendo como um dos 

mediadores os interesses sociais.  

Para Demo (2006) a proposta de educação pela pesquisa concebe pesquisa como 

princípio científico e educativo, e é capaz de trazer resultados qualitativos para a formação do 

professor. Na concepção de Teixeira (2006) educar pela pesquisa é alfabetizar para a 

cidadania. Segundo Demo (1994): 

[...] Uma visão moderna e realista de pesquisa deve incluir nela sempre, tanto o 
movimento da teorização, quanto o da intervenção, se de fato procurar inovação. Se 
conhecimento é fator crucial de inovação, para inovar é necessário conhecimento 
inovador. Conhecimento inovador, entretanto, não se obtém pela cópia, reprodução, 
imitação, aula e prova, mas pela pesquisa como atitude cotidiana. Saber pensar e 
aprender a aprender correspondem ao compromisso de sair da mera cópia, para 
postar-se como capaz de construir conhecimento. E isto inclui, no mesmo processo, 
compreender e inovar a realidade (DEMO, 1994, p. 24 e 29). 
 

É nesse contexto que situamos a formação dos professores pesquisadores e a 

Alfabetização Científica como possibilidade de acesso a essa nova perspectiva na educação, 

bem como o Ensino Médio como um espaço profícuo para a investigação, a pesquisa, a 

formação humana integral. Nessa etapa de escolarização os estudantes devem ser capazes de 
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refletir sobre a linguagem, a ciência, a tecnologia, o conhecimento científico e utilizarem tal 

reflexão em contextos reais da vida cotidiana. 

A nova visão de professor como pesquisador nos impulsiona a ver esse profissional 

como um ser curioso, reflexivo, capaz de questionar, investigar e propor soluções para os 

problemas enfrentados por ele no interior e no exterior da escola, no exercício da prática, 

sendo um aspecto relevante para a melhoria das condições de aprendizagem dos alunos, 

principalmente os menos favorecidos econômica e socialmente, uma vez que o professor 

poderá trabalhar a partir da realidade concreta e atuar sobre ela.  

Há muito tempo se tem discutido sobre o papel do professor 

reflexivo/crítico/pesquisador/intelectual (GIROUX, 1997) numa tentativa de modificar a visão 

dos professores como reprodutores de teorias alheias. Vários autores têm salientado sobre a 

importância da abrangência da discussão em relação à pesquisa - que parte do pressuposto da 

ação-reflexão - realizada pelos professores da educação básica associada a sua ação 

profissional.  

A pesquisa representa um recurso significativo para o desenvolvimento profissional 

com vistas à conquista da autoria, da autonomia, sendo a formação o lócus para aprender a 

fazer pesquisa (ANDRÉ, 2001; LÜDKE, 2006). Daí a importância da construção de propostas 

de formação continuada de professores que tenham como pressuposto desenvolver as 

habilidades e competências próprias de um sujeito disposto a repensar o seu papel de 

mediador dentro dos ambientes educacionais.  

Propostas de formação continuada baseadas nas ideias como as de Schon que a 

princípio não se referiam à profissão docente, entretanto, seus pressupostos sobre o 

desenvolvimento dos conhecimentos profissionais, tendo como fundamento a pesquisa e a 

experimentação na prática, foram difundidos e se incorporaram ao debate pertinente à 

formação docente. 

Ludke (2001) situa a pesquisa para o professor, no sentido do ato de reflexão 

constante, para que possa rever pontos durante a prática escolar e articular intimamente a 

teoria e a prática. Entretanto, ao refletirmos sobre esta questão, pensamos na perspectiva de 

professor como intelectual, já que professor pesquisador exige muito mais que a reflexão 

sobre a prática e atuação sobre ela. Tal concepção evidencia que os professores da educação 

básica, de modo geral, podem não estar preparados para desenvolver pesquisa com seus 

alunos. 

Lüdke (2006) ao discutir sobre a pesquisa e se ela é de fato interessante, necessária e 

possível na educação, conclui que esta é extremamente importante para a formação e o 



37 
 

trabalho do professor e, caso, o professor não tenha acesso á pesquisa, terá menos recursos 

para questionar a sua prática, pois o professor deve ser um orientador, um mediador dos 

estudos, da pesquisa e entender que a pesquisa não tem apenas um papel científico - de 

fundamental importância - mas que ela também pode ou deve ser entendida como princípio 

educativo, uma vez que por meio dela se dá e se desenvolve o processo da formação para a 

autonomia do sujeito em formação.  

Para Silva e Grezzana (2009, p.99):   

A pesquisa como princípio educativo, torna-se não apenas caminho, o qual 
possibilita alcançar novos patamares de formação de competências e de capacidades 
profissionais e cidadãs, mas também meta e ponto de chegada de todo processo de 
educação superior, uma vez que possibilita habilitar os sujeitos naquilo que é de 
mais fundamental às sociedades humanas contemporâneas – a capacidade de 
produzir ciência e de definir os próprios critérios de racionalidade científica 
(SILVA; GREZZANA, 2009, p. 99).  
 

Percebe-se que a prática da pesquisa como princípio educativo vai além do que se 

preconiza a atual estrutura dos cursos para a formação dos profissionais da educação, “tem 

como condição essencial primeira que o profissional da educação seja um pesquisador, ou 

seja, maneje a pesquisa como princípio científico e educativo e a tenha como atitude 

cotidiana” (DEMO, 2003, p. 2).  

Ainda para Demo (2001, p.34): 

[...] a pesquisa é fundamental para descobrir e criar. É o processo de pesquisa que, 
na descoberta, questionando o saber vigente, acerta relações novas no dado e 
estabelece conhecimento novo. É a pesquisa que, na criação, questionando a 
situação vigente, sugere, pede, força o surgimento de alternativas. 

 

A pesquisa pode então assumir o caráter de investigação, ou melhor, do ensino por 

investigação proposto por Gil-Pérez (1993). Proposta com potencial para promover 

aprendizagens significativas, capazes de gerar um conhecimento novo a partir da curiosidade, 

da busca, da investigação, da cientificidade, da reflexão-ação-reflexão. 

 

3.3 Caminhos possíveis na construção de uma perspectiva curricular integrada: saberes 
docentes, pesquisa e a Alfabetização Científica 
 

 Em estudos publicados por Krasilchik e Marandino (2004) podemos observar 

propostas de atividades interdisciplinares cujos objetivos centrais foram o de ampliar a 

compreensão do papel que as ciências e seus conhecimentos representam para a sociedade 

quando se almeja a AC. Estas propostas centradas no enfoque interdisciplinar apostam no 

envolvimento de diferentes áreas de conhecimento, nas parcerias entre a escola, a comunidade 

e as famílias. 
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Falar sobre interdisciplinaridade7 é hoje uma tarefa complexa, pois há uma dificuldade 

inicial de definir o que é a interdisciplinaridade. Pombo (2003), afirma que o conceito 

referente a esse termo possui uma estabilidade relativa, fazendo com que haja diversas 

definições de utilização ampla e em diversos contextos. 

Tal estabilidade relativa exerceu grande influência na elaboração da Lei de Diretrizes e 

Bases Nº 9.394/96 e dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), ganhando força nas 

escolas, no discurso e na prática de professores dos diversos níveis de ensino. Assim, segundo 

os PCN:  

(...) a interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode ser o objeto de 
conhecimento, um projeto de investigação, um plano de intervenção. Nesse sentido, 
ela deve partir da necessidade sentida pelas escolas, professores e alunos de explicar, 
compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafia uma disciplina isolada e atrai a 
atenção de mais de um olhar, talvez vários (BRASIL, 2002a, p. 88-89). 

 
A interdisciplinaridade por meio da pesquisa não é apenas um processo didático e 

metodológico, é também um modo de pensar e de agir do profissional da educação, 

minimizando o processo de desfragmentação do saber cada vez mais evidente na educação. 

Assim sendo, a construção de uma perspectiva curricular pode ser viável se houver 

participação ativa e contínua dos professores atuantes na escola, pois o sucesso dessa prática 

na escola está intimamente ligado à atitude dos professores, pois  

A ausência de ações interdisciplinares e de atitudes transdisciplinares entre os 
professores do Ensino Médio cria problemas que afetam todo o funcionamento 
escolar, especialmente amplificando a rejeição dos alunos em relação às disciplinas 
que eles consideram mais difíceis, geralmente Matemática, Física, Química e 
Biologia, nesta ordem (BORGES; BASSO; ROCHA FILHO, 2008, p. 13-14). 

Vários autores defendem que os professores devem ser os principais protagonistas na 

implementação de práticas interdisciplinares na escola, já que somente em uma prática 

docente intencionalmente direcionada para a desfragmentação do saber são oferecidas 

condições para que os alunos percebam as relações entre as disciplinas escolares, iniciando o 

processo de trânsito de saberes que é exigido na contemporaneidade.  

Para tanto, os cursos de formação precisam ter em pauta a construção de uma 

perspectiva curricular integrada, mitigando a fragmentação do conhecimento presente na 

escola, percebido mesmo dentro de uma mesma área do saber.  

A interdisciplinaridade, portanto, ao reconhecer as ligações entre diferentes disciplinas, 

constitui-se em uma alternativa para a pesquisa científica fundamentada no paradigma da 

                                                     
7 Interdisciplinaridade é o processo que envolve a integração e o engajamento de educadores, num trabalho conjunto, de 
interação das disciplinas do currículo escolar entre si e com a realidade, de modo a superar a fragmentação do ensino, 
objetivando a formação integral dos alunos, a fim de que possam exercer criticamente a cidadania, mediante uma visão global 
de mundo e serem capazes de enfrentar os problemas complexos, amplos e globais da realidade atual (LÜCK, 1994, p. 64). 
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complexidade8. Sob o enfoque da interdisciplinaridade, a pesquisa científica “[...] faz surgir 

certo número de novas Ciências, operando o remembramento de disciplinas até então 

compartimentadas e muito frequentemente separadas radicalmente pela grande disjunção 

entre Ciências Naturais e Ciências Humanas.” (MORIN; LE MOIGNE, 2000, p. 111).  

Nesse sentido, para promover uma ação integrada dessas ciências vale a pena 

discutirmos brevemente sobre os saberes docentes como possibilidade de reflexão para a ação 

interdisciplinar, no sentido de almejarmos uma melhor compreensão das competências e 

habilidades necessárias aos professores das diferentes áreas para o desenvolvimento de ações 

que envolvam a pesquisa e promoção da Alfabetização Científica. 

Para melhor discutirmos sobre essas questões apresentamos um quadro síntese 

elaborado por Tardif (2002) contendo a definição dos saberes docentes que nos ajuda a 

compreender os aspectos envolvidos na concepção da prática pedagógica do professor 

(Quadro 1).  

 

Quadro 1 - Classificação dos saberes docentes e acordo com Tardif (2002). 

SABERES DEFINIÇÃO 
Saberes da Formação 
Profissional 

Conjunto de saberes que, baseados nas Ciências e na erudição, são transmitidos aos 
professores durante o processo de formação inicial e/ou continuada. Também se 
constituem o conjunto dos saberes da formação profissional os conhecimentos 
pedagógicos relacionados às técnicas e métodos de ensino (saber-fazer), legitimados 
cientificamente e igualmente transmitidos aos professores ao longo do seu processo 
de formação.  

Saberes Disciplinares 
 

São os saberes reconhecidos e identificados como pertencentes aos diferentes campos 
do conhecimento (linguagem, Ciências exatas, Ciências humanas, Ciências 
biológicas, etc.). Esses saberes, produzidos e acumulados pela sociedade ao longo da 
história da Humanidade, são administrados pela comunidade científica e o acesso a 
eles deve ser possibilitado por meio das instituições educacionais. 

Saberes Curriculares São conhecimentos relacionados à forma como as instituições educacionais fazem a 
gestão dos conhecimentos socialmente produzidos e que devem ser transmitidos aos 
estudantes (saberes disciplinares). Apresentam-se, concretamente, sob a forma de 
programas escolares (objetivos, conteúdos, métodos) que os professores devem 
aprender e aplicar.  

Saberes Experienciais São os saberes que resultam do próprio exercício da atividade profissional dos 
professores. Esses saberes são produzidos pelos docentes por meio da vivência de 
situações específicas relacionadas ao espaço da escola e às relações estabelecidas com 
alunos e colegas de profissão. Nesse sentido, “incorporam-se à experiência individual 
e coletiva sob a forma de habitus e de habilidades, de saber-fazer e de saber ser”. 

Fonte: TARDIF (2002, p.38). 

 

                                                     
8 Trata-se de ser capaz de pensar o real como um todo e não de o reduzir arbitrariamente a elementos redutores; trata-se de 
apreender o real na sua unidade e multiplicidade ou, como diz Morin, na sua «unitas multiplex» em lugar de insistir em 
retalhá-lo em partes; trata-se de saber pensar o imprevisível, o circular, o recursivo, ou seja, o que escapa às concepções 
tradicionais de determinação causal e de tempo linear; trata-se de quebrar definitivamente as barreiras disciplinares e de 
construir uma Ciência transdisciplinar. 
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Tais saberes ratificam a importância da formação continuada dos professores como 

processo de construção de sua identidade e valorização. Pois não se pode conceber a melhoria 

da qualidade educacional no país que não passe, quase necessariamente, pela formação 

centrada no desenvolvimento/qualificação do professor. Daí a importância de levar em 

consideração as demandas dessa categoria, seus saberes, seu modo de integração no trabalho 

docente em seu ambiente de trabalho, bem como o relacionamento de seu componente 

curricular com os demais que compõem a base comum da matriz curricular. 

Sabemos que esse é um assunto complexo, pois além das interferências epistemológicas 

que uma ciência tem com as outras, há um desconhecimento de como trabalhar de fato, de 

modo interdisciplinar. Ressaltando que entendemos por epistemologia o estudo crítico dos 

princípios, hipóteses e resultados das Ciências já construídas, que visa determinar os 

fundamentos lógicos, o valor e o alcance objetivo delas (COLL, 2000). Acreditamos, que é 

possível realizar intervenções interdisciplinares em casos específicos, marcadamente em 

ações conjuntas em torno de um mesmo problema de áreas diversas. Nessa perspectiva é que 

surge a interdisciplinaridade por meio da pesquisa, como uma alternativa para a promoção de 

aprendizagens significativas e, por que não da Alfabetização Científica? 

Considerando as especificidades dos saberes docentes, Tardif compõe ainda, um outro 

quadro, apresentando os saberes dos professores, sua relação com as fontes sociais de 

aquisição e os modos de integração no trabalho docente (Quadro 2).   

 

Quadro 2- Classificação dos saberes docentes considerando as especificidades de sua origem, aquisição e 
incorporação à prática profissional dos professores segundo Tardif (2002). 

SABERES DOS 
PROFESSORES 

FONTES SOCIAIS DE 
AQUISIÇÃO 

MODOS DE INTEGRAÇÃO 
NO TRABALHO DOCENTES 

Saberes pessoais dos 
professores 

A família, o ambiente de vida, a 
educação no sentido lato, etc.  

Pela história de vida e pela  
socialização primária  
 

Saberes provenientes da  
formação escolar anterior 
 

A escola primária e secundária, os 
estudos pré-secundários não 
especializados, etc. 

Pela formação e pela  
socialização pré-profissionais 

Saberes provenientes da  
formação profissional para o 
magistério 
 

Os estabelecimentos de  
formação de professores, os  
estágios, os cursos de reciclagem, 
etc.  

Pela formação e pela  
socialização profissionais nas  
instituições de formação de  
professores. 

Saberes provenientes dos  
programas e livros didáticos 
usados no trabalho 

A utilização das “ferramentas”  
dos professores: programas, livros 
didáticos, cadernos de  
exercícios, fichas, etc.  

Pela utilização das “ferramentas” de 
trabalho, sua adaptação às tarefas.  

Saberes provenientes de sua  
própria experiência na 
profissão, na sala de aula e na 
escola 

A prática do ofício na escola e na 
sala de aula, a experiência dos 
pares, etc.  
 

Pela prática do trabalho e pela 
socialização profissional.  
 

Fonte: TARDIF (2002, p. 63). 
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Dessa forma, percebe-se a capacidade inerente aos docentes de explorar os 

conhecimentos compartilhados, implicando em um planejamento que contemple uma 

mudança de organização dos planos de ensino em torno da construção do conhecimento, de 

acordo com a base epistemológica dos componentes curriculares.  

Pois como nos diz Auler (2003) 

A intenção era que o plano de atividade de ensino apresentasse características 
interdisciplinares. Pois: Na perspectiva da abordagem temática, os temas, por se 
constituírem de se situações amplas, complexas, permitem, requerem uma 
abordagem interdisciplinar, menos fragmentada. Pelo encaminhamento proposto, a 
interdisciplinaridade não se reduz a um relacionamento entre diferentes campos de 
conhecimento, a uma junção de disciplinas. O tema constitui-se em ponto em que as 
diferentes áreas do saber se relacionam interdisciplinarmente. Os temas, expressando 
fenômenos sociais complexos, remetem ao interdisciplinar. Sua compreensão requer 
vários campos de conhecimento, inclusive aqueles não restritos ao escopo das 
ciências naturais (AULER, 2003, p. 11). 

 
Para trabalhar tais questões, nos apoiamos no que preconiza o PCNEM (BRASIL, 

2000), em seu Art. 8º, na observância da interdisciplinaridade, quando afirma que as escolas 

terão presente que: 

I - a Interdisciplinaridade, nas suas mais variadas formas, partirá do princípio de que 
todo conhecimento mantém um diálogo permanente com outros conhecimentos, 
que pode ser de questionamento, de negação, de complementação, de 
ampliação, de iluminação de aspectos não distinguidos; 
II - o ensino deve ir além da descrição e procurar constituir nos alunos a capacidade 
de analisar, explicar, prever e intervir, objetivos que são mais facilmente alcançáveis 
se as disciplinas, integradas em áreas de conhecimento, puderem contribuir, cada 
uma com sua especificidade, para o estudo comum de problemas concretos, ou 
para o desenvolvimento de projetos de investigação e/ou de ação; 
III - as disciplinas escolares são recortes das áreas de conhecimentos que 
representam, carregam sempre um grau de arbitrariedade e não esgotam 
isoladamente a realidade dos fatos físicos e sociais, devendo buscar entre si 
interações que permitam aos alunos a compreensão mais ampla da realidade; 
IV - a aprendizagem é decisiva para o desenvolvimento dos alunos, e por esta razão 
as disciplinas devem ser didaticamente solidárias para atingir esse objetivo, de modo 
que disciplinas diferentes estimulem competências comuns, e cada disciplina 
contribua para a constituição de diferentes capacidades, sendo indispensável 
buscar a complementaridade entre as disciplinas a fim de facilitar aos alunos 
um desenvolvimento intelectual, social e afetivo mais completo e integrado. 
(BRASIL, 2000, p.103, grifo nosso) 

 

Essa constituição implica em uma apropriação por parte dos docentes de saberes 

fundamentais para efetiva atividade docente, sejam estes os saberes da disciplina específica, 

os saberes pedagógicos ou os saberes da experiência docente construídos na práxis, 

vivenciando a condição de professor pesquisador (ESTEBAN; ZACCUR, 2002).  
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O papel do professor vai além do trabalho com os conteúdos curriculares, dos saberes 

disciplinares e se preocupar com a formação integral humana do aluno. De acordo com 

Monteiro (2001, p. 131): 

[...] saberes não provêm das instituições de formação ou dos currículos, esses 
saberes não se encontram sistematizados no quadro de doutrinas ou teorias: eles são 
saberes práticos (e não da prática: eles não se aplicam à prática para melhor 
conhecê-la, eles se integram a ela e são partes constituintes dela enquanto prática 
docente) [...] são a cultura docente em ação (MONTEIRO, 2001, p. 131). 

 
Nesse sentido, em relação à formação do estudante, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2000) trazem em seus pressupostos que: 

 
A formação do aluno deve ter como alvo principal a aquisição de conhecimentos 
básicos, a preparação científica e a capacidade de utilizar as diferentes 
tecnologias relativas às áreas de atuação.  
Propõe-se, no nível do Ensino Médio, a formação geral, em oposição à formação 
específica; o desenvolvimento de capacidades de pesquisar, buscar informações, 
analisá-las e selecioná-las; a capacidade de aprender, criar, formular, ao invés 
do simples exercício de memorização (PCNEM, 2000, p. 5, grifo nosso). 

 

 Os professores que atuam no Ensino Médio são compelidos a nortear o processo de 

ensino baseado nos pressupostos evidenciados, entretanto, sabemos que as escolas enfrentam 

grandes problemas relacionados com a fragmentação do saber, observada, muitas vezes, 

dentro da própria área do conhecimento. E a reverência à fragmentação do saber é um 

obstáculo à formação humana integral dos alunos, principalmente quando se propõe o 

desenvolvimento intelectual, científico, social, cultural e afetivo mais integrado na educação 

básica. Pimenta (2002) afirma que: 

[…] conhecimento na ação é o conhecimento tácito, implícito, interiorizado que está 
na ação […]. É mobilizado pelos profissionais no seu dia-a-dia, configurando um 
hábito. No entanto, esse conhecimento não é suficiente. […], exigindo uma busca, 
uma análise, uma contextualização, possíveis explicações, uma compreensão de suas 
origens, uma problematização, um diálogo com outras perspectivas, uma 
apropriação de teorias sobre o problema, uma investigação, enfim (PIMENTA, 
2002a, p. 20). 

 
A proposta de ensino com pesquisa trata das habilidades intelectuais básicas, da 

reflexão e no caso da continuidade em termo de formação para a pesquisa, implica acrescentar 

outras qualidades como originalidade e domínio de um campo de conhecimento (LAMPERT, 

2008). Para tanto, a formação inicial e continuada do professor precisa capacitar os docentes a 

atuarem como professores pesquisadores e não transmissores de conteúdo, auxiliando o 

desenvolvimento de competências e saberes que consequentemente, farão parte do processo 

de Alfabetização Científica. Pois, 

Para se conduzir o ensino de forma compatível com uma promoção das 
competências gerais, além da consciência de que, em cada aula de cada ciência, se 
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desenvolvem linguagens, se realizam investigações e se apresentam contextos, é 
preciso que o professor tenha a percepção de linguagens comuns entre a sua 
disciplina e as demais de sua área, para auxiliar o aluno a estabelecer as sínteses 
necessárias a partir dos diferentes discursos e práticas, de cada uma das disciplinas. 
Isso propicia a composição de uma ideia mais ampla de Ciência, para além das 
diferentes ciências, de forma que os instrumentos gerais de pensamento reforcem e 
ampliem os instrumentos particulares. A explicitação de linguagens, usadas em 
comum por diferentes disciplinas científicas, permite ao aluno perceber sua 
universalidade e também distinguir especificidades desses usos. (BRASIL, 1999b, 
p.27). 

 

Portanto, percebe-se que é essencial que os cursos de formação continuada organizem 

também propostas de formação pautadas em abordagens investigativas, na ação 

interdisciplinar da pesquisa como princípio educativo, fomentando a possibilidade de inserção 

dessas temáticas na proposta metodológica das disciplinas, determinada pela complexidade da 

aquisição dos saberes e da sociedade contemporânea.    
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4 ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA 
 

Nesta investigação pretendemos investigar a Alfabetização Científica na formação 

continuada de professores do Ensino Médio, verificando como este processo pode ser iniciado 

no ambiente escolar e quais os elementos que nos fornecem evidências de que ele esteja, de 

fato, em desenvolvimento. Deste modo, interessam-nos tanto as discussões e propostas que 

são levadas para as “Atividades Complementares” quanto às interações que estas pressupõem 

entre professor, materiais didáticos e os desdobramentos a elas associados. 

Conceituar Alfabetização Científica não é uma tarefa fácil, principalmente pelo fato de 

que este conceito, apesar de muito abordado e discutido na literatura sobre Ensino de 

Ciências, ainda mostra-se amplo e, por vezes, controverso. Há, portanto, diversas opiniões 

sobre como defini-lo e caracterizá-lo (NORRIS; PHILLIPS, 2003; LAUGKSCH, 2000). 

Desse modo, antes de iniciarmos a exposição da necessidade de se trabalhar a perspectiva da 

Alfabetização Científica na formação de professores, decidimos apresentar uma revisão de 

importantes estudos sobre o tema, em busca de torná-lo mais claro quanto à sua compreensão 

e mais conivente quanto aos objetivos que pretendemos alcançar. 

 

4.1 Afinal, o que é Alfabetização Científica? 

O primeiro pesquisador que usou o termo scientific literacy em seus trabalhos foi Paul 

Hurd numa publicação intitulada “Science literacy: its meaning for American schools” 

(HURD, 1958). No decorrer dos anos, Hurd continuou seus estudos sobre currículo, 

ampliando a discussão de tal concepção no currículo de Ciências.  

Trata-se de uma discussão pertinente, pois dizer que uma pessoa é alfabetizada 

cientificamente requer entendimento sobre a concepção desse termo. Para Krasilchik e 

Marandino (2004, p.15), significa afirmar que Alfabetização Científica representa os “debates 

relacionados à forma pela qual o conhecimento científico deve ser apreendido pela população 

– de maneira a não simplesmente acumular informações, mas efetivamente poder usá-las para 

tomar decisões (...).” Afirmam ainda que: “(...) o ensino dessa área tem como uma de suas 

principais funções a formação do cidadão cientificamente alfabetizado, capaz de não só 

identificar o vocabulário da ciência, mas também de compreender conceitos e utilizá-los para 

enfrentar desafios e refletir sobre seu cotidiano” (KRASILCHIK; MARANDINO, 2004, 

p.19). 

A ênfase em Alfabetização Científica tem sua justificativa pela necessidade de 

melhoria no processo de compreensão, por parte da sociedade, de como a ciência produz 
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avanços, modifica as relações sociais e tem relação de causa e efeito com o meio ambiente e, 

consequentemente, com o dia-a-dia das pessoas. 

A ideia de que a sociedade deveria ter algum conhecimento sobre a ciência, já se 

encontrava presente desde o início do século passado, alcançando um status privilegiado nesse 

século, principalmente em relação ao ensino de ciências, a Alfabetização Científica e sua 

relação com a Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 

Nesse sentido, em relação a relevância do Ensino de Ciências, Teixeira (2008) afirma 

que: 

(...) é a crescente importância social é concedida à área, sobretudo a partir da 
segunda metade do século passado, fenômeno associado à conscientização de que a 
alfabetização científica de todos os cidadãos é uma necessidade urgente, isto é, trata-
se de um requisito para o desenvolvimento adequado da sociedade e para a própria 
formação da cidadania (TEIXEIRA, 2008, p.14). 

O crescente impacto da ciência e da tecnologia em nossa vida fez com que muitas 

questões científicas ganhassem ainda mais destaque no meio acadêmico e político. 

Atualmente, a literatura sobre a Alfabetização Científica é extensa e diversificada (MILLER, 

1983; JENKINS, 1994; DURANT, 1993; AULER; DELIZOICOV, 2001; LORENZETTI; 

DELIZOICOV, 2001; CHASSOT, 2003a, 2006; SASSERON; CARVALHO, 2008, 2011; 

DEMO, 2010), cujas diferentes definições são decorrência dos diferentes propósitos para que 

o conceito seja utilizado.  

Para Jenkins (1994) o conceito de Alfabetização Científica tornou-se tanto um 

emblema educacional conhecido internacionalmente como um objetivo educacional 

contemporâneo. Encontra-se associado com o que a sociedade deve saber sobre Ciência tendo 

implicações sobre os benefícios, malefícios e suas limitações, acompanhado de ideias 

científicas importantes. 

De acordo com Lorenzetti e Delizoicov (2001) a Alfabetização Científica é uma 

atividade vitalícia, sendo sistematizada no espaço escolar, mas transcendendo suas dimensões 

para os espaços educativos não formais, permeados pelas diferentes mídias e linguagens.  

Segundo Shen (1975 apud Chassot 2006), é possível distinguir três noções de 

Alfabetização Científica, entretanto, para caracterizá-las de forma eficiente faz-se necessário 

levar em consideração os objetivos, o público, o formato e os meios de disseminação dessa 

alfabetização. Assim, o autor a classifica como: Alfabetização Científica Prática - aquela que 

tornaria o indivíduo apto a resolver, de forma imediata, problemas básicos que afetam a sua 

vida; a Alfabetização Científica Cívica - a que torna o cidadão mais atento para a Ciência e 

seus problemas, de modo que ele e seus representantes possam tomar decisões mais bem 



46 
 

informadas; e a Alfabetização Científica Cultural - procurada pela pequena fração da 

população que deseja saber sobre Ciência, como uma façanha da humanidade e de forma mais 

aprofundada. Para Chassot: 

A Alfabetização Científica pode ser considerada como uma das dimensões para 
potencializar alternativas que privilegiam uma educação mais comprometida. É 
recomendável enfatizar que esta deva ser uma preocupação muito significativa no 
ensino fundamental, mesmo que se advogue a necessidade de atenções quase 
idênticas também para o Ensino Médio. [...]. Assim, ser alfabetizado cientificamente 
é saber fazer ler a linguagem em que está escrita a natureza. É um analfabeto 
científico aquele incapaz de uma leitura do universo (CHASSOT, 2003a, p. 91). 
 

 Não ensinamos aquilo que não sabemos. Assim, apropriar-se das concepções da 

pesquisa como princípio educativo e científico, da Alfabetização Científica pode fazer parte 

da prática e formação dos educadores, capacitando-os a promoverem a formação integral dos 

estudantes. 

Corroborando com essas ideias destacamos o que diz Lemke (2006) (apud 

SASSERON; CARVALHO, 2011, p.65) sobre “a preocupação em tornar o estudo das 

Ciências mais prazeroso e adequado às habilidades e anseios de cada faixa etária”. Segundo 

Lemke: 

Para as crianças pequenas: apreciar e valorizar o mundo natural, potencializados 
pela compreensão, mas sem abandonar o mistério, a curiosidade e o surpreendente.  
Para as crianças de idade intermediária: desenvolver uma curiosidade mais 
específica sobre como funcionam as tecnologias e o mundo natural, como 
desenvolver e criar objetos e como cuidar deles, e um conhecimento básico da saúde 
humana.  
Para o Ensino Médio: proporcionar a todos um caminho potencial para as carreiras 
científicas e de tecnologia, proporcionar informações sobre a visão científica do 
mundo, que é de utilidade comprovada para muitos cidadãos, comunicar alguns 
aspectos do papel da Ciência e da tecnologia na vida social, ajudar a desenvolver 
habilidades de raciocínio lógico complexo e o uso de múltiplas representações.” 
(LEMKE, 2006, p.6, tradução nossa). 

 
É fundamental o desenvolvimento de uma formação educacional que privilegie a 

Alfabetização Científica dos estudantes, fazendo com que o conhecimento científico 

apreendido possa ser relacionado ao “empreendimento científico e tecnológico” (LACERDA 

SANTOS, 2002, p. 40) de forma a questionar a sua importância, as reais necessidades da 

população e o devido controle sobre esse conhecimento.  

Nesse processo propõe-se que os alunos sejam inseridos em uma “cultura científica”: 

(...) é importante mencionar que, nesta época em que vivemos, repleta de inovações 
tecnológicas contribuindo para nosso bem-estar e saúde, e em que os conhecimentos 
científicos podem, mais do que nunca, tornarem-se bens de consumo, os estudos 
sobre a natureza e os seres vivos cada vez mais são realizados por grupos de 
pesquisa e são analisados por áreas de conhecimento distintas (SASSERON; 
CARVALHO, 2011, p.65). 
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Mas como promover essa formação dos estudantes, sem proporcionar aos educadores 

a possibilidade de apropriação desse conhecimento em sua formação, seja ela inicial ou 

continuada? 

A escola possui papel fundamental para instrumentalizar os indivíduos sobre os 
conhecimentos científicos básicos. No entanto, nem ela nem nenhuma instituição 
têm condições de proporcionar e acompanhar a evolução de todas as informações 
científicas necessárias para a compreensão do mundo. A ação conjunta de diferentes 
atores sociais e instituições promovem a alfabetização científica na sociedade, 
reforçando-a e colaborando com a escola (KRASILCHIK; MARANDINO, 2004, 
p.31).    

Nesse sentido, pode-se afirmar que a Alfabetização Científica vai além de sua inserção 

no currículo, devendo fazer parte de atos, práticas e decisões que devem ser tomadas no 

cotidiano, uma vez que a Ciência faz parte da vida. Desse modo, tomando emprestados os 

questionamentos de Chassot (2003b) sobre o que é? Por quê? E o Como? Da Alfabetização 

Científica, passa-se a perceber que esta encontra-se além dos muros da escola. Assim, ensinar 

Ciências deixa de ser um mero ato de formar cientistas, limitado a uma elite ou aos 

privilegiados com inteligência superior, rompendo as barreiras do prodígio. Para Lorenzetti e 

Delizoicov (2001) o ensino de Ciências pode ser um forte aliado para a aquisição de leitura e 

escrita, uma vez que contribui para atribuir significado às palavras e aos discursos. 

Segundo Chassot (2006) o cidadão cientificamente alfabetizado deve ser capaz de 

utilizar o conhecimento adquirido a seu favor e tomar decisões que visem tanto o seu bem-

estar quanto o da comunidade da qual faz parte. O que permite constatar que a pessoa 

alfabetizada cientificamente pode também ser uma pessoa alfabetizada politicamente, capaz 

de refletir sobre a importância do conhecimento científico para a organização e 

desenvolvimento social, político e econômico da sociedade (FAZENDA, 2013; 

HARTMANN; ZIMERMANN, 2007). 

No que se refere ao desafio do saber científico das diversas camadas da população, 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002) preconizam que: 

O desafio de pôr o saber científico ao alcance de um público escolar em escala sem 
precedentes – público reservado, pela primeira vez em nossa história, por todos os 
segmentos sociais e com maioria expressiva oriunda das classes e culturas que até 
então frequentaram a escola, salvo exceções – não pode ser enfrentado com as 
mesmas práticas docentes das décadas anteriores ou da escola de poucos e para 
poucos. A razão disso é que não só o contingente estudantil aumentou, mas também 
porque a socialização, as formas de expressão, as crenças, os valores, as expectativas 
e a contextualização sócio-familiar dos alunos são outros (DELIZOICOV; 
ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002, p.33). 
 

Portanto, é necessário haver uma inter-relação entre o espaço de promoção do 

desenvolvimento da Ciência e o espaço de institucionalização do saber sistematizado; 
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entender a necessidade quanto à promoção de novas investigações e revogar a imutabilidade 

do conhecimento científico; e, por fim, superar a condição elitista da Ciência e promover a 

inclusão social. Tudo isso pautado no que alguns denominam de educação científica. 

Para tanto, a escola deve ser utilizada como ambiente de criação e interação, com 

trabalhos e projetos interdisciplinares (NERY, 2007) que privilegiem a problematização, a 

busca e a participação ativa dos estudantes, mas também do professor em formação. 

Sabemos que outros enfoques para a educação científica continuarão a surgir, haja 

vista que enquanto alguns autores defendem a educação para a ação social responsável, 

levando em consideração a análise crítica sobre as implicações sociais da ciência e da 

tecnologia, outros apostam na compreensão da natureza da atividade científica como aspecto 

central para a educação científica (SANTOS, 2007).  

Embora saibamos que as necessidades dos cientistas e do público sejam bastante 

diferentes, entendemos que ambos lidam cotidianamente com a ciência, seja nas instituições 

de pesquisa ou no dia-a-dia do cidadão comum e a escola não pode ficar alheia a essa 

situação.  

Vários autores vêm discutindo tentativas de sistematização, de delimitações do 

enfoque CTS no campo educacional (GARCÍA et al.,1996; SANTOS; MORTIMER, 2000; 

AULER, 2006), Quanto aos objetivos da educação CTS, sintetizados na referida pesquisa, 

pode-se destacar: promover o interesse dos estudantes em relacionar a ciência com aspectos 

tecnológicos e sociais, discutir as implicações sociais e éticas relacionadas ao uso da ciência-

tecnologia (CT), adquirir uma compreensão da natureza da ciência e do trabalho científico, 

formar cidadãos científica e tecnologicamente alfabetizados capazes de tomar decisões 

informadas e desenvolver o pensamento crítico e a independência intelectual 

 

4.2 Alfabetização Científica/Letramento Científico 
 

Há muitos anos a área de Ciências Humanas discute estudos sobre a alfabetização, 

sendo muito comum falarmos em alfabetização na língua materna e em alfabetização 

matemática, mas não é o mesmo com a Alfabetização Científica. 

Cabe ainda uma reflexão sobre uma questão pontual: qual a diferença entre ser 

alfabetizado cientificamente e ser letrado cientificamente? Pode-se dizer que apesar de 

apresentarem enfoques diferentes, eles estão correlacionados.  
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Nos anos 60, Paulo Freire já sinalizava sobre a necessidade de se usar conscientemente 

a técnica da leitura e da escrita, aproximando-se do que hoje se discute sobre letramento 

científico. Em que alfabetizar: 

(...) é mais do que o simples domínio psicológico e mecânico de técnicas de escrever 
e de ler. É o domínio dessas técnicas, em termos conscientes. É entender o que se lê 
e escrever o que se entende. É comunicar-se graficamente. É uma incorporação. 
Implica, não uma memorização visual e mecânica de sentenças, de palavras, de 
sílabas, desgarradas de um universo existencial — coisas mortas ou semimortas — 
mas numa atitude de criação e recriação. Implica numa auto formação de que possa 
resultar uma postura interferente do homem sobre seu contexto (FREIRE, 2000, 
p.118-119). 

Paulo Freire (2000) sempre defendeu a alfabetização em seu sentido mais amplo, 

muito além do mero ato mecânico de juntar letras, de saber ler e escrever, de decodificar 

signos linguísticos. Para ele, a alfabetização deve propiciar a “leitura do mundo”, em que a 

leitura da palavra e “leitura do mundo” devem ser consideradas numa perspectiva dialética e é 

baseado também essa concepção que desenvolvemos nossa investigação, assumindo assim a 

proposta da Alfabetização Científica. 

Segundo Sasseron e Carvalho (2011, p.60), os pesquisadores nacionais (MAMEDE; 

ZIMMERMANN, 2005, ULHÔA; GONTIJO; MOURA, 2010) que preferem a expressão 

“Letramento Científico”, optam pelo significado do termo definido por Angela Kleiman e 

Magda Soares, duas grandes pesquisadoras da Linguística. Encontramos também vários 

pesquisadores que adotam o termo “Alfabetização Científica”, como Auler e Delizoicov 

(2001), Lorenzetti e Delizoicov (2001), Chassot (2003), Demo (2010) entre outros.  

Na comunidade internacional há também controvérsias e adequações em relação à 

adoção dos termos. O termo “Alfabetização Científica” (scientific literacy) é o mais usado nos 

Estados Unidos, já na Inglaterra é conhecido como “compreensão pública sobre a Ciência” 

(public understanding of science) autores de língua espanhola, costumam utilizar a expressão 

“Alfabetización Científica” (GIL-PÉREZ, 2001) e na França como “la culture scientifique”.  

De acordo com Ulhôa et al. (2010, p. 3) letramento é um “modelo ideológico” que 

“compreende as práticas de leitura e de escrita contextualizadas e constituídas dentro de um 

contexto específico, o que implica saber sobre o que, como, quando e por que ler e escrever, 

quer dizer, saber as condições de produção do letramento”.  

Assim, em relação aos termos alfabetização e letramento e as implicações em torno 

dos mesmos, chega-se à conclusão que a alfabetização, como foi concebida por muito tempo, 

não dava conta de ser considerada no contexto de uso social da língua, já o letramento 

conseguiu abarcar a concepção da leitura e da escrita como prática social e, dessa forma, ser 

mais coerente que a alfabetização.  
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Soares (2003) afirma que a alfabetização pressupõe uma ação, a de alfabetizar, ou seja, 

ensinar o alfabeto, que inclui ensinar a ler e a escrever. Já o letramento é o “resultado da ação 

de ensinar ou aprender a ler e escrever: estado ou condição que adquire um grupo social ou 

um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita” (SOARES 1998, p.18). Para 

Kleiman trata-se de um “conjunto de práticas sociais que usam a escrita enquanto sistema 

simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos para objetivos específicos” 

(KLEIMAN 1995, p.19). 

Magda Soares amplia e diferencia os termos salientando que  

(...) a diferença entre alfabetização e letramento, entre alfabetizado e o letrado é que 
[...]um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado; 
alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever; já o indivíduo letrado vive 
um estado de letramento, é não só sabe ler e escrever, mas aquele que usa 
socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura e a escrita e responde 
adequadamente às demandas sociais de leitura e de escrita (SOARES, 1998, p.39-
40). 

Segundo Sasseron e Carvalho (2011, p.61), “tal concepção também poderia ser 

entendida como um ‘letramento científico’, se a consideramos como o conjunto de práticas às 

quais uma pessoa lança mão para interagir com seu mundo e os conhecimentos dele”.  

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP 

(S.d.) acredita que o letramento científico confere aos educandos a capacidade de articular os 

conceitos científicos na compreensão e resolução de situações que envolvem o mundo natural, 

reconhecendo questões científicas, fazendo uso de evidências, tirando conclusões com base 

científica e socializando-as. 

Considerando as abordagens apresentadas, poderíamos dizer que a Alfabetização 

Científica está relacionada ao domínio da nomenclatura científica e da memorização de 

termos e conceitos; já o letramento científico consideraria as habilidades e competências 

necessárias para o uso consciente dessas informações. 

Autores como Chassot (2006) apesar de considerar o termo Alfabetização Científica 

um tanto inadequado para discutir a educação científica, em sua obra, termina por adotar o 

termo alfabetização, mencionando que letramento não está dicionarizado e que letrado 

apresenta ‘conotações pernósticas’. Assim como ele, Krasilchik e Marandino (2004) 

entendem que o termo Alfabetização Científica já está consolidado na prática social, 

considerando que a alfabetização já engloba a ideia de letramento.  

As autoras Sasseron e Carvalho (2008) discorrem sobre a importância de 

descentralização nos termos e uma maior centralização nas questões que envolvem ambos: 

“(...) podemos perceber que no cerne das discussões levantadas pelos pesquisadores 
que usam um termo ou outro estão às mesmas preocupações com o ensino de 
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Ciências, ou seja, motivos que guiam o planejamento deste ensino para a construção 
de benefícios práticos para as pessoas, a sociedade e o meio-ambiente.” (SASSERON; 
CARVALHO, 2008, p.334). 
 

Paulo Freire defende a concepção de alfabetização que vai além da aquisição do 

código linguístico, apresentando interação com o mundo, com o cotidiano, com a vida e com 

a cultura. Concepção esta adotada hoje pela maioria dos educadores contemporâneos. O que 

torna o termo “Alfabetização Científica” apropriado para a realidade pesquisada, uma vez que 

estabelece vínculos entre ciência, leitura e escrita. 

“...a alfabetização é mais que o simples domínio psicológico e mecânico de técnicas 
de escrever e de ler. É o domínio destas técnicas em termos conscientes. (...) Implica 
numa autoformação de que possa resultar uma postura interferente do homem sobre 
seu contexto.” (FREIRE, 2000, p.111). 

 
Dessa forma, diferentemente do que ocorre na área de linguagem, em termos mais 

tradicionais, o termo alfabetização é adotado nessa investigação não como uma forma de 

domínio de um código, mas como uma maneira de destacar a importância da popularização e 

democratização da ciência, mostrando que seu aprendizado deveria ser uma preocupação das 

políticas públicas, principalmente nos cursos de formação inicial e continuada de professores. 

Dessa forma, nos baseamos em autores que se apropriam do termo Alfabetização Científica, 

dando forma à proposta de Alfabetização Científica que desenvolvemos na presente 

investigação. 

Há uma corrente de autores que defende a ideia de que a Alfabetização Científica pode 

ser mensurada. Entre eles, Jon Miller (1983) que forneceu importante contribuição na 

definição e mensuração de Alfabetização Científica quando postulou o caráter 

multidimensional do conceito e promoveu um progresso na mensuração do mesmo. Ele 

sugeriu que o conceito de Alfabetização Científica fosse concebido como tendo três 

dimensões, a saber: (i) o conhecimento de termos e conceitos científicos chave; (ii) uma 

compreensão das normas e métodos da Ciência (natureza da Ciência) e (iii) o entendimento e 

clareza sobre o impacto da Tecnologia e da Ciência sobre a sociedade. 

Para Díaz, Alonso e Mas (2003), a Alfabetização Científica deve ser concebida como 

uma atividade que se desenvolve ao longo da vida, de maneira gradual. É claro que 

intimamente ligada aos aspectos sociais e culturais do indivíduo. Nesse sentido, as autoras 

Sasseron e Carvalho (2008) acreditam existir alguns indicadores que mostram o 

desenvolvimento de habilidades relacionadas à Alfabetização Científica, os quais podem nos 

fornecer evidências se o processo está se desenvolvendo entre os que participam das 

atividades planejadas para esse fim. Destarte, temos como indicadores da AC para o Ensino 

Fundamental: efetuar a seriação de informações, organizar informações, classificar 
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informações, raciocinar logicamente, raciocinar de modo proporcional e levantar hipóteses 

sobre possíveis relações de causalidade. As autoras acreditam que os indicadores da 

Alfabetização Científica 

(...) tem a função de nos mostrar algumas destrezas que devem ser trabalhadas 
quando se deseja colocar a AC em processo de construção entre os alunos. Estes 
indicadores são algumas competências próprias das ciências e do fazer científico: 
competências comuns desenvolvidas e utilizadas para a resolução, discussão e 
divulgação de problemas em quaisquer das Ciências quando se dá a busca por 
relações entre o que se vê do problema investigado e as construções mentais que 
levem ao entendimento dele (SASSERON; CARVALHO, 2008, p.33). 

Trabalhar nessa perspectiva é acreditar também na proposta da Alfabetização 

Científica daqueles que são um dos principais protagonistas do processo educativo: os 

professores. Então, como poderíamos averiguar se um indivíduo, no caso, o professor, está 

alfabetizado cientificamente?  

Autores como Norris e Phillips (2003) discutem em seus trabalhos sobre a 

Alfabetização Científica em uma perspectiva mais abrangente, a da educação científica e, 

também apresentam alguns aspectos que podem ser considerados como indicadores. 

Segundo Norris e Phillips (2003 apud SANTOS, 2007, p. 478) podemos identificar os 

seguintes significados para essa educação:  

a) conhecimento do conteúdo científico e habilidade em distinguir ciência de não-
ciência; b)compreensão da ciência e de suas aplicações; c)conhecimento do que vem 
a ser ciência; d) independência no aprendizado de ciência; e) habilidade para pensar 
cientificamente; e) habilidade de usar conhecimento científico na solução de 
problemas; f) conhecimento necessário para participação inteligente em questões 
sociais relativas à ciência; g) compreensão da natureza da ciência, incluindo as suas 
relações com a cultura; h) apreciação do conforto da ciência, incluindo apreciação e 
curiosidade por ela; i) conhecimento dos riscos e benefícios da ciência; ou j) 
habilidade para pensar criticamente sobre ciência e negociar com especialistas 
(NORRIS; PHILLIPS, 2003 apud SANTOS, 2007, p. 478). 

 
Embora, observemos dez desses indicadores da educação científica, segundo os 

autores, estas podem ser sumarizados em duas grandes categorias: uma que incorpora ideias 

relativas à especificidade do conhecimento científico (conhecimento e desenvolvimento de 

habilidades em relação à atividade científica) que vai de “a” – “e”, e outra que abrange as 

categorias relativas à função social da atividade científica (conhecimentos, habilidades e 

valores) que vai de “f” a “j”, de natureza cultural, prática e democrática (NORRIS; 

PHILLIPS, 2003 apud SANTOS, 2007). 

 Para caracterizar uma pessoa alfabetizada cientificamente Fourez (1994) cita os 

critérios propostos pela Associação de Professores de Ciências dos Estados Unidos (NSTA) e 

apresenta algumas das habilidades que considera necessárias para a definição de uma pessoa 

alfabetizada cientificamente.  
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 Penick (1998), por sua vez, também apresenta alguns aspectos para caracterizar a 

pessoa alfabetizada na ciência. Podemos observar esses dois estudos no quadro 3.  

 

Quadro 3- Características da pessoa alfabetizada cientificamente segundo Gerard Fourez (1994) e Penick 
(1998). 

Gerard Fourez (1994) Penick (1998, p.100) 

1.Utiliza os conceitos científicos e é capaz de integrar 
valores, e sabe fazer por tomar decisões responsáveis 
no dia-a-dia. 

1. Um interesse marcante na ciência e na tecnologia. 

2.Compreende que a sociedade exerce controle sobre 
as ciências e as tecnologias, bem como as ciências e 
as tecnologias refletem a sociedade. 

2. Uma compreensão de alguns conceitos científicos 
básicos. 

3.Compreende que a sociedade exerce controle sobre 
as ciências e as tecnologias por meio do viés das 
subvenções que a elas concede. 

3. A habilidade e desejo de aprender mais, 
ampliando o interesse e a compreensão por 
iniciativa própria. 

4.Reconhece também os limites da utilidade das 
ciências e das tecnologias para o progresso do bem-
estar humano. 

4. Toma atitudes, vasculha e aplica seu 
conhecimento de forma que externa estes interesses. 

5.Conhece os principais conceitos, hipóteses e teorias 
científicas e é capaz de aplicá-los. 

5. Aprecia as ciências e percebe que o 
conhecimento é útil na solução dos problemas e 
tópicos cotidianos. 

6.Aprecia as ciências e as tecnologias pela 
estimulação intelectual que elas suscitam. 

6. Entende a natureza e a história das ciências em 
relação a esforços, ideias e práticas da atualidade. 

7.Compreende que a produção dos saberes científicos 
depende, ao mesmo tempo, de processos de pesquisas 
e de conceitos teóricos. 

7. Comunica de maneira eficiente as ideias das 
ciências para outrem. 

8.Faz a distinção entre os resultados científicos e a 
opinião pessoal. 

8. É criativo ao procurar soluções e problemas 
alternativos. 

9.Reconhece a origem da ciência e compreende que o 
saber científico é provisório, e sujeito a mudanças a 
depender do acúmulo de resultados. 

9. Demonstra autoconfiança e segurança ao lidar 
com as ciências. 

10.Compreende as aplicações das tecnologias e as 
decisões implicadas nestas utilizações. 

 

11.Possua suficientes saber e experiência para 
apreciar o valor da pesquisa e do desenvolvimento 
tecnológico. 

 

12.Extraia da formação científica uma visão de 
mundo mais rica e interessante. 

 

13.Conheça as fontes válidas de informação científica 
e tecnológica e recorra a elas quando diante de 
situações de tomada de decisões. 

 

14.Certa compreensão da maneira como as ciências e 
as tecnologias foram produzidas ao longo da história. 
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 Apesar de cada autor apresentar uma grande quantidade de habilidades que podem 

caracterizar uma pessoa alfabetizada cientificamente, a convergência entre muitas dessas 

ideias faz possível a organização destas em eixos e nos dão subsídios para analisarmos as 

propostas didáticas para o início de uma Alfabetização Científica (Sasseron, 2008). Além 

disso, o conhecimento dessas características pode auxiliar no planejamento de metodologias 

capazes de auxiliar o processo de Alfabetização Científica de professores em formação 

continuada.  

Nesse sentido, Sasseron (2008) apresenta três Eixos Estruturantes da Alfabetização 

Científica capazes de serem utilizados para elaboração e planejamento de atividades: o 

primeiro refere-se à compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos científicos 

fundamentais (construção de conhecimentos científicos e sua aplicação em situações diversas 

e de modo apropriado em seu dia-a-dia). Necessária como forma de compreender conceitos-

chave para poder entender até mesmo pequenas informações e situações do dia-a-dia; o 

segundo preocupa-se com a compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos e 

políticos que circundam sua prática. Segundo Sasseron (2008), trata-se da ideia de ciência 

como um corpo de conhecimentos em constante transformação por meio de processo de coleta 

e análise de dados, síntese e decodificação de resultados que originam os saberes (fornece 

subsídios para que o caráter humano e social inerente às investigações científicas sejam 

colocados em pauta). Eixo capaz de contribuir para que o indivíduo ao ser confrontado com 

informações e situações que exijam reflexões e análises possa fazê-lo para tomar a decisão 

mais assertivas; o terceiro refere-se à compreensão das relações existentes entre ciência, 

tecnologia, sociedade e meio-ambiente. Entende-se que a reflexão e as soluções encontradas 

para um problema podem ser usadas para resolver outros problemas associados. 

 Este terceiro eixo denota a necessidade de se compreender as aplicações dos saberes 

construídos pelas Ciências considerando as ações que podem ser desencadeadas pela 

utilização dos mesmos. O trabalho com este eixo deve ser garantido na escola quando se tem 

em mente o desejo de um futuro sustentável para a sociedade e o mundo (SASSERON, 2008). 

Segundo Fourez (2003, p. 115) “há, portanto, em relação à Alfabetização Científica e 

Técnica, uma polarização entre duas atitudes educativas: a que promove a formação do 

indivíduo e reforça o seu poder e a que visa a fortificar a cultura cidadã das coletividades.” 

Sabemos que não dá para separar uma da outra, porém há que pensar se um ensinamento pode 

ser utilizado para criar a cultura de grupo, capacitando-o para “deliberar mecanismos sociais e 

políticas de decisões científicas e técnicas” (idem, p.115).   
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Sabemos que existe uma grande distância entre o que é ensinado nas escolas e as 

necessidades apresentadas pelos alunos em compreender a realidade, dando significação ao 

conteúdo estudado, principalmente as que concerne ao conhecimento científico. O Ministério 

da Educação e Cultura recomenda, por meio dos PCN do Ensino Médio, que “a educação 

deve centrar-se na preparação do aluno quanto a dar significação ao conhecimento escolar, 

contextualizando-o, mediante a interdisciplinaridade” (BRASIL, 2000, p. 12). O documento 

aponta ainda que “a formação do aluno deve visar à aquisição de conhecimentos básicos, à 

preparação científica e à capacidade para usar as diferentes tecnologias relativas à área de 

atuação.” (BRASIL, 2000, p. 5). 

Desse modo, o processo educativo alicerçado no conhecimento científico e 

tecnológico deve ter por objetivo capacitar os educandos para atuarem na sociedade de forma 

ativa, posicionar-se frente a situações cotidianas que exijam dele leitura e discussão crítica 

dos fatos centrada em valores necessários a tomada de decisões responsáveis sobre questões 

da Ciência e Tecnologia que interferem ou venham a interferir em seu cotidiano. 

Segundo Lacerda Santos (2002, p.36) num futuro próximo o domínio dos 

conhecimentos científicos e tecnológicos associados aos aspectos de natureza social será 

fundamental para o “exercício pleno da cidadania,” de forma a capacitar os indivíduos para os 

desafios impostos pela sociedade científica e tecnológica. 

Nesse contexto, a Alfabetização Científica pode ganhar status privilegiado na 

formação dos sujeitos da educação, haja vista a forte tendência, nos últimos anos, em discutir 

o processo de formação contínua de professores voltado para uma sociedade marcada pela 

inovação científica, tecnológica, cultural e social, dando margem a considerar-se como 

ambiente de formação tanto os espaços formais, informais, quanto os não-formais. 

Os cursos de formação de professores devem capacitar os docentes que irão atuar em 

diversos níveis de ensino, em especial no ensino de Ciências, a articular e ampliar as 

experiências vividas pelos alunos da educação básica que os oportunizem a construção de 

conhecimentos significativos e a fazer uso desses com autonomia em suas relações sociais, 

para que ao longo do processo consigam emanciparem-se como cidadãos. 
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5 PERCURSO METODOLÓGICO 

Este capítulo foi estruturado com os procedimentos que foram aplicados nesta 

pesquisa, com a definição e descrição metodológica, a caracterização dos sujeitos da pesquisa, 

da investigação, a estruturação dos instrumentos de coletas e, por fim, análise e interpretação 

de dados selecionados para o estudo.  

 O estudo foi realizado entre maio de 2014 a fevereiro de 2015 e pode ser caracterizado 

como uma investigação descritiva e interpretativa sobre a compreensão da Alfabetização 

Científica por parte de professores em formação continuada e as concepções socialmente 

compartilhadas por esses sujeitos sobre Ciência, Pesquisa, Formação Continuada e 

Conhecimento Científico. Dessa forma, a proposta de investigação foi estruturada em três 

pontos principais: a formação continuada de professores, a Alfabetização Científica e a 

pesquisa como princípio educativo e científico. 

 A operacionalização da coleta de informação, com os sujeitos participantes, ocorreu 

em três etapas: convite para participação na pesquisa, entrega do questionário diagnóstico e 

organização dos encontros e oficinas. 

Na primeira etapa, o convite aos professores para participar da pesquisa foi realizado 

por contato pessoal. No início de fevereiro de 2014 conversamos com 42 professores, que 

lecionam na escola, sobre a proposta do estudo nas “Atividades Complementares” de todas as 

três áreas. Para participação na pesquisa foi apresentado aos participantes o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (Apêndice A) informando os objetivos do estudo, as 

condições de participação dos respondentes, a desistência em qualquer momento, os riscos da 

pesquisa, bem como o Termo de Autorização de uso de imagem (Apêndice B) aprovado pelo 

Comitê de Ética de Pesquisa (CEP) da UESC9. 

Todos os professores demonstraram interesse em participar do projeto, entretanto, 

como havia três dias para formação e não era possível o acompanhamento desses professores 

nos encontros, se tornou difícil incluí-los no estudo. Assim, pude acompanhar apenas, 

assiduamente, 22 professores durante a formação, sendo que 16 desses aceitaram participar 

integralmente dos encontros e das oficinas. Então, aos que aceitaram fazer parte da 

investigação, instruímos que registrassem o consentimento através do Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) e da Autorização do uso de imagem. 

 Na segunda etapa, apresentamos o questionário diagnóstico estruturado com questões 

fechadas e abertas para ser respondido de forma presencial na “Atividade Complementar”. 

                                                     
9 CAAE: 31632814.3.0000.5526 
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Apesar de apresentar um número significativo de dados a serem analisados, apenas aqueles 

diretamente relacionados às categorias estudadas foram validados, analisados e incluídos na 

pesquisa.  

 Na terceira etapa, organizamos os horários dos encontros de formação e das oficinas, 

bem como da possibilidade de atividades extras que seriam utilizadas diretamente na 

pesquisa. Saliento que realizamos as oficinas com 22 professores das três áreas do saber 

(Linguagens, Ciências da Natureza e Matemática e Ciências Humanas), mas constarão das 

análises os dados referentes aos 16 professores participantes de todo o processo. 

 

5.1 Caracterização da pesquisa: 
 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa a respeito da compreensão de 

conceitos e processos científicos, por parte de professores em formação contínua e, as noções 

socialmente compartilhadas por esses sujeitos sobre ciência, pesquisa, formação continuada.  

Segundo Minayo (2009, p.21), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse 

conjunto de fenômenos humanos é entendido nesse estudo como parte da realidade social, 

pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por 

interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes. 

Assim, a investigação foi realizada no espaço e tempo das “Atividades Complementares” no 

Ensino Médio do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães no município de Itabuna/BA, ou 

seja, no ambiente escolar, cujo objetivo principal nos encontros e nas oficinas realizadas, era 

promover uma discussão sobre a Alfabetização Científica e refletir sobre sua contribuição no 

processo de formação contínua de docentes nesse espaço e tempo de formação.  

Mediante o contato direto da pesquisadora com a situação estudada, os dados aqui 

apresentados têm ênfase no processo e preocupação em retratar a perspectiva dos 

participantes (BOGDAN; BIKLEN, 1994; MINAYO, 2009).  

Neste contexto, podemos citar cinco fatores que segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 

47-51) caracterizam a abordagem qualitativa: 

1. Destacar o ambiente natural como fonte dos dados e o investigador assumindo um 
papel principal na coleta deles. A pesquisa qualitativa supõe o contato direto e 
prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo investigada 
(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.47).  

 
Vale salientar que a pesquisadora é professora efetiva da escola e articuladora da área 

de Linguagens, tendo contato direto e constante com todas as atividades desenvolvidas no 
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curso e na “Atividade Complementar”, na qual se desenvolveu a formação. Assim, essa 

inserção da pesquisadora amplia as possibilidades de interpretação e compreensão dos 

fenômenos, já que há uma inserção no ambiente natural pesquisado. Além disso, participo da 

formação continuada na escola como orientadora de estudos de um programa de formação 

continuada denominado Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio e articuladora da área de 

Linguagens e Códigos. Tal fato exigiu um cuidado ainda maior na condução da formação e da 

pesquisa quando do tratamento dos dados, já que o material produzido na pesquisa apresenta 

opiniões pessoais e coletivas de pessoas, situações e acontecimentos em um ambiente 

específico. 

2. Os dados coletados são, na maioria, descritivos e interpretativos.  
 
A pesquisa apresenta descrições de situações, procedimentos e acontecimentos 

relevantes ao entendimento do objeto de estudo. Foram realizadas descrições dos encontros 

formativos, das conversas informais ocorridas na “Atividade Complementar” e das oficinas. 

Os encontros formativos aconteceram as segundas e quartas-feiras tendo no mínimo quatro 

horas de duração. Nesse período era apresentada para os professores a pauta da formação e os 

conteúdos que seriam abordados no dia. Como material de apoio, os professores recebiam os 

cadernos do MEC de forma on line e orientações de como os estudos deveriam ser efetuados. 

Além disso, era enviado um documento em word for windows com questões que deveriam ser 

analisadas, respondidas pelos professores e socializadas nos encontros. 

3. O investigador se interessa mais pelo processo e pela sua descrição e interpretação 
do que pelo produto. 

 
Buscou-se analisar, compreender e demonstrar o processo de formação continuada em 

contexto escolar e não simplesmente os resultados obtidos ou produto. Há uma preocupação 

em retratar a perspectiva dos participantes. Para tanto, algumas considerações sobre a 

temática apresentadas pelos professores nas conversas informais, nos encontros, também 

foram descritas e interpretadas.  

Vale ressaltar que nessa pesquisa não temos pretensão de fazer uma avaliação do curso 

de formação e, sim usar o contexto de formação continuada oferecido pelo programa Pacto 

pelo Fortalecimento Ensino Médio do MEC para compreender o objeto de pesquisa que se 

fazia presente no ambiente que foi criado para o curso. 

4. O enfoque dos dados pesquisados devem sempre demonstrar a perspectiva dos 
significados atribuídos pelos participantes. 

 
Em todo momento, preocupou-se em conhecer a perspectiva dos participantes, ou seja, 

a maneira como interpretam as questões que estão sendo focalizadas e discutidas. Nesse 
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sentido, buscou-se compreender como os professores vislumbram a realidade vivenciada por 

eles na escola, bem como a forma como constroem o seu conhecimento, seja individual ou 

coletivamente. Dessa forma, há uma valorização do significado dado pelas pessoas ao seu 

processo de formação, auxiliando na percepção e compreensão das temáticas abordadas no 

contexto da formação continuada em seu ambiente de trabalho. 

5. A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo (BOGDAN; BIKLEN, 
1994, p.51). 
 

A análise dos dados da pesquisa vai ganhando forma a partir do momento que são 

recolhidas e examinadas as informações, sem necessariamente presumir o saber antes de 

efetuar a investigação.  

 Assim, também entendemos esta investigação de caráter participante, que segundo 

Moreira (2002, p.52), pode ser conceituado como sendo “uma estratégia de campo que 

combina ao mesmo tempo a participação ativa com os sujeitos, a observação intensiva em 

ambientes naturais, entrevistas abertas informais e análise documental.”  

O caráter participante da investigação traz a marca da pesquisa-intervenção: uma 

tendência das pesquisas participativas que busca investigar a vida de coletividades na sua 

diversidade qualitativa, assumindo uma intervenção de caráter socioanalítico (ROCHA, 

2001). Trata-se de uma pesquisa conjugada com ação que vem viabilizando a construção de 

espaços de problematização coletiva junto às práticas de formação e potencializando a 

produção de um novo pensar/fazer educação. 

Moreira (2008) destaca dois princípios que norteiam a pesquisa intervenção: i) a 

consideração das realidades sociais e cotidianas e; ii) o compromisso ético e político da produção 

de práticas inovadoras. Baseado em tais princípios, a autora apresenta algumas características a 

serem consideradas, as quais apresentamos, fazendo um paralelo com a investigação em questão: 

 

Tabela 1 - Características da pesquisa-intervenção segundo Moreira (2008) e aplicação da intervenção na pesquisa. 

Características da Pesquisa-intervenção 
(MOREIRA, 2008) 

Aplicação da Intervenção na pesquisa 

I. Deve acontecer dentro do contexto pesquisado.  
 

“Atividade Complementar” das três áreas do saber do Colégio 
Modelo de Itabuna, Bahia.  

II. É desencadeada pela demanda, contribuindo na 
solução de problemas.  

Necessidade de discutir a formação continuada dos professores, 
a construção do conhecimento científico e da importância em 
alfabetizar cientificamente os sujeitos envolvidos.  

III. O pesquisador atua como mediador que articula, 
organiza encontros, sistematiza as vozes e os saberes 
produzidos pelos sujeitos envolvidos na pesquisa, agindo 
num processo de escuta ativa.  

Aplicação de questionários diagnósticos, grupo focal, 
sistematização dos saberes. Discussões em encontros 
formativos sobre ciência, pesquisa, alfabetização científica e 
construção dos saberes.  

IV. Interação entre pesquisador e sujeitos da pesquisa.  Encontros formativos e oficinas.  

V. As experiências cotidianas e práticas do coletivo, 
sistematizadas, permitem descobertas e elaborações 
teórico metodológicas.  

Elaboração de projetos didáticos, sequências didáticas para os 
alunos, constituindo-se em material didático para o professor.  
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A investigação contou com os seguintes instrumentos de coleta de dados: fonte 

documental, questionários, observação participante, encontros de formação e oficinas 

pedagógicas, os quais são descritos na seção 5.4. A proposta de investigação foi planejada em 

cinco fases desenvolvidas ao longo da investigação. 

 

5.2 Fases da pesquisa: 
 
Este estudo compreende dois encaminhamentos de análises complementares 

interdependentes: um de base teórica e outro de base empírica.  

Na parte teórica, o objetivo foi analisar a formação de professores em três perspectivas 

de ensino, tais como a formação continuada (CANDAU, 1996; IMBERNÓN, 2009) 

desenvolvida na escola, a proposta da Alfabetização Científica (CHASSOT, 2003, 2006; 

LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001; FOUREZ, 1994, 1997, 2003, 2005; SASSERON; 

CARVALHO, 2008, 2011; DEMO, 2010), a pesquisa como princípio formativo 

(MALDANER, 1999, 2003; GALIAZZI; MORAES, 2002; DEMO, 2003; FREIRE, 2013) e a 

pesquisa interdisciplinar (TORRE; MORAES; PUJOL, 2011), à luz das propostas 

apresentadas nos documentos oficiais e no curso de formação continuada ofertado pelo 

governo, buscando evidenciar a presença destas nestes e as contribuições destas abordagens 

na formação do professor e, consequentemente, poderá promover transformações positivas na 

prática pedagógica do professor, principalmente no ensino das Ciências.  

No que concerne à parte empírica, além de organizar os encontros formativos, tendo 

como direcionamento as orientações do programa pacto, realizava ainda o planejamento de 

atividades que pudessem promover reflexões sobre a Alfabetização Científica, a formação do 

professor e a pesquisa como princípio educativo. Portanto, as cinco fases descritas a seguir 

correspondem a esse planejamento e a avaliação dos dados coletados. 

1) A primeira refere-se à seleção do tema a ser trabalhado na formação. Neste caso, foi 

realizada a primeira etapa da investigação: o levantamento preliminar10. 

2) A segunda refere-se à construção de referencial teórico, bem como a observação dos 

encontros de formação e o planejamento de oficinas. 

3) A terceira refere-se ao estudo nos encontros formativos e o planejamento das atividades 

didático-pedagógicas (projeto interdisciplinar) realizado no espaço tempo da “Atividade 

Complementar” na escola.  

                                                     
10 Faz parte da chamada Investigação Temática. Aspecto da abordagem temática alicerçada em pressupostos 
freirianos.  
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4) A quarta fase refere-se à aplicação de oficinas tendo como objetivo promover a reflexão 

sobre a Alfabetização Científica dos professores como possibilidade de melhoria do 

planejamento das atividades didático-pedagógicas na área de Ciências. 

5) A quinta e última fase consta a aplicação de um questionário final e a análise e 

interpretação dos dados à luz dos teóricos que subsidiam nosso estudo e a partir da Análise 

Textual Discursiva (ATD). 

 

5.3 Sujeitos da pesquisa: 
  
 A escola conta com um quadro de 42 professores efetivos, entretanto, os sujeitos do 

estudo foram16 professores pertencentes a uma das três áreas do saber: sete de Linguagens, 

três de Humanas, seis de Ciências da Natureza e Matemática que lecionam no Ensino Médio 

no Colégio Modelo e participam da “Atividade Complementar” nesta instituição. Destes, 

quatro são do sexo masculino e onze do sexo feminino. Os nomes dos participantes foram 

ocultados para conservação do anonimato dos participantes, condizentes com o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) assinado por eles e pela pesquisadora. Assim, para 

a divulgação da análise da pesquisa adotou-se a seguinte codificação: Lp1, Ln1, Lh1. As 

letras identificam a área do saber em que o professor atua (Lp – Linguagens; Ln – Natureza e 

Matemática e Lh – Humanas) e os números aplicados a cada professor participante, 

possibilitando uma análise mais aprofundada das noções trazidas por estes sobre Ciência, 

Pesquisa, Formação de Professores, Alfabetização Científica, entre outras, construídas tanto 

individualmente quanto na coletividade. 

 Os professores que participaram da pesquisa são todos pós-graduados, sendo 6 (seis) 

mestres, 5 (cinco) mestrandos e os demais são especialistas. Todos os professores se 

formaram em universidades públicas. A maioria tem acima de 31 anos e participaram pelo 

menos uma vez de cursos de formação continuada oferecidos pelo governo na modalidade a 

distância. Em relação ao tempo de atuação na área de educação, encontramos 30% com 6 a 9 

anos de experiência; 30% entre 10 e 14 anos; e 40% entre 15 e 20 anos. Tais dados 

evidenciam um público experiente e motivado a buscar o aperfeiçoamento e a qualificação 

profissional. 

 

5.4 Instrumentos de obtenção dos dados: 
 
Para obter as informações correspondentes ao denominado Levantamento Preliminar- 

primeira fase dessa Pesquisa - foi utilizada a análise documental. Segundo Alves-Mazzotti e 
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Gewandsnajder (1998), pode ser utilizado como documento qualquer registro escrito 

considerado fonte de informação. Nesse caso, a análise documental pode ser usada como 

técnica de coleta de dados exploratória ou como complementação dos dados obtidos por meio 

de outras técnicas.  

Dessa forma, para obtermos informações sobre a formação continuada dos 

professores, foram analisados os seguintes documentos: a) Projeto Político Pedagógico da 

escola; b) documentos oficiais LDB 9394/96 (BRASIL, 1996a), Referenciais de Formação de 

Professores – RFP (BRASIL, 1999a), Diretrizes Gerais da Rede Nacional de Formação 

Continuada de professores – RNFC (BRASIL, 2005), Parâmetros Curriculares Nacionais para 

o Ensino Médio (BRASIL, 2002b); c) projetos da escola e; d) propostas de formações 

realizadas nas “Atividades Complementares”, que neste caso específico, compreenderam os 

seis cadernos de formação11 do pacto EM disponibilizados pelo MEC (BRASIL, 2013a, 

2013b, 2013c, 2013d, 2013e, 2013f). Buscou-se nesses documentos, verificar se 

contemplavam a pesquisa, a Alfabetização Científica ou mesmo algum indício de princípio 

investigativo formativo na formação de professores. 

Os cadernos possuem os seguintes títulos: Ensino Médio e formação humana integral 

(BRASIL, 2013a); O jovem como sujeito do Ensino Médio e formação humana integral 

(BRASIL, 2013b); O currículo do Ensino Médio, seus sujeitos e o desafio da formação 

humana integral (BRASIL, 2013c); Organização e gestão do trabalho pedagógico (BRASIL, 

2013d); Avaliação no Ensino Médio (BRASIL, 2013e); e Áreas de conhecimento e integração 

curricular (BRASIL, 2013f).  

Para obtenção dos dados relativos ao desenvolvimento das atividades nos encontros 

formativos foram utilizados os seguintes instrumentos:  

a) Questionário (Apêndice C), apresentado aos professores no início da formação. Constou 

de 18 questões contendo perguntas abertas e fechadas, no intuito de obter as concepções dos 

respondentes sobre Ciência, Formação Continuada, Alfabetização Científica e Pesquisa como 

princípio educativo. 

Escolheu-se utilizar o questionário, por ser instrumento apropriado para buscar 

informações de vários sujeitos em um determinado tempo e espaço, possibilitando estabelecer 

discussões entre as respostas registradas e os demais dados coletados. Desse modo, o 

instrumento foi subdividido da seguinte forma:  

                                                     
11 Disponível em:http://educadores.educacao.ba.gov.br/pactoensinomedio/material-didatico. Acesso: em 10 de fev. 2014. 

http://educadores.educacao.ba.gov.br/pactoensinomedio/material-didatico
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I) o primeiro grupo de questões – trata da definição do perfil pessoal dos professores, faixa 

etária, área de formação e seu tempo de atuação profissional, importante quando se quer 

estabelecer uma relação entre a sua formação inicial e o processo de formação continuada; 

II) o segundo grupo de questões - identificação do conhecimento prévio sobre Ciência, 

Pesquisa, Alfabetização Científica, da noção, vivências e experiências com pesquisa, de sua 

prática pedagógica, as estratégias e fontes que os professores participantes utilizam na busca 

de informações; 

III) o terceiro grupo de questões - concepções em relação a “Atividade Complementar” e 

formação continuada;  

IV) o quarto grupo de questões - construção do conhecimento sob o foco da formação 

continuada numa perspectiva interdisciplinar.  

O uso do questionário propiciou conhecer a noção dos professores sobre as temáticas 

citadas antes dos encontros formativos, buscando evidenciar se houve alguma mudança de 

concepção vislumbrada nas sequências didáticas e nos projetos didáticos após a comparação 

dos dados preliminares com as informações coletadas durante as discussões e a análise das 

produções obtidas no decorrer da formação e um questionário final contendo quatro questões 

abertas.  

 

b) Encontros formativos e observação participante (Apêndices G e H) - Com o intuito de 

constituir um grupo de estudos com 16 professores das três áreas do saber (Ciências da 

Natureza e Matemática Linguagens e Humanas) foram realizados encontros formativos 

semanais abordando temas como: “Ciência, Trabalho, Pesquisa, Educação”. Os encontros 

ocorreram ao longo de cinco meses às segundas-feiras das 13h 30min às 17h 30min e as 

quartas-feiras 7h 50min às 11h 50min com duração de quatro horas cada, atendendo ao curso 

de formação intitulado Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio organizado pelo 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), em parceria com a Secretaria de Educação da Bahia 

(SEC-BA) ocorrido entre os meses de maio de 2014 a fevereiro de 2015 com carga horária de 

200h sendo que 132h foram distribuídas em 31 encontros, com atividades coletivas, incluindo 

duas oficinas que tiveram carga horária de 4 horas cada, 36h com atividades individuais e 32h 

foram utilizadas na elaboração de projetos de intervenção e sequências didáticas. 

A observação participante nos encontros foi realizada sob a perspectiva da 

interdisciplinaridade. A interação direta com os docentes nos encontros formativos propiciou 

também a promoção das discussões sobre a construção do conhecimento científico e da 
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pesquisa como princípio educativo e pedagógico nesse espaço, além dos conhecimentos 

pedagógicos e específicos de cada área do saber a partir de oficinas, experimentos etc. Além 

das especificidades da área, a reflexão para a Alfabetização Científica, também necessita de 

condições como: habilidade científica do professor, oportunidade de realizar experimentos 

científicos, oportunidade de realizar pesquisa, entre outras (DEMO, 2010).  

Durante o desenvolvimento dos encontros foram abordados os temas constantes de 

seis cadernos disponibilizados pelo MEC para a formação humana integral do indivíduo, bem 

como os conteúdos estruturantes das Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(BRASIL, 1996a). Nos encontros também foram trabalhados com os professores alguns 

exemplos de estratégias investigativas que poderiam ser usadas em sala de aula ou em outros 

espaços educativos em qualquer disciplina, ou ainda, de forma interdisciplinar, para promover 

a Alfabetização Científica dos alunos. Concedendo uma maior ênfase ao professor como 

mediador do processo de ensino e aprendizagem, destacando a necessidade dos professores 

problematizarem, proporem desafios aos seus alunos, instigando-os à resolução de problemas, 

a buscarem e desejarem o conhecimento, passando de meros espectadores, para sujeitos de 

sua própria aprendizagem. Iremos descrever cinco desses encontros considerados como as 

mais relevantes na abordagem das diversas temáticas propostas na investigação. 

 

c) Oficinas pedagógicas (Apêndice D) - Nessa etapa organizamos e ministramos duas 

oficinas de quatro horas (cada) que contemplaram temáticas como conhecimentos científicos, 

a pesquisa como princípio educativo e científico e a Alfabetização Científica a partir de uma 

perspectiva interdisciplinar.  

O conteúdo programático das oficinas também deu ênfase à relação CTSA – Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente e as questões sociocientíficas, por meio de estudos de 

diversas relações sociais, tendo a prática educativa, a pesquisa e a Alfabetização Científica 

como eixo norteador. Esta abordagem foi realizada visando à formação de professores 

pesquisadores, capazes de fazer reflexões sobre sua prática educativa e com formação para 

testar novas teorias, metodologias e recursos didáticos proporcionando posteriormente 

momentos adequados para Alfabetização Científica dos estudantes sob sua mediação. Para 

tanto, nos baseamos nos “Três Momentos Pedagógicos”, propostos por Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2002). Trata-se de uma estratégia didática a ser trabalhada em sala de aula, 

organizada com base no processo de codificação-problematização-descodificação12 de Freire 

                                                     
12 Uma das fases da investigação temática constituído de cinco etapas: 1ª) levantamento preliminar: faz-se um levantamento 
das condições da localidade, onde, através de fontes secundárias e conversas informais com os indivíduos, realiza-se a 
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(1985), apresentada por autores como Auler (2003) e que tem por objetivo orientar e 

organizar a prática do professor.  

Essa dinâmica de sala de aula composta pela Problematização Inicial; Organização do 

Conhecimento e Aplicação do Conhecimento13 foi utilizada na elaboração das oficinas. 

A meta pretendida foi a de capacitar os professores ao emprego dos conhecimentos, no 

intuito de formá-los para que articulem, constante e rotineiramente, a conceituação científica 

com situações reais referentes ao seu componente curricula, bem como a de auxiliar na 

formação do sujeito crítico e transformador da realidade em que se encontra.   

 

d) Produções dos professores – De acordo com Abrantes (2002) para avaliar competências 

adquiridas na formação sugere-se que se avaliem instrumentos que demonstrem a aquisição e 

desenvolvimento dessas mesmas competências, como: relatórios de projetos e atividades, 

apresentações e discussões orais, debate de temas, elaboração de problemas, atividades de 

pesquisa, observação das estratégias e processos utilizados, comunicação e questionamento 

oral, produção escrita, trabalhos de campo, organização individual de portfólios, entre outros. 

Dessa forma, todo o material produzido pelos professores, a partir dos encontros e das 

oficinas, também se constituíram em objetos de análise na investigação, como por exemplo: 

sequência didática (SD) e projeto didático ou de pesquisa. Para a análise da estrutura e 

organização das SD’s utilizamos como referencial teórico Zabala (1998), Oliveira, Amaral e 

Celestino (2013) e a metodologia MAPA e, para o projeto, os estudos de Nery (2007) e Leite 

(1996). 

Segundo Zabala (1998, p. 18) uma sequência didática é “um conjunto de atividades 

ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que 

têm um princípio e um fim conhecido tanto pelos professores como pelos estudantes”. 

                                                                                                                                                                   
“primeira aproximação” e uma recolha de dados; 2ª) análise das situações e escolha das codificações: faz-se a escolha de 
situações que encerram as contradições vividas e a preparação de suas codificações que serão apresentadas na etapa seguinte; 
3ª) diálogos descodificadores: Os investigadores voltam ao local para os diálogos descodificadores, sendo que, nesse 
processo, obtêm-se os temas geradores; 4ª) redução temática: consiste na elaboração do programa a ser desenvolvido na 5ª 
etapa. Uma equipe interdisciplinar identifica e seleciona qual “conhecimento universal” é necessário para a compreensão dos 
temas identificados na etapa anterior; 5ª) trabalho em sala de aula: com o programa estabelecido e o material didático 
preparado, para ocorrer o trabalho de sala de aula (AULER, 2003, p.6). 

13 Problematização Inicial: apresentam-se questões ou situações reais que os alunos conhecem e presenciam e que estão 
envolvidas nos temas.  Propicia um distanciamento crítico do aluno ao se defrontar com as interpretações das situações 
propostas para discussão e fazer com que ele sinta a necessidade da aquisição de outros conhecimentos que ainda não detém. 
Organização do Conhecimento: momento em que, sob a orientação do professor, os conhecimentos necessários para a 
compreensão dos temas e da problematização inicial são estudados. Aplicação do Conhecimento:  se destina a abordar 
sistematicamente o conhecimento incorporado pelo aluno, para analisar e interpretar tanto as situações iniciais que 
determinaram seu estudo quanto outras que, embora não estejam diretamente ligadas ao momento inicial, possam ser 
compreendidas pelo mesmo conhecimento (MUENCHEN, C.; DELIZOICOV, D., 2012, p. 200). 
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Para Nery (2007) o projeto didático difere da sequência didática e apresenta as 

seguintes características: i) proposta de intervenção pedagógica; ii) atividade intencional e 

social, que contempla um problema, objetivos e produtos concretos; iii) aborda 

conhecimentos em uso; iv) estimula cooperação, com responsabilidade mútua; v) estimula 

autonomia e a iniciativa; vi) exige produção autêntica, resultante das decisões tomadas e; vii) 

contempla a divulgação dos trabalhos. 

Na investigação analisamos três sequências didáticas construídas coletivamente e 

coordenadas por cada uma das áreas do saber e um projeto didático interdisciplinar.  Nestes 

materiais buscamos identificar indícios de um processo de Alfabetização Científica tendo 

como referencial teórico Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), Sasseron e Carvalho 

(2011) e a metodologia MAPA14 (ANDRADE; SENNA, 2014) que articula relações entre 

Mundo, Ambiente, Pertencimento e Ação, por meio de quatro ações básicas da metodologia 

científica – explorar, investigar, resolver problemas e avaliar. Metodologia aplicada pelo 

programa de Alfabetização Científica Ciência na Escola para o ensino fundamental na Bahia, 

que esse ano incluiu também o Ensino Médio. 

Partimos do princípio que a Alfabetização Científica não é algo que possa ser 

concedido a uma pessoa; ao invés disso, pelos papéis exercidos pelos alunos e professores e 

da consequente atmosfera da sala de aula devem ser propiciadores do desenvolvimento de 

características comportamentais descritas por Penick (1998).  

1. Prover materiais, assuntos e ideias estimulantes. 
2. Formular perguntas inteligentes e bem-acabadas. 
3. Aguardar as respostas dos alunos. 
4. Acusar recebimento (pode ser oralmente), sem avaliar o que os alunos dizem. 
5. Aguardar e encorajar a apresentação de mais respostas, verbalmente ou não. 
6. Pedir aos alunos esclarecimentos e explicações. 
7. Usar as ideias dos alunos para propor novas perguntas (PENICK, 1998, p.106). 

 
O resultado final pode ser a do professor consciente da valorosa e importante função 

de educador e que cuidadosamente ministra uma variedade de atividades didáticas 

valorizando a construção do conhecimento com o aluno. Várias características perfazem a 

chave para alcançar o êxito com este modelo. O professor deve proporcionar estímulos para 

os alunos, procurando uma forma pela qual os alunos possam tomar decisões e fazer escolhas. 

Nesse sentido, os alunos devem considerar o professor como um mediador, um colaborador 

                                                     
14 O Programa Educacional MAPA, Mundo, Ambiente, Pertencimento e Ação é um amplo programa de educação e meio 
ambiente fundado na geografia que envolve a produção de um livro paradidático para o aluno (o Atlas Ambiental do 
município), um livro para o professor e o desenvolvimento de um curso presencial de formação continuada de professores 
mediado por ferramentas de acompanhamento docente a distância. O Programa está centrado no uso em sala de aula do Atlas 
Ambiental Municipal, um livro transdiciplinar e multiserial voltado para o aluno de ensino fundamental do município alvo do 
programa. Disponível em: http://www.geodinamica.com.br/ Acesso 13 de mar de 2015. 

http://www.geodinamica.com.br/
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atencioso. Para tanto, as metodologias adotadas e as atividades desenvolvidas precisam ser 

bem elaboradas e mostrar que o professor está à procura de informação e é capaz de auxiliar 

no processo de Alfabetização Científica dos alunos. 

 

5.5 Análise textual discursiva como ferramenta metodológica de análise dos dados: 
 
Para a realização da análise dos dados dessa pesquisa, foi utilizada a Análise Textual 

Discursiva (ATD) proposta por Moraes e Galiazzi (2011) por ser de natureza qualitativa e 

representativa de um movimento interpretativo e argumentativo.  

De acordo com Moraes e Galiazzi (2011) a ATD é composta por quatro etapas: i) 

unitarização - desconstrução dos textos/falas em pequenas unidades de sentido; ii) 

categorização - organização destes trechos em categorias e; iii) estruturação de um novo texto, 

conforme as categorias que emergiram envolvendo uma auto-organização do novo texto, em 

que além da descrição deverá conter a interpretação do pesquisador, acrescentando uma nova 

informação ao objeto de pesquisa. 

A unitarização é a etapa em que os textos pesquisados, denominados de corpus, os 

quais de acordo com Moraes e Galiazzi (2011, p. 16), “representam as informações da 

pesquisa e para a obtenção de resultados válidos e confiáveis requer uma seleção e 

delimitação rigorosa”, (podendo incluir não só textos escritos, como também imagens, 

desenhos e outras expressões lingüísticas), são fragmentados destacando seus elementos 

constituintes, podendo ser chamados de unidades de análise ou unidades de significado. 

Nesse sentido, os materiais que constituem o corpus da pesquisa, tais como as fontes 

documentais (PPP da escola, documentos oficiais LDB 9394/96, Referenciais de Formação de 

Professores – RFP (BRASIL, 1996a; BRASIL, 1999a) e Diretrizes Gerais da Rede Nacional 

de Formação Continuada de professores – RNFC (BRASIL, 2005), cadernos do pacto 

(BRASIL, 2013 a-f), bem como os discursos obtidos nos encontros formativos e nas oficinas, 

foram “fragmentados” em busca de informações significativas, os quais ajudaram na 

compreensão do contexto vivenciado pelos sujeitos da pesquisa e na identificação da temática. 

Esses fragmentos originaram as unidades de significado e, posteriormente, foram 

agrupados por semelhanças semânticas. Essas semelhanças representam informações que 

expressam algum sentido para responder a questão da pesquisa, constituindo as categorias. 

Estas constituem a segunda etapa da ATD, definida por Moraes e Galiazzi (2011, p.22) como 

“conjuntos de elementos de significação próximos”.  
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Vale ressaltar que o método dedutivo e indutivo da Análise Textual Discursiva permite 

que o pesquisador crie categorias a priori e a posteriori. O método dedutivo implica construir 

categorias antes mesmo de examinar o “corpus”. [...] Já o método indutivo implica produzir 

categorias a partir das unidades de sentido construídas desde o “corpus”. [...] resultando no 

que se denomina de categorias emergentes (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 23-24). 

A comunicação constitui a terceira etapa da ATD, trata-se da fase da elaboração dos 

textos descritivos, interpretativos e argumentativos que podem ser chamados de metatextos. 

Tal teorização foi baseada no referencial teórico adotado pelas pesquisadoras. Dessa forma, os 

resultados são apresentados no capítulo seguinte em forma de fluxogramas, quadros, tabelas, 

gráficos etc., estabelecendo um diálogo desses com os teóricos que embasam a pesquisa e as 

reflexões pessoais sobre a temática estudada. 
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6 DOCUMENTOS OFICIAIS DA ESCOLA, DO GOVERNO E FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES 

 
As Diretrizes Curriculares Nacionais são normas obrigatórias para a educação, que 

asseguram a formação básica, com base na Lei de Diretrizes e Bases, e define as 

competências e diretrizes da educação nacional, com o objetivo de orientar o planejamento 

curricular das escolas e dos sistemas de ensino, norteando seus currículos e conteúdos 

mínimos e comuns. Já os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) são uma coleção de 

documentos divididos por áreas do conhecimento: Ciências Humanas, Ciências da Natureza e 

Matemática, Linguagem, Códigos e suas respectivas tecnologias, elaborados pelo governo 

federal e não obrigatórios por lei. Esse material foi produzido a fim de servir como ponto de 

partida para o trabalho docente, norteando as atividades realizadas na sala de aula, mantendo 

o discurso estruturado no conceito de interdisciplinaridade e contextualização.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação dos Professores na Educação 

Básica (Res. CNE/CP 01/2002) apesar de apresentarem várias inovações na atualidade, 

incluindo a aquisição de saberes em diversas áreas, não evidenciaram um tratamento especial 

na formação continuada dos professores, nem tão pouco a Alfabetização Científica destes 

indivíduos. 

Os PCNEM lançados em 2002 pelo MEC destacam entre outros eixos de orientações, 

os eixos de: Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Estes tratam ainda de 

esclarecer como ocorre a divisão por área do saber, ou seja:  

Nas diretrizes e parâmetros que organizam o Ensino Médio, a Ciências Biológicas, a 
Física, a Química e a Matemática integram uma mesma área do conhecimento. São 
ciências que têm em comum a investigação da natureza e dos desenvolvimentos 
tecnológicos, compartilham linguagens para a representação e sistematização do 
conhecimento de fenômenos ou processos naturais e tecnológicos. As disciplinas 
dessa área compõem a cultura científica e tecnológica que, como toda cultura 
humana, é resultado e instrumento da evolução social e econômica, na atualidade e 
ao longo da história. Essa definição da área das Ciências da Natureza, Matemática e 
suas Tecnologias também facilita a apresentação dos objetivos educacionais que 
organizam o aprendizado nas escolas do Ensino Médio em termos de conjuntos de 
competências. São eles: representação e comunicação; investigação e 
compreensão; e contextualização sócio-cultural, objetivos que convergem com a 
área de Linguagens e Códigos – sobretudo no que se refere ao desenvolvimento da 
representação, da informação e da comunicação de fenômenos e processos – e com a 
área de Ciências Humanas – especialmente ao apresentar as ciências e técnicas como 
construções históricas, com participação permanente no desenvolvimento social, 
econômico e cultural (BRASIL, 2002, grifo nosso). 

 
Percebe-se no documento a distinção das áreas e os saberes, e a tentativa de 

estabelecer uma relação entre elas, com destaque para a área das Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias quando tratam de investigação e compreensão. Vale ressaltar 

que especialmente “a partir da década de 1980, o ensino das Ciências Naturais se aproximou 
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das Ciências Humanas e Sociais, reforçando a percepção da ciência como construção humana, 

e não como verdade absoluta, atribuindo nova importância à História e à Filosofia da Ciência 

no processo educacional” (BRASIL, 2001b, p.21). 

As diferentes propostas reconhecem hoje que os mais variados valores humanos não 

são alheios ao aprendizado científico e que a ciência deve ser apreendida em suas relações 

com a tecnologia e com as demais questões sociais e ambientais. 

De modo geral, os documentos preconizam a formação de cidadãos e a construção de 

uma sociedade democrática, com sujeitos dotados de conhecimentos e capacidades para 

avaliar responsavelmente problemas científicos e tecnológicos na sociedade atual, não sendo 

apenas responsabilidade dos cientistas, governos ou especialistas. 

Segundo os PCN (BRASIL, 2001b) a ciência possui uma natureza dinâmica, 

articulada, histórica e não neutra, na qual se encontra presente a perspectiva da ciência como 

aventura do saber humano, fundada em procedimentos, necessidades e diferentes interesses e 

valores. E, em relação às atribuições do professor os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(2001) preconizam que: 

(...) é papel do professor trazer elementos das teorias científicas e outros sistemas 
explicativos para a sua classe sob a forma de perguntas, nomeações, indicações para 
observação e experimentação, leitura de textos e em seu próprio discurso 
explicativo. É nesse processo intrinsecamente dinâmico de busca de informações e 
confronto de ideias que o conhecimento científico se constrói. O sujeito que observa, 
experimenta ou lê põe em ação seus conhecimentos anteriores, interpretando as 
informações a partir de seus próprios referenciais (BRASIL, 2001b, p. 120). 
 

A ação mediadora do professor na promoção de aprendizagens significativas reforça a 

necessidade da formação inicial e continuada do professor utilizar abordagens de caráter 

investigativo, já que atividades investigativas têm como uma de suas principais características 

o desenvolvimento de habilidades que conduzem a apropriação de conceitos. 

Em relação a formação de professores, especificamente, tem-se a Lei nº 10.172 de 9 de 

janeiro de 2001 (BRASIL, 2001a), que aprova o Plano Nacional de Educação – PNE, o 

Parecer CNE/CP nº 9/2001 e a Resolução CNE/CP nº 2/2002 (BRASIL, 2002). O PNE 

estabelece as seguintes diretrizes para a formação dos profissionais da educação e sua 

valorização. Os cursos de formação inicial, em qualquer nível e modalidade de ensino deverão 

obedecer aos seguintes princípios: 

a) sólida formação teórica nos conteúdos específicos a serem ensinados na Educação 
Básica, bem como nos conteúdos especificamente pedagógicos; 
b) ampla formação cultural; 
c) atividade docente como foco formativo; 
d) contato com a realidade escolar desde o início até o final do curso, integrando a 
teoria à prática pedagógica; 
e) pesquisa como princípio formativo; 
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f) domínio das novas tecnologias de comunicação e da informação e capacidade para 
integrá-las à prática do magistério; 
g) análise dos temas atuais da sociedade, da cultura e da economia; 
h) inclusão das questões relativas à educação dos alunos com necessidades especiais 
e das questões de gênero e de etnia nos programas de formação; 
i) trabalho coletivo interdisciplinar; 
(...) (BRASIL, 2001a grifo nosso). 
 

Com base nesses documentos, pudemos observar que já é possível encontrar a 

pesquisa como princípio formativo, devendo esta ser incorporada aos cursos comprovando 

que a pesquisa encontra-se como um dos componentes principais na formação de docentes, 

seguida pelo trabalho coletivo interdisciplinar. Entretanto, a prática investigativa, nem tão 

pouco a Alfabetização Científica se encontra explicitamente citada como um dos princípios da 

formação. 

Já nas orientações curriculares de Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias para o Ensino Médio (BRASIL, 2006), a presença do termo Alfabetização 

Científica e Tecnológica, mesmo que apenas no ensino de ciências, como poderíamos esperar, 

nos permite inferir que esta discussão é um processo em andamento. Para tanto, há uma 

recomendação de que o ensino de Biologia seja pautado na Alfabetização Científica. 

[...] a Alfabetização Científica e Tecnológica aponta claramente um dos grandes 
objetivos do ensino de Ciências no nível médio: que os alunos compreendam a 
predominância de aspectos técnicos e científicos na tomada de decisões sociais 
significativas e os conflitos gerados pela negociação política (BRASIL, 2006, p. 47). 
 

Apesar do termo Alfabetização Científica não estar em evidência na maioria dos 

documentos analisados, o destaque dado a pesquisa e a interdisciplinaridade, possibilita a 

abertura de um diálogo e reflexão sobre essas temáticas como possibilidade para a 

Alfabetização Científica. 

Tal fato também foi observado no material disponibilizado para formação continuada 

dos professores no curso de formação “Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio”. Este 

material corresponde a documentos avulsos que tratam da construção de sequências didáticas, 

das leis que regem a educação, como as Diretrizes Curriculares Nacionais Ensino Médio 

(BRASIL, 1996) e dos seis cadernos de formação, distribuídos e estudados nos três eixos 

temáticos, a saber: Eixo I:“A escola e os sujeitos do Ensino Médio: um olhar para o 

redimensionamento da prática pedagógica.”; Eixo II: “Currículo Escolar Emancipatório e suas 

implicações na prática pedagógica”; e, Eixo III: “Avaliação e compromisso com o direito à 

aprendizagem” em conformidade com as DCNEM. 

Ressaltamos que os cadernos propunham o estudo da LDB e das DCNEM, trazendo os 

pressupostos que abrangem cada etapa da formação educacional. Consonante com o que a Lei 
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de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (BRASIL, 1996) no Art. 35 que define o 

Ensino Médio como a “etapa final da educação básica”, ou seja, este tem como finalidades; 

consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o 

prosseguimento de estudos; a preparação para o trabalho e a cidadania; aprimoramento como 

pessoa humana, incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico; compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina (BRASIL, 1996). 

Em relação aos cadernos de formação analisados, foi observado o eixo central do 

processo formativo “Sujeitos do Ensino Médio e Formação Humana Integral”, como 

orientador das discussões do trabalho em todas as etapas do curso.  

O curso foi desenvolvido em duas etapas. A primeira etapa foi composta pelos 

seguintes campos temáticos: Caderno I - Ensino Médio e formação humana integral; Caderno 

II – O Jovem como sujeito do Ensino Médio; Caderno III - O currículo do Ensino Médio, seus 

sujeitos e o desafio da formação humana integral; Caderno IV - Áreas de conhecimento e 

integração curricular; Caderno V – Organização e gestão democrática da escola; e Caderno VI 

- Avaliação no Ensino Médio. A segunda etapa foi composta pelo estudo aprofundado das 

áreas de conhecimento e suas articulações com os princípios, o desenho curricular das 

DCNEM e dos Direitos à Aprendizagem e ao Desenvolvimento. 

Nessa investigação só abordaremos a formação ocorrida na primeira etapa. Dessa 

forma, os cadernos analisados encontram-se no Eixo II “Currículo Escolar Emancipatório e 

suas implicações na prática pedagógica”, cujo principal objetivo foi o de ressignificar o 

currículo escolar estabelecendo interfaces com o contexto social e suas implicações para o 

processo de ensino e aprendizagem. 

No caderno I há uma rápida referência sobre a pesquisa como fundamento pedagógico 

sob a forma de uma atividade intitulada “Reflexão e Ação”. 
Nas DCNEM afirma-se que o Ensino Médio, em todas as suas formas de oferta e 
organização, baseia-se na formação integral do estudante, tendo, dentre outros 
aspectos, o trabalho como princípio educativo, a pesquisa como fundamento 
pedagógico e a integração entre educação e as dimensões do trabalho, da ciência, da 
tecnologia e da cultura como base da proposta e do desenvolvimento curricular (...) 
(BRASIL, 2013a, p.40). 
 

Observa-se que a pesquisa é citada nesse fragmento como fundamento pedagógico, 

portanto, parte do princípio que deve ser inerente a prática do professor. 

O caderno III apresenta como objetivo principal promover uma reflexão sobre a 

prática do professor, sobre as relações dessas práticas com o campo teórico do currículo. Traz 

ainda breves referências ao modo como vem se dando a organização pedagógica curricular do 
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Ensino Médio e o lugar que ocupam o conhecimento e o conhecimento escolar ao longo da 

sua história e na atualidade. Bem como esse conhecimento se articula às dimensões da 

formação humana a ciência, a cultura, o trabalho e a tecnologia presentes nas proposições das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Parecer CNE/CEB 05/2011 e 

Resolução CNE/CEB 02/2012). 

No caderno III, a ciência é vista como “parte do conhecimento sistematizado e 

deliberadamente expresso na forma de conceitos representativos das relações determinadas e 

apreendidas da realidade considerada. O conhecimento de uma seção da realidade concreta 

constitui os campos da ciência, as disciplinas científicas” (BRASIL, 2013c, p.24). 

Ao longo do texto é estabelecida uma discussão sobre o domínio da ciência básica, na 

perspectiva da compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos, sem a reprodução 

pura e simples dos conceitos. Bem como, reflexões sobre a fragmentação do conhecimento 

concebidas em disciplinas estanques e hierarquizadas, de modo a valorizar algumas áreas do 

conhecimento em detrimento de outras. 

Há também um destaque para o acesso ao conhecimento quando da conversão do 

“saber sábio” para o saber escolar por meio das transposições didáticas como possibilidade 

para o exercício da autonomia, reflexão e crítica. 

Neste caderno encontramos ainda uma breve exposição sobre a relação pesquisa e 

ensino na formação dos sujeitos. Os autores tomaram como base a proposta constante nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, que propõem a pesquisa como 

princípio pedagógico. A esse respeito, explicitamos a seguinte citação: 

É necessário potencializar o fortalecimento da relação entre o ensino e a pesquisa, na 
perspectiva de contribuir com a edificação da autonomia intelectual dos sujeitos 
frente à (re)construção do conhecimento e de outras práticas sociais. Isto significa 
contribuir, entre outros aspectos, para o desenvolvimento das capacidades de, ao 
longo da vida, interpretar, analisar, criticar, refletir, rejeitar ideias fechadas, 
aprender, buscar soluções e propor alternativas, potencializadas pela investigação e 
pela responsabilidade ética assumida diante das questões políticas, sociais, culturais 
e econômicas (SILVA, 2013, p. 76 apud BRASIL, 2013d, p. 30). 

 
Para os autores a pesquisa é capaz de despertar a curiosidade e a crítica do estudante, 

levando-a a não se contentar com pacotes prontos. Nesse sentido, tornando-se capaz de 

atribuir sentido e significado ao conhecimento escolar, produzindo uma relação mais 

dinâmica com esse conhecimento, resgatando sua dimensão explicativa e potencializadora. 

Observamos ainda que os autores realçam a questão da potencialização da 

investigação e da responsabilidade ética assumida diante das questões políticas, sociais, 

culturais e econômicas, condizente com o que é preconizado na Alfabetização Científica.  
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Há ainda considerações sobre a investigação, a aquisição de conhecimentos científicos 

básicos nas diferentes áreas que podem ser vislumbradas em uma citação sobre as finalidades 

da Educação Básica: 

– Propiciar o desenvolvimento físico, intelectual, social e emocional do educando, 
tendo em vista a construção de sua autonomia intelectual e moral; 
– Possibilitar o desenvolvimento das capacidades de comunicação, por meio das 
diferentes linguagens e das formas de expressão individual e grupal; 
– Incentivar o gosto pela aprendizagem, pela investigação, pelo conhecimento, 
pelo novo; 
– Exercitar o pensamento crítico, por meio do aprimoramento do raciocínio lógico, 
da criatividade, e da superação de desafios; 
– Estimular o desenvolvimento psicomotor, as habilidades física, motora e as 
diferentes destrezas; 
– Propiciar o domínio de conhecimentos científicos básicos, nas diferentes áreas, 
tais como: Matemática, Língua Portuguesa, História, Geografia, Biologia, Física, 
Química, Sociologia, Filosofia, Educação Artística e Educação Física; 
– Favorecer a sociabilização, isto é, a produção da identidade e da diferenciação 
cultural, mediante a localização de si próprio como sujeito, da participação efetiva 
na sociedade e da localização espaço-temporal e sociocultural (SILVA, 2005 apud 
BRASIL, 2013c grifo nosso). 

 
Apesar de observamos que os fragmentos acima grifados compõem características de 

pessoas alfabetizadas cientificamente, não há citação explícita do termo Alfabetização 

Científica no referido caderno. 

O caderno IV inicia apresentando a questão do respeito ao direito, reconhecido pelas 

Diretrizes Curriculares do Ensino Médio (DCNEM), que o estudante de Ensino Médio possui 

condição de se inserir no mundo formal dos conhecimentos— culturalmente produzidos e 

sistematizados pelas ciências, e difundidos, aplicados e socialmente valorados — para que 

possa participar de maneira inclusiva na dinâmica da sociedade (BRASIL, 2013d). Nesse 

sentido, procura promover uma reflexão coletiva sobre a viabilização das metas postas pelas 

DCNEM (BRASIL, 1996):  

(...) preparar o educando para o trabalho e a cidadania, de modo que ele possa 
continuar aprendendo e ser capaz de se adaptar a novas condições de ocupação ou 
aperfeiçoamento posteriores; promover o aprimoramento do educando como pessoa 
humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual, 
além do pensamento crítico; possibilitar a compreensão dos fundamentos científico 
tecnológicos e dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática 
(BRASIL, 2013d, p. 6). 

 
Observamos que a questão da integração curricular tem sido colocada como uma 

possibilidade pensada a partir de diferentes pressupostos educativos e pedagógicos. Para 

tanto, são propostos quatro momentos de estudo organizados da seguinte forma: 1º) O que são 

as áreas de conhecimento e qual sua relação com o currículo; 2º) O ensino integrado: trabalho, 

ciência, tecnologia e cultura; 3º) Caminhos para a aproximação do conhecimento das 

diferentes áreas: o trabalho como princípio educativo e a pesquisa como princípio 



75 
 

pedagógico; 4º) O projeto curricular e a relação entre os sujeitos, além da relação destes com 

as práticas daquele (BRASIL, 2013d, p. 8). 

Percebemos que o ponto bastante discutido no caderno é a integração curricular 

integrada, mas sem que as disciplinas que compõe o currículo percam seu referencial, de 

forma que os conceitos podem ser relacionados não só interdisciplinarmente, como também 

no interior de cada disciplina. 

O estudo das Ciências Humanas e Sociais em articulação com as Ciências da 
Natureza, das Linguagens, mais a Matemática, pode contribuir para a compreensão 
do processo histórico-social da produção de conhecimento, mediante o 
questionamento dos fenômenos naturais e sociais na sua “obviedade” aparente 
(BRASIL, 2013d, p.32). 

 
Os saberes são discutidos a partir da articulação com os componentes na compreensão 

do processo histórico-social de construção de conhecimento. Quanto aos estudos no interior 

de cada disciplina, salientam que “os conhecimentos científicos, técnicos e operacionais que 

estão na base dos fenômenos naturais e das relações sociais, ao se constituírem em objetos de 

ensino, formam um corpo de conhecimentos que obedece às suas próprias regras internas - 

epistemológicas e metodológicas - de estruturação.” (BRASIL, 2013d, p. 34). Há, portanto, 

uma clara intenção de discutir a construção dos conhecimentos científicos de forma 

interdisciplinar, mas respeitando as especificidades epistemológicas das áreas. Nos demais 

cadernos, nós não identificamos referência à Alfabetização Científica, à pesquisa ou à prática 

investigativa.  

 De modo geral, observa-se que há uma tendência, nos documentos oficiais analisados, 

em trabalhar o conhecimento científico de forma mais sistematizada, interdisciplinar e 

contextualizada. Observamos ainda que a concepção de pesquisa, a prática investigativa, 

abordados nos diversos textos, inclusive nos cadernos de formação do programa Pacto pelo 

Fortalecimento do Ensino Médio, pode ser um indicativo da predisposição das políticas 

públicas em articular o processo de Alfabetização Científica. 

Quanto aos documentos da escola temos o PPP, que deve ser elaborado por cada 

instituição, abordando desde a organização curricular, adaptando os conteúdos à realidade 

social da localidade onde está inserida, à formação continuada do professor. Ele orienta a 

organização e o planejamento escolar, norteando a prática pedagógica e conferindo identidade à 

escola. 

O PPP da escola em questão encontra-se em construção pelos professores 

participantes, constituindo uma das ações do Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio. Por 

conta disso, analisamos o documento antigo, datado de 2003, cuja proposta não contempla 
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qualquer menção a Alfabetização Científica, a prática investigativa, a pesquisa ou formação 

dos professores.  

Quando perguntados sobre o conhecimento do PPP da escola e a presença de 

propostas de formação continuada dos professores nesse documento, observamos que apenas 

dois professores o conheciam, pois participaram em algum momento de sua elaboração. 

Entretanto, não recordavam de qualquer menção à formação de professores e seu fomento. 

Outra questão que veio à tona foi a possibilidade da formação continuada a ser 

realizada na “Atividade Complementar”. Os professores afirmaram que tal prerrogativa nunca 

foi prioridade nesse espaço, privilegiando as atividades pedagógicas desenvolvidas na escola 

como a correção de provas, atividades e projetos de área. 

Os momentos de formação continuada raramente aconteciam nas AC (Atividade 
Complementar), pois apesar de alguns desejarem, não há muito tempo para isso. 
Lh2 
 
Tem muita coisa para fazer nas AC... não há tempo para fazer quase nada para nós. 
Só para escola. Ln1 
 
Uma vez tentamos, mas não conseguimos.Tem muita coisa para fazer, assim só 
confirmamos as respostas às questões.  Lp7 
 

Portanto, constatamos que houve de fato, em algum momento tentativas de realização 

de encontros nas “Atividades Complementares” para resolver questões referentes a cursos 

virtuais de formação continuada oferecidos pela SEC-BA, mas era um momento que 

raramente acontecia, pois os projetos, as atividades semanais e demandas da escola 

consumiam o tempo destinado a esse tipo de formação. 
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7 O QUE OS PROFESSORES COMPREENDEM POR CIÊNCIA, PESQUISA COMO 
PRINCÍPIO EDUCATIVO E CIENTÍFICO E ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA? 

 
O início do nosso trabalho foi baseado no conhecimento das concepções dos 

professores das três áreas do saber sobre Ciência, Pesquisa, Alfabetização Científica e 

construção do conhecimento científico, para avaliar as opiniões dos participantes sobre a 

possibilidade de inserção da Alfabetização Científica nos cursos de formação continuada na 

“Atividade Complementar” como fomentadora da melhoria da prática pedagógica do 

professor e, consequentemente, do processo ensino e aprendizagem dos alunos. 

A análise das respostas aos questionários produziu o estabelecimento de quatro 

categorias, desdobradas das várias unidades de significado. A seguir, apresentamos a Figura 1 

com todas as categorias encontradas, as unidades de sentido e o número de respostas 

encontradas de acordo com os respondentes. 

 

Figura 1- Unidades de significado, categorias construídas a partir das respostas dos professores ao questionário 
inicial ou diagnóstico (Apêndice C). 

 
Fonte: dados da pesquisa 
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As categorias expostas apresentam respostas bastante diversificadas e serão discutidas 

oportunamente, auxiliadas pelos discursos transcritos dos professores e os teóricos que tratam 

do tema. 

 

7.1 Concepção de Ciência 
 
Para buscarmos realizar um diálogo entre os resultados obtidos, os teóricos 

apresentados e nossas constatações, acreditamos ser importante expormos o conceito de 

ciência que norteia nossa investigação. Para tanto, nos apropriamos da definição apresentada 

por Ander-Egg (1978), Granger (1994), Koche (1997) e Chassot (2003) sobre ciência. 

 Segundo Ander-Egg (1978, p. 15), a ciência pode ser entendida como “um conjunto de 

conhecimentos racionais, certos ou prováveis, obtidos metodicamente, sistematizados e 

verificáveis, que fazem referência a objetos de uma mesma natureza”.  

 De acordo com Granger (1994), os conhecimentos científicos (as ciências) são 

permeados de um saber específico, individualizado (a ciência), que não têm fronteiras. Já na 

visão de Koche (1997) o que impulsiona a ciência é a curiosidade intelectual, a procura pelas 

respostas e a busca de soluções as suas dúvidas e problemas que o levam a compreensão de si 

e do mundo. 

Para Chassot (2003a, p. 93) a ciência é “uma linguagem construída pelos homens e 

pelas mulheres para explicar o nosso mundo natural”. E como tal, deve fazer parte da 

educação formal das pessoas. Portanto, é nesse contexto que se encontra inserida a discussão 

sobre a promoção da Alfabetização Científica nessa investigação, envolvendo todas as áreas 

do conhecimento, numa perspectiva interdisciplinar, sem pretensão de dilatar o estatuto 

epistemológico de qualquer área do saber. Então assumiremos ciência como um fato da 

cultura que nos impulsiona ao entendimento da complexidade do mundo, tomando por base os 

estudos de Chassot (2003a) quando o autor defende a AC como uma proposta que gira em 

torno da preparação dos indivíduos para a cidadania, bem como os da formação do sujeito e 

da cultura cidadã das coletividades (FOUREZ, 2003).  

Assumiremos, nessa investigação, a ciência como um fato da cultura que nos 

impulsiona ao entendimento da complexidade do mundo. 

Em relação à primeira categoria que emergiu das respostas dos professores, 

constatamos que os referenciais mais destacados por eles estabelecem uma relação entre a 

ciência, a investigação e a comprovação, citada pela maioria dos professores. 
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É a transformação de dados obtidos por meio da investigação e estudo em 
informações e conhecimentos. Lp4 
 
Basicamente é a investigação ou estudo de determinado assunto, buscando 
conhecimento teórico e prático. Lp5 
 
Ciência é obter o conhecimento acerca de determinado assunto, baseado num 
método científico. Ln3 
 

Apesar de observarmos concepções de ciência próximas daquelas defendidas por 

autores da área, a investigação também evidenciou a existência de concepções de senso 

comum que os docentes sustentam sobre a ciência, a pesquisa, a prática investigativa e sua 

importância no processo de crescimento do ser humano. 

Ciência  significa  conhecimento. Que para mim é adquirido através do estudo. Lh1 
 
Todo conhecimento com base em investigação e comprovação científica pode ser 
considerado uma ciência. Além disso, ciência pode ser o termo utilizado para o 
conjunto de conhecimentos científicos de uma dada área. Lp7 
 
Conhecimento sistematizado utilizado através de métodos específicos para atingir 
objetivos relacionados a saúde e ao bem-estar do ser humano. Ln2 
 

Como havíamos previsto, há diversas concepções de ciência entre os participantes, 

principalmente por ser este um grupo heterogêneo, composto por professores ministrantes de 

diversos componentes curriculares. Alguns revelaram, por exemplo, a crença em uma imagem 

da ciência centrada em métodos que produzem os mesmos resultados, desvinculada do 

aspecto social de sua construção, desenvolvendo-se de forma acumulativa muitas vezes graças 

às descobertas científicas. Além disso, há um campo de disputa sobre o conhecimento, pois 

este supõe poder 

É um tipo de conhecimento em que é possível demonstrar sua veracidade por meio 
da lógica argumentativa e dedutiva ou por meio de experimentos que emitem 
sempre o mesmo resultado quando realizado. Ln4 

Conhecimento ou saber proveniente de estudos de objetos, descrição, explicação de 
fenômenos nas práticas. Lp1 
 
Área de conhecimento que possui objeto e método definido. Lp3 

 
 Percebe-se claramente a necessidade de refletir sobre a ciência e seu papel na vida da 

população. Tal demanda evidencia a importância dessa discussão nos cursos de formação 

inicial e continuada de professores, principalmente na área de Ciências da Natureza, haja vista 

a visão algumas vezes ingênua e restrita do que é ciência demonstrada por alguns dos 

interlocutores.  

A concepção de que a ciência não é apenas para alguns, está sendo muito debatida na 

contemporaneidade, já que as grandes conquistas da ciência, impulsionam a sociedade a se 
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apropriar de diversos saberes advindos desses conhecimentos para seu uso diário. Para 

Krasilchik e Marandino (2004, p.35) a percepção:  

(...) de que o conhecimento científico é verdadeiro, imune a questionamentos e 
distante das demandas da população geral, ainda é fortemente presente. Se por um 
lado os estudos contemporâneos sobre ciência evidenciam as dinâmicas sociais 
inerentes a sua produção, ainda predomina a visão de ciência isolada da sociedade, o 
que determina as formas de divulgar esse conhecimento. Essas perspectivas acabam, 
ao final, influenciando o que configura os modelos específicos sobre como avaliar o 
que o público sabe ou não sobre ciência.  

 
Trata-se de uma discussão profícua, validada pela presença da ciência na vida de todos 

os indivíduos em suas diversas manifestações: Linguística, Histórica, Química, Física, 

Biológica entre outros. Assim, tanto as Ciências Naturais quanto as Ciências Sociais fazem 

parte do conjunto de conhecimentos que necessitam ser apreendidos e compreendidos pela 

sociedade em geral, pois interferem, sobretudo em sua participação em importantes questões 

de cunho social, político, cultural e científico, incidindo diretamente na qualidade de vida da 

população (TRAJANO, 2011). 

Entretanto, devemos levar em consideração a base epistemológica subjacente a cada 

área do saber. Por exemplo, os profissionais licenciados nas áreas de Ciências da Natureza, 

que atuam na educação básica podem necessitar da formação continuada para reforçar a base 

epistemológica de sua formação por meio de discussões e propostas que atendam às 

necessidades educacionais, sociais e filosóficas da educação na atualidade. Já os professores 

das demais áreas, necessitam refletir sobre a ciência como linguagem contida nas discussões 

atuais e, presente na aquisição de novos saberes para compreensão dos novos avanços 

científicos e tecnológicos vivenciados na atual exigência do sistema educacional e social. 

Principalmente por sabermos que a ciência não é neutra e seu uso para qualquer fim já faz 

parte de uma construção idealizada, refletida e planejada em um determinado contexto e 

finalidade. Segundo Granger (1994, p. 16) 

Hoje, no teatro desmedidamente extenso das representações de nosso mundo 
oferecidas a todos pelos textos e pelas imagens, a ciência certamente aparece como 
uma personagem essencial. Misteriosa, porque o pormenor de sua figura não está ao 
alcance dos próprios cientistas; tutelar, porque dela dependem as maravilhosas 
máquinas que povoam os lugares em que vivemos; inquietante, porque estamos 
conscientes dos poderes antinaturais e aparentemente ilimitados que um tal saber foi 
e será capaz de desencadear (...). 
 

Fato que favorece a concepção da ciência voltada para a prática, estabelecimento de 

métodos e da pesquisa.  
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A pesquisa científica foi citada por muitos dos interlocutores quando da definição do 

que é ciência. O que valida a nossa busca em saber a concepção do que vem a ser pesquisa 

por parte dos professores. Para esses interlocutores entende-se por ciência: 

Todo conhecimento adquirido através de práticas e métodos científicos e pesquisas. 
Lp2 
O conhecimento alicerçado através da pesquisa científica. Ln5 

 
A familiarização dos profissionais da educação com a linguagem científica e com 

atividades de pesquisa científica pode ser capaz de contribuir na mudança da prática dos 

professores, já que estas requerem um planejamento e reestruturação das metodologias de 

ensino adotada no processo de ensino. 

 

7.2 Concepção de pesquisa 
 
Na categoria que trata da concepção da pesquisa, o referencial mais citado foi o da 

pesquisa na internet, evidenciando a concepção de pesquisa vigente e adotada pela maioria 

dos professores participantes da formação, podendo significar, por um lado versão mais e por 

outro lado limitada, dependendo do tratamento dispensado a esta.  

Sobre a noção a respeito da pesquisa, da possibilidade do professor ser também um 

pesquisador e dos problemas enfrentados para realização das atividades de pesquisa os 

professores teceram os seguintes comentários: 

 Todo professor é um pesquisador, mesmo quando não tem consciência disso, claro 
que quando falamos de sala de aula essa pesquisa desenvolvida está voltada 
geralmente ao ensino e aprendizagem. Ln4 
 
Sim, quando ele deixa de ser um técnico reprodutor das práticas convencionais que 
são internalizadas pela força da tradição e passa a ser autor de sua ação 
educativa. Lp6 

 
Segundo Garschagen (2006), na educação básica a palavra pesquisa vem sendo 

utilizada de forma equivocada por muito tempo, uma vez que a concepção de pesquisa 

existente nesse nível de ensino perpassa pela coleta de informações já impressas, recorte e 

colagem de figuras para elaboração de trabalhos e trabalhos escritos copiados de livros ou de 

sites da Internet. Pádua (1988) complementa Garschagen salientando que  

[...] na vida acadêmica, o termo “pesquisa” tem designado uma ampla variedade de 
atividades desde a coleta de dados para a realização de seminários à realização de 
pastas-arquivo com recortes de jornais e revistas sobre um assunto escolhido pelo 
professor, ou mesmo uma forma de resumo, coleta indiscriminada de trechos de 
vários autores sobre um determinado tema, resultando uma “colcha de retalhos” 
praticamente inútil ao processo de aprendizagem (PÁDUA, 1988, p.149). 
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 Tal concepção evidencia que os alunos da educação básica, de modo geral, não são 

preparados para desenvolver pesquisa com seus alunos, ocorrendo à perpetuação dessa 

situação na graduação, promovendo atividades de cópia e reprodução acrítica das temáticas 

estudadas. 

 Os fragmentos de discursos abaixo evidenciam que enquanto alguns professores 

realizam uma busca de informações para desenvolver sua prática, para outros até mesmo o 

planejamento que realizam é confundido com pesquisa. 

Não se trata de pesquisa científica, mas de uma pesquisa de informações para o 
trabalho pedagógico. Lp2 
 
A pesquisa norteia meu trabalho desde a preparação do ano letivo, durante a 
jornada pedagógica, para que eu possa organizar o trabalho que será desenvolvido 
durante o ano, como por exemplo as investigações e levantamentos dos conteúdos, 
das metodologias a serem utilizadas. Lp6 
 
A relação da fala, conversação entre os grupos. Pesquisar o tema antes da 
aplicação em sala. O conhecimento prévio feito através de consulta, considero 
como pesquisa. Lp7 

  

Podemos observar pelos discursos dos professores que ainda há a predominância de 

uma visão ingênua do que é pesquisa. De fato, há uma concepção de pesquisa que está mais 

próxima do reprodutivismo ou ainda que a pesquisa deve ser realizada por aqueles ou pela 

instituição que detém o conhecimento, como a universidade por exemplo. 

O professor deve ser pesquisador e estimular seus alunos a também serem. Lp5 
 
O professor é um pesquisador. O professor ao preparar sua aula pesquisa, estuda e 
esse estudo não é pautado no senso comum. Ln5 
Deve, mas quem sai da universidade perde essa prática. Lp3 
 
A pesquisa de fato é realizada na academia. Lp8 

 
Outra concepção que precisa ser discutida é a diferença entre professor reflexivo e 

professor pesquisador. Professor reflexivo é aquele que busca apropriar-se e debater assuntos 

que dizem respeito às políticas públicas para educação, às reformas educacionais, ao 

planejamento, à produção de conhecimentos, áreas nas quais os professores deveriam estar 

diretamente envolvidos, para que suas vozes fossem ouvidas e valorizadas, deixando de serem 

apenas espectadores e se apropriando de sua condição de educadores. Portanto, a prática 

reflexiva possibilita ao professor questionar sua ação docente, e esta reflexão ao proporcionar 

o retorno ao que foi realizado, possibilita uma análise mais profunda e assertiva. 

De acordo com Alarcão (2003): 

A noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da capacidade de pensamento 
e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e não como mero reprodutor de 
ideias e práticas que lhe são exteriores. É central, nessa conceptualização, a noção do 
profissional como uma pessoa que, nas situações profissionais, tantas vezes incertas e 
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imprevistas, atua de forma inteligente e flexível, situada e reativa. (ALARCÃO, 2003, 
p. 41)  
 

Assumir de fato a discussão sobre o que se conhece de professor reflexivo é ser capaz 

de buscar o aperfeiçoamento a partir da indagação, da reflexão-ação-reflexão de sua prática e 

com o outro. Segundo Schön (1991), a prática reflexiva exige, como uma de suas condições, 

que o conhecimento na ação – um saber tácito que organiza a ação – seja explicitado 

conscientemente para fins de crítica, de exame e de redimensionamento. 

Embora a concepção de professor pesquisador necessite de uma maior reflexão dos 

professores, eles de modo geral, mostraram que comungam com a visão dos professores 

pesquisadores, mas neste caso, ela se aproxima da visão do professor-reflexivo. Entretanto, 

eles apesar de acreditarem na proposta da prática de pesquisa, percebem que ela encontra-se 

distante dos professores que estão em sala de aula, restringindo-a a academia, especificamente 

nos cursos de pós-graduação stricto sensu, o que corrobora com nossas expectativas sobre o 

tema. 

 Entretanto, notamos que a proposta de formação dos professores pesquisadores exige 

que se leve em consideração aspectos inerentes a sua prática, como o fazer da aprendizagem 

algo criativo, submetendo-a ao teste, à dúvida, ao desafio, desfazendo tendência reprodutiva, 

tornando-se um profissional que ensina baseado em seus conhecimentos adquiridos com 

pesquisa.  

Segundo Marli André (2001):  

Querer que o professor se torne um profissional investigador de sua prática exige 
que se pense nas exigências mínimas para sua efetivação, ou seja: é preciso que haja 
uma disposição pessoal do professor para investigar, um desejo de questionar; é 
preciso que ele tenha formação adequada para formular problemas, selecionar 
métodos e instrumentos de observação e de análise; que atue em um ambiente 
institucional favorável à constituição de grupos de estudo; que tenha oportunidade 
de receber assessoria técnico-pedagógica; que tenha tempo e disponha de espaço 
para fazer pesquisa; que tenha possibilidade de acesso a materiais, fontes de consulta 
e bibliografia especializada. (MARLI ANDRÉ, 2001, p.60). 

Nesse sentido, há que considerar vários aspectos para que isso de fato seja viabilizado 

para esses profissionais, pois segundo Marli e André (2001, p. 60) “Esperar que professores 

se tornem pesquisadores, sem oferecer as necessárias condições ambientais, materiais, 

institucionais implica por um lado, subestimar o peso das demandas do trabalho docente 

cotidiano e, por outro, os requisitos para um trabalho científico de qualidade”. 

As dificuldades e desafios para formação dos professores pesquisadores são vários e 

abrangentes, indo desde a estruturação do curso inicial, a formação continuada, à 

compreensão da sua inclinação para pesquisa e seu entendimento sobre essa atividade como 
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dimensão de sua prática. Tais desafios e dificuldades podem ser percebidos no que tange às 

atividades de pesquisa desenvolvidas pelos alunos em sala de aula sob participação 

(mediação) do professor. 

Estudos dirigidos com perguntas direcionadas onde com uma bibliografia indicada 
e em grupos na biblioteca os alunos devem responder para posterior discussão. Ln5 
 
Costumo fazer pesquisa sobre aproveitamento de aprendizagem. Lp1 
 
Pesquisas em sites, livros, revistas, vídeos, filmes, livros... Lp2 
 
Se for  no sentido de buscar informação. Sim, costumo até indicar os sites para 
pesquisa. Lp3 
 
Pesquisas feitas em sites e revistas a partir de um determinado tema. Lh3 
 

Notamos que há uma afirmação e certeza dos professores que a pesquisa perpassa pela 

busca de informações prontas e não a construção do conhecimento. Estes resultados 

demonstram a importância de se trabalhar com essa temática nos cursos de formação de 

professores e ampliar a visão que se tem sobre pesquisa e sua importância na construção do 

conhecimento e no processo de Alfabetização Científica dos professores e alunos. 

Os professores também foram indagados sobre os procedimentos e metodologias 

utilizadas em suas aulas ou que poderiam ajudar a realizar as atividades de pesquisa com seus 

alunos. Nesse contexto, podemos evidenciar mais uma vez a percepção do professor em 

relação ao ato de pesquisa corresponder à busca de informações prontas sobre determinado 

tema, sem a percepção da problematização, do levantamento de hipóteses, da investigação e a 

confirmação ou não dessas hipóteses. 

Gosto muito de fazer comparações, aspectos sociais, políticas culturais em 
contraponto com outros países e dá estímulo a pesquisa. Lp1, Lh2 
 
Aulas expositivas com recursos visuais, aulas práticas na biblioteca, pesquisas de 
textos atuais relacionando-os a textos dos movimentos literários da Idade média. 
Lp2 
 
Leitura de textos diversos. Pesquisa em site e livros. Ln1, Ln3 
Sempre após discussão de algum conteúdo, sugiro links e livros para pesquisa. Ln5 
 
Aula expositiva; aulas práticas com pesquisas na internet; aulas práticas com 
pesquisas em bibliotecas; Apresentação de seminários. Lp6 
 
Um dos trabalhos que faço para a realização de pesquisa é um trabalho sobre 
variação lingüística, quando os alunos fazem pesquisa teórica e de campo, para o 
reconhecimento dos níveis de linguagem, com fundamentação teórica e prática. Lp7 

 
Percebe-se que os professores têm consciência da importância da prática da pesquisa, 

mas estes possuem algumas concepções equivocadas sobre o que é pesquisa, além de um 

certo desconhecimento de como ela pode ser utilizada em sua prática pedagógica. Entretanto, 

como se trata de professores que em sua maioria estão inseridos na academia em cursos de 
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mestrados ou já possuem essa formação, já poderiam possuir uma concepção diferenciada do 

que não seria considerado uma pesquisa, como podemos notar no discurso do professor da 

área de Linguagens. 

As pesquisas solicitadas por mim estão voltadas a uma prática restrita pois não 
partem de uma problemática, servindo apenas para a busca de informações e 
conceitos. Lp4 

 
Outro fato que nos chamou a atenção é que esperávamos que os professores da área de 

Ciências da Natureza, devido a base epistemológica da área, apresentassem uma definição 

mais acurada da concepção de pesquisa e de metodologias científicas. Contudo, isto não se 

confirmou, o que nos instiga a questionar como estão sendo realizadas a formação inicial dos 

professores que lecionam disciplinas pertencentes a área de Ciências Naturais no Ensino 

Médio? 

Referente à prática da pesquisa na escola, os professores citaram também vários 

desafios e dificuldades encontradas para desenvolvimento dessas atividades, que vão desde a 

estrutura e organização escolar até o desinteresse e falta de conhecimentos prévios dos alunos, 

o que impediria a adoção de determinadas práticas relacionadas à pesquisa. 

As dificuldades e os desafios são vários, desde a falta de ânimo dos alunos até 
aparelhos eletrônicos quebrados. Lp6 
 
Falta de suportes tecnológicos. Lh2 

 
Desafio é atualizar os conhecimentos e aguçar o interesse dos alunos e quando as 
metodologias diferenciadas a dificuldade é agendar os recursos para a aula. Lp1 
 
Falta funcionário na biblioteca, falta laboratório de informática, superlotação da 
sala de aula, falta de compromisso de alguns alunos e alguns professores. Lp3 
 
Falta pessoas na biblioteca, laboratório de informática funcionando, falta de 
motivação de alguns alunos e de alguns colegas. Ln3 
 
Além do espaço escolar que muitas vezes não favorece a aulas diferentes tem 
também o desafio de fazer com que os alunos não copiem tudo que eles pesquisam 
no primeiro site que encontram. Lh1 

 
Além dos professores evidenciarem que as condições não são favoráveis ao 

desenvolvimento de atividades envolvendo a pesquisa, mais uma vez encontramos a noção de 

pesquisa como sinônimo da busca de informações na internet e a preocupação do professor 

com a cópia e a falta de perspectiva de se trabalhar com os sites apenas como busca de 

informações para uma posterior produção do aluno. 

Nos fragmentos acima, pouco percebemos a citação dos professores sobre a falta de 

preparo para realização de atividades que envolvam pesquisa. O que torna a situação ainda 

mais conflitante, haja vista a não conscientização da necessidade de discussão e reflexão, nos 



86 
 

cursos de formação de professores, sobre pesquisa e a forma de mediação da investigação 

com os alunos. 

Vimos ainda que a adoção de atividades que envolvam pesquisa encontra-se 

diretamente associada aos espaços tradicionalmente destinados a estas, como os laboratórios 

de ciências por exemplo. Entretanto, o professor deve ter o cuidado de não transformar essa 

prática em simples atividades e “também para não restringi-la a momentos de acumulação de 

dados, leituras, materiais, experimentos, que não passam de insumos preliminares” (DEMO, 

2003, p. 7-8). 

Lüdke e André (1986, p.1) explicitam que “para se realizar uma pesquisa é necessário 

promover o confronto entre os dados, as evidências, as informações coletadas sobre 

determinado assunto e o conhecimento teórico acumulado a respeito dele.” O confronto 

desses dados não é realizado de forma improvisada, ele precisa estar ancorado numa hipótese 

de trabalho, que é um problema que está intrigando o pesquisador e/ou grupo de 

pesquisadores. Desse modo, o problema deve ser fruto de inquietações, curiosidade, 

questionamentos em relação à realidade como ela se apresenta. 

 Acreditamos que o professor - pesquisador deve apresentar uma experiência prática 

sobre os mecanismos de ensino e aprendizagem, ter consciência sobre problemas recorrentes 

em sala de aula, ter poder de reflexão e questionamento, ser capaz de resolver problemas, 

estimular a prática científica, expressar criatividade em suas ações e fomentar a autonomia 

dos estudantes. Segundo Maldaner (1999): 

o exercício da pesquisa é uma qualidade, eminentemente, humana, desenvolvida na 
cultura e na história humanas. Através dela o ser humano criou instrumentos 
práticos e teóricos que lhe permitem agir e pensar de uma certa forma sobre a 
natureza e obter respostas desejadas. Com ela mudaram as relações dos homens com 
a natureza, mudou o homem e mudaram as relações entre os homens. Porém como 
prática cultural e histórica, a pesquisa não é uma herança biológica, assim como não 
são os conceitos científicos e toda a prática científica e tecnológica. Elas devem ser 
construídas e reconstruídas junto a cada indivíduo nos processos educacionais 
(MALDANER, 1999).  

 

Portanto, nessa investigação pudemos abordar, analisar e refletir sobre a questão da 

formação do professor pela pesquisa sob três aspectos: a pesquisa educacional realizada 

dentro e fora da sala de aula; as questões entre teoria e prática; e a relação entre a prática dos 

alunos e dos professores. 

Em relação ao uso do conhecimento científico na prática pedagógica, percebe-se que 

60% dos docentes admitiram utilizá-lo razoavelmente, evidenciando uma forma mais 

tradicional de trabalhar os conteúdos em sala de aula, mas também uma tentativa de modificar 

a prática (Figura 2).  
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Figura 2 - Os professores e o uso do conhecimento científico em sala de aula 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Tal constatação é evidenciada na resposta fornecida pelos professores quando 

perguntados sobre seu envolvimento com atividades científicas na formação inicial ou 

continuada. Em que 40% acreditam que seu envolvimento com pesquisa é regular e 40% que 

é bom (Figura 3). As atividades científicas mencionadas, dizem respeito a elaboração de 

pequenos projetos educacionais que envolve a discussão de problemas identificados na escola 

e em sua sala de aula. Entretanto, os professores não detalharam como essas atividades foram 

desenvolvidas nas aulas. 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os instrumentos utilizados revelaram também indicadores que confirmaram o interesse 

dos professores na aprendizagem de novos conhecimentos e na melhoria da qualidade de sua 

prática educativa.  

 

7.3 Conceito de Alfabetização Científica 
  
Outro aspecto analisado e que traz subsídios a nossa pesquisa foi o conceito de 

Alfabetização Científica apresentado pelos professores, e sua utilização de maneira 

Figura 3 - Envolvimento dos professores com atividades científicas 
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interdisciplinar. Pudemos observar também que o conceito de ciência e de pesquisa 

influenciou o conceito de Alfabetização Científica apresentado pelos professores: 

Construção do conhecimento a partir da descrição, explicação dos fenômenos 
naturais, sociais dentro do espaço escolar, podendo ser usada em qualquer área do 
conhecimento. Lp1 
 
Alfabetização que se realiza através da descoberta científica, pesquisas, estudos que 
inserem o aluno a um contexto de autonomia e busca. Lp2 
Ensinar o aluno a pesquisar. Lh3 
 
Por Alfabetização Científica entendo que seja a área responsável por ensinar a base 
de uma dada ciência, para ensinar o conhecimento básico sobre o que seja ciência. 
Lp7 
 

Um dado bastante significativo é que apesar de nenhum dos participantes ter tido 

contato prévio com o conceito de Alfabetização Científica e, dessa forma, não serem ainda 

capazes de definirem o termo, com base em algum conhecimento prévio; ou de analisarem as 

possíveis contribuições para o ensino, notamos que eles basearam suas respostas em uma 

definição pautada no significado das palavras “Alfabetização” (construção inicial da 

linguagem escrita) e “Científica” (mundo da Ciência, da pesquisa, do método científico, 

conhecimento científico, descoberta científica entre outros). Os professores acrescentaram 

ainda que é algo que deve ser trabalhado em todas as áreas. Vejamos alguns desses discursos. 

Nem imagino o que é. Sei o que é alfabetização. Lp7 
 
(...) seria a construção do conhecimento a partir do mundo que vive a criança. Ln5 
 
Nunca tinha ouvido falar sobre o tema. Acho que significa fazer com que as 
crianças, já na alfabetização, se interessem pela pesquisa. Lh1 

 
Por vários anos a alfabetização foi definida como um processo que envolvia a 

apropriação do código escrito. O indivíduo alfabetizado nessa perspectiva possuía a 

capacidade de codificar e decodificar uma linguagem de acordo com as regras gramaticais 

vigentes. Atualmente, o conceito de alfabetização, como um processo contínuo de formação 

da capacidade leitora, é amplamente difundido e, muitas vezes, sustentado em relação ao 

conceito amplo do letramento. Nessa perspectiva, alfabetizar é introduzir e desenvolver o 

indivíduo nas práticas sociais do uso da linguagem nos diversos seguimentos da sociedade.  

Pelo termo “alfabetização”, creio que seria iniciar alguém no mundo da ciência, 
sem a necessidade do rigor científico, mas sim, na sua importância para o 
desenvolvimento da humanidade. Mostrar como acontece o desenvolvimento do 
mundo por meio da Ciência, seja na arquitetura, medicina, tecnologia dentre outros 
por meio do conhecimento sistematizado e por meio de comprovação do 
conhecimento por métodos científicos. Pode e deve estar na prática de todas as 
disciplinas, pois todas têm em sua essência a ciência ou o conhecimento científico. 
Ln4 
 
É quando o cidadão é capaz de discernir assuntos sobre ciências e emitir 
julgamentos concernentes a tais saberes e suas implicações. Lp6 
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De acordo com Auler e Delizoicov (2001, 2003) para ocorrer uma efetiva 

Alfabetização Científica, há a necessidade de ultrapassar o obstáculo da abordagem 

descontextualizada, a histórica e neutra, que vem sendo dadas às ciências. Nesse contexto, a 

abordagem dos cursos de formação com vistas a formação de professores-pesquisadores, deve 

ser capaz de promover reflexões sobre sua prática educativa e incentivar o uso de novas 

metodologias, técnicas e recursos didáticos, proporcionando momentos adequados para a 

Alfabetização Científica de seus alunos. É uma estratégia que se aplica à educação de caráter 

intervencionista, vislumbrado no discurso do respondente Lp4. 

Acredito que a Alfabetização Científica esteja voltada aos dados obtidos por 
pesquisas com o intuito de observar o panorama em que se encontra a realidade e a 
partir desses dados serem realizadas intervenções para a melhoria da qualidade na 
educação. Lp4 
 

Também é compreendida como pré-requisito para a formação de opinião crítica que 

ultrapassa os ambientes da sala de aula convencional e abrange outros espaços da sociedade, 

servindo até mesmo como instrumento para buscar a melhoria da qualidade na educação. 

Ao considerar a Ciência como linguagem, Chassot (2003a) explica que ela pode ser 

vista como uma descrição do mundo natural e nos ajuda a entender melhor a nós mesmos e ao 

mundo que nos cerca. Mas, para tanto, faz-se necessário propiciar o entendimento e a leitura 

desta linguagem. Nesse sentido, propõe questões que podem ser respondidas e ampliadas a 

partir deste propósito: “O que é, por que e como fazer a Alfabetização Científica?” e “Para 

que (m) é útil a Alfabetização Científica que fazemos?” (CHASSOT, 2003b, p. 99). 

Os estudos de Chassot, de Fourez, entre outros, bem como este levantamento inicial 

com os professores, forneceram um panorama sobre a Alfabetização Científica que nos 

auxiliou no planejamento do trabalho durante a formação desenvolvida durante a 

investigação, já que foram desenvolvidas oficinas com os professores sobre as temáticas em 

questão. 

 

7.4 Construção do conhecimento e relação entre as áreas 

Em relação à formação, todos os professores já participaram de cursos de formação 

continuada oferecidos pelo estado da Bahia nos últimos cinco anos, cujos conteúdos 

explorados durante o curso foram referenciados em diversas categorias, entretanto, obtiveram 

100% em duas delas: Práticas Pedagógicas e Tecnologias Educacionais. Entretanto, 

afirmaram por unanimidade que nunca participaram de cursos de formação continuada na 
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própria escola, apesar de algumas tentativas terem ocorrido com as chamadas 

videoconferências. 

 Os cursos em questão, em algum momento, trabalharam a proposta da 

interdisciplinaridade, contudo os professores salientaram que a forma como tal conceito foi 

apresentado e as atividades planejadas, faziam com que cada professor trabalhasse de forma 

isolada em seu componente com o tema proposto, não sendo estabelecida uma 

interdisciplinaridade real, baseada nas relações dinâmicas entre as disciplinas do currículo. 

Desse modo, segundo Fazenda (2011, p. 89): 

O que se pretende, portanto, não é propor a superação de um ensino organizado por 
disciplinas, mas a criação de condições de ensinar em função das relações dinâmicas 
entre as diferentes disciplinas, aliando-se aos problemas da sociedade. A 
Interdisciplinaridade torna-se possível, então, na medida em que se respeite a 
verdade e a relatividade de cada disciplina, tendo-se em vista um conhecer melhor. 

 
Outro dado que chamou atenção foi o fato dos professores sinalizarem que em nenhum 

dos cursos foi abordado o conceito e classificação das ciências, a definição e as etapas da 

pesquisa científica (Tabela 1). Corroborando com o que dizem Lakatos e Marconi (2000), 

quando afirmam que não há um consenso em relação à classificação das Ciências; o que é 

ciência para alguns autores, ainda permanece como ramo de estudo para outros, e vice-versa. 

O que pode dificultar o planejamento de cursos de formação abordando estes aspectos. 

Tais resultados corroboram com nossa justificativa da importância em trabalhar com 

essa temática, proporcionando aos professores uma formação continuada no ambiente escolar 

e de forma interdisciplinar. 

 

Tabela 2- Cursos de formação continuada e conteúdos explorados. 

Conteúdos explorados durante o curso de formação continua Respostas 
Conceitos e classificação das Ciências e tipos de conhecimento - 
Organização de fontes de Pesquisa 1 
Importância da leitura para a Pesquisa 5 
Fichamento de material bibliográfico 1 
Tipos de resenhas e suas principais características  1 
Tipos de resumos e suas principais características  1 
Definição de Pesquisa científica - 
Etapas da Pesquisa científica - 
Procedimentos investigativos 1 
Estrutura e elaboração de um projeto de Pesquisa 1 
Práticas Pedagógicas 16 
Tecnologias Educacionais (TIC etc) 16 
Conhecimentos específicos sobre a área de formação 10 

Fonte: dados da pesquisa 

  



91 
 

Podemos notar que outra subcategoria em destaque é a relacionada com o conteúdo de 

conhecimentos específicos sobre a área de formação, o que nos permite inferir que os cursos 

de formação continuada, de modo geral, elegeram prioritariamente apenas três conteúdos para 

os cursos de formação de professores. Contudo, pelo depoimento dos professores, alguns 

destas formações inserem a elaboração de projetos de pesquisa, mas só como produto, não 

havendo um estudo mais aprofundado sobre o mesmo. 

 Desse modo, quando perguntados sobre as estratégias utilizadas nesses cursos de 

formação, os professores responderam que as estratégias mais comuns eram as aulas virtuais e 

leitura e discussão de textos (Tabela 2), com posterior avaliação dos conhecimentos com 

questionários, contendo questões de múltipla escolha e algumas questões discursivas.  

A avaliação desses cursos foi um dado importante que não foi pensado a priori pelas 

pesquisadoras, entretanto, como surgiu nos encontros de formação e por desempenhar um 

papel importante na análise dos dados, será discutido oportunamente. 

 

Tabela 3- Estratégias de ensino usadas nos cursos de formação. 

Estratégia(s) utilizada(s) nos cursos de formação que pretendiam 
trabalhar com a construção do conhecimento científico  

Respostas 
 

Aula expositiva 6 
Leitura e discussão de textos 8 
Aulas práticas com Pesquisas em bibliotecas 3 
Aulas práticas com Pesquisas na Internet 5 
Apresentação de seminários 8 
Experimentação 1 
Oficinas 8 
Aulas virtuais, leitura e discussão de textos 16 
Pesquisa de campo 1 
Fonte: dados da pesquisa 

  

De modo geral, ao final do curso de formação, é solicitado um trabalho final que 

dependendo da sua formatação, pode ser um portfólio, um projeto, um plano de ação etc. Na 

figura 4 apresentamos todos os “produtos” citados pelos professores em decorrência da 

conclusão dos cursos de formação continuada. Alguns professores citaram mais de um 

produto. 
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Figura 4 - Produtos elaborados pelos professores nos cursos de formação continuada 
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Fonte: dados da pesquisa 

Observamos que os projetos educacionais, seguidos de portfólio, foram os mais 

citados pelos professores. A elaboração de projetos educacionais sinaliza a preocupação 

desses cursos com a construção de estratégias para promover a discussão, reflexão e a 

resolução de problemas enfrentados nas escolas. Já o portfólio, é visto como uma 

possibilidade de construção do conhecimento a partir do relato de sua formação e reflexão 

sobre sua prática. Entretanto, os professores ressaltaram que o aproveitamento nesses cursos é 

muito baixo, pois há uma falta e tempo para realizar as leituras, os estudos, o diálogo com o 

colega e a elaboração dos projetos de maneira mais reflexiva e colaborativa, uma vez que, na 

maioria as vezes, estes são planejados sem a participação de vários segmentos a comunidade 

escolar, principalmente, os alunos.  

Outras considerações dos professores evidenciadas nos fragmentos dos discursos 

versaram sobre a “Atividade Complementar” nas escolas e a formação continuada dos 

docentes. Indagados se concordavam com a organização e planejamento das atividades nesse 

espaço/tempo e sobre sugestões para um melhor planejamento das atividades os docentes 

responderam: 

O tempo das AC (“Atividade Complementar”) dificilmente será suficiente para a 
realização de todo o planejamento e realização das outras atividades, porém os 
encaminhamentos sempre acontecem para que, posteriormente possamos dar 
segmento. Lp6 
 
Tempo, para preparação de aulas e atividades, material escolar para 
experimentação, laboratório para acesso a internet. Ln1 
 
Sim, pois as discussões feitas nas AC’s (“Atividade Complementar”) contribuem 
para a resolução de problemas da prática docente e também aperfeiçoamento 
profissional. Lp2 
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Concordo, porque na escola as ACs(“Atividade Complementar”)funcionam dessa 
forma: planejamos, discutimos etc. Só acho que deviríamos ter dedicação 
exclusiva.Lh1 
 

Houve evidência de que apesar de acreditarem que esse espaço está sendo utilizado e 

trazendo benefícios para os professores, eles acreditam que poderia ser melhor aproveitado 

para formação dos professores, contribuindo para a formação continuada e aquisição de mais 

conhecimentos, necessitando, portanto, de mais tempo e reflexão sobre a prática, leitura dos 

documentos que regem a educação, planejamento das aulas. 

Sim. Deveria ser um momento de aprendizado e discussões, sobre: ensino e 
aprendizagem, teorias educacionais, estatuto do servidor, Eca, regimento interno da 
escola, PPP, dentre muitas outras coisas. Ln4 
 
Sim, é um momento de ação e reflexão sobre o fazer pedagógico que pode ser 
considerado como um estímulo de ideias, gerando mais motivação e empenho nas 
práticas pedagógicas. Lp2 
 
Sim, desde que uma parte do tempo seja usada para o estudo de temas ligados à 
educação, que nos ajudem nos concursos, como certificações e nos atualizem dentro 
da profissão. Lp3 
 

No espaço das “Atividades Complementares” é esperado que os professores 

permaneçam focados na aprendizagem de novos conhecimentos e não se acomodem com os 

ensinamentos específicos de sua área. Entretanto, o que se observa é a necessidade cada vez 

maior do uso desse espaço para correção de atividades e organização dos projetos 

estruturantes da escola. Dessa forma, dificilmente os professores encontram tempo suficiente 

para permanecerem em constante processo de formação. Fato que dificulta o que é 

preconizado por Imbernón (2010) quando afirma que:  

Os futuros professores e professoras também devem estar preparados para entender 
as transformações que vão surgindo nos diferentes campos e para ser receptivos e 
abertos a concepções pluralistas, capazes de adequar suas atuações às necessidades 
dos alunos e em cada época e contexto (IMBERNÓN, 2010, p.61). 

 
 Um aspecto de suma importância é que haja nos cursos de formação na escola a 

promoção de discussões e troca de experiências entre os professores das diversas áreas, pois 

estes precisam estar aptos a atender as exigências de um sistema educacional que vislumbra 

cada vez mais profissionais capazes de subsidiar tanto os campos curriculares como em fazer 

relações e aproximações com as várias áreas do saber.  

Assim, outro aspecto discutido no questionário foi sobre a fragmentação do saber e a 

possibilidade de ações interdisciplinares no cotidiano da sala de aula, marcadamente nos 

projetos da escola. 

Nas escolas onde trabalho, desenvolvemos trabalhos interdisciplinares durante todo 
o ano letivo, que são significativos para os alunos, e eles sempre nos cobram a 
realização de tais projetos. Lp7 
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O trabalho interdisciplinar maximiza as discussões e implicam num trabalho de 
melhor qualidade. Ln5 
 
O trabalho interdisciplinar foi importante ao lecionar num projeto de educação 
para jovens e adultos, no sentido de que os professores em conjunto trabalhavam 
para a resolução de problemas comuns e fornecimento de apoio mútuo frente às 
dificuldades. Lp2 

 
Nos depoimentos observamos que ainda ocorre nesse espaço o trabalho conjunto dos 

professores, para superação das dificuldades enfrentadas por eles no processo de ensino, como 

exemplificado acima pelo interlocutor Lp2. Contudo, os professores salientaram que o que 

mais se observa hoje na prática escolar é a constante fragmentação do ensino, empobrecendo 

as relações, as interligações e as práticas que codifiquem o que se ensina em aula. Tais 

considerações podem ser vistas nos seguintes fragmentos: 

Eu acredito na interdisciplinaridade, no entanto acho que na prática ela não é uma 
realidade, pois não há uma discussão coletiva quando ocorre atividade 
“interdisciplinar” e cada um faz o que acha importante. Ln4 
 

Observa-se que ainda há certo conflito em relação ao que se define como trabalho 

interdisciplinar, havendo certo modismo no uso desse termo. Muitos utilizam essa 

denominação, mas de fato raramente se aproximam de um trabalho interdisciplinar, chegando 

muito perto de um trabalho multidisciplinar. Este conflito passa também por uma necessidade 

de valorização dos saberes dos professores e das disciplinas que lecionam. 

[...] a interdisciplinaridade não tem a pretensão de criar novas disciplinas ou 
saberes, mas de utilizar os conhecimentos de várias disciplinas para resolver um 
problema ou compreender um determinado fenômeno sob diferentes pontos de vista. 
Lp6 
 
A palavra do momento é interdisciplinaridade, não dá mais pra trabalhar sozinho 
precisamos assumir neste momento a necessidade de construção do conhecimento 
de maneira integrada. Lp1 
 

Segundo Tardif (2002; 2011) os saberes experienciais dos professores são resultantes 

de processos de construção individual, entretanto, ao mesmo tempo, são compartilhados e 

legitimados por meio de processos de socialização profissional. Nessa perspectiva, a interação 

entre os professores das diversas áreas promove um processo de valorização e de 

reconhecimento desses saberes como saberes de uma classe e não de um profissional em 

específico. Dessa forma, de acordo com Nóvoa (1995)  

(...) a formação de professores deve ser concebida como uma das componentes da 
mudança, em conexão estreita com outros setores e áreas de intervenção... A 
formação não se faz antes da mudança, faz-se durante, produz-se nesse esforço de 
inovação e de procura dos melhores percursos para a transformação da escola... 
Toda a formação encerra um projeto de ação. E de transformação. E não há projeto 
sem opções. As minhas passam pela valorização das pessoas e dos grupos que têm 
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lutado pela inovação no interior das escolas e do sistema educativo (...) 
(NÓVOA,1995 p.28-31) 

 
De modo geral, observa-se um trabalho interdisciplinar relacionado a resolução de um 

problema na disciplina ou a um projeto educativo em torno de uma temática, sem o 

compartilhamento e a valorização dos saberes, como pertinentes a classe de professor.  

 Nessa pesquisa observamos ainda a citação de experiências referentes ao 

“reordenamento disciplinar” com o surgimento de tipos de formações disciplinares divididas 

em disciplinas híbridas, denominada de interciências15, não juntando duas disciplinas que se 

constituem pelo cruzamento de duas disciplinas tradicionais (POMBO, 2003), como é o caso 

da citada geografia humana. 

Quando trabalho determinados assuntos de literatura, conto com o apoio de colegas 
da área de história, até porque a relação entre literatura e história é muito boa. 
O ensino de LP com um viés da sociolinguística também contribui para uma 
parceria com sociologia, geografia humana. Lp3 

 
Sim, porque é por meio da interdisciplinaridade que conseguimos a interação entre 
diversas disciplinas e assim é possível estabelecer o diálogo entre as disciplinas e 
superar a fragmentação das informações. Posso citar até o caso da geografia 
humana, que pode ajudar bastante a formação de cidadãos conscientes. Lh3  
 
O trabalho interdisciplinar está presente em nossa prática, principalmente quando 
organizamos projetos, nos reunimos e buscamos relacionar as disciplinas com o 
intuito de trabalhar com uma temática. Ln4 
 

 De acordo com as depoimentos dos professores, nas reuniões de organização do 

trabalho pedagógico há a tentativa de uma produção interdisciplinar envolvendo tanto os 

componentes curriculares da área de Ciências Humanas quanto os da área de Ciências da 

Natureza. Entretanto, salientaram a dificuldade e o despreparo em trabalhar na perspectiva da 

interdisciplinaridade e, ainda a dificuldade em romper com a organização dos conteúdos do 

livro didático ofertado pelo MEC e sua forma de apresentar os projetos interdisciplinares. 

[...] os alunos podem perceber o mesmo assunto sob diferentes aspectos. Ex. ...eles 
podem estudar os aspectos sociológicos, históricos, geográficos e filosóficos. Porém 
fica muito difícil trabalharmos, pois os livros didáticos não trazem essa proposta e 
nos temos que nos adaptar e deveria ser o contrário. Um livro de sociologia, 
“Sociologia para jovens do século XXI”, traz essa proposta no final de cada 
capítulo, propõe que o conteúdo seja trabalhado com a biologia, física, artes, 
educação física.Neste ano trabalhamos na 1ª unidade com o projeto de leitura que 
focava na interpretação e tivemos oportunidade de incluir temas relacionados aos 
conteúdos de cada disciplina. Tem também o projeto afro que é totalmente 
interdisciplinar, todas as áreas trabalham conteúdos relacionados aos temas. Lh1 

 

                                                     
15Trata-se de constituir uma polidisciplina que tem um núcleo duro e, a sua volta, uma auréola de outras 
disciplinas. Não são duas disciplinas, são várias, e é impossível estabelecer qualquer espécie de hierarquia entre 
elas. Os exemplos mais pertinentes são a Ecologia, as Ciências Cognitivas, a Cibernética e as Ciências da 
Complexidade (POMBO, 2003, p. 9). 
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Os projetos também surgem como uma forma de trabalhar os conteúdos, indicando a 

importância desses últimos no planejamento didático do professor. 

Imbernón (2009) alerta que em uma sociedade complexa que está em constante 

transformação, o professor precisa desenvolver novas competências para exercer a sua 

profissão, pois, segundo o autor o: 

[...] futuro requererá um professorado e uma formação inicial e permanente muito 
diferente, pois a educação e o ensino (e a sociedade que a envolve) serão muito 
diferentes. Paradoxalmente, a formação tem, por um lado, que se submeter aos 
desígnios desse novo ensino e, por outro, deve exercer ao mesmo tempo a crítica 
diante das contradições do próprio sistema educativo e do sistema social 
(IMBERNÓN, 2009, p. 25). 

 
Entender tal movimento no processo educacional é compreender que o conhecimento 

encontra-se fragmentado em disciplinas por motivos didáticos desde a formação inicial, mas 

que precisa ser articulado com o cotidiano social do aluno de forma significativa envolvendo 

as demais áreas de conhecimento, criando um todo interligado que transcende as barreiras 

entre as universidades e as dependências da escola. 
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8 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NO ENSINO MÉDIO: 
ENCONTROS FORMATIVOS E OFICINAS 

 

Na atualidade, um dos programas de formação continuada que está sendo apresentado 

aos professores do Brasil, realizado durante à hora–atividade ou “Atividade Complementar” 

na escola, é o Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio. Programa planejado pelo 

Ministério de Educação (MEC), em parceria com o governo estadual, representado pela 

Secretaria de Educação (SEC) e o Instituto Anísio Teixeira (IAT) em 2014. Tem por objetivo 

principal “implementar a formação continuada para os professores que atuam no Ensino 

Médio na rede Estadual da Bahia, propiciando aprofundamento e atualização de conceitos e 

práticas fundamentais que qualificam e norteiam esse segmento de ensino, com vistas à 

formação humana integral”. O curso foi planejado em duas etapas, sendo que a primeira 

etapa, com duração de seis meses, foi realizada de forma interdisciplinar, cujos seis cadernos 

enviados continham atividades de reflexão e ação a serem desenvolvidas individualmente e/ou 

coletivamente pelos professores e, posteriormente socializadas. Na segunda, prevaleceu o 

estudo por área do conhecimento, mas sempre tendo como foco a abordagem interdisciplinar.  

Nesse contexto, participei da formação como articuladora de área e orientadora de 

estudos, o que me permitiu uma aproximação e maior envolvimento com os participantes, 

além de ser minha a responsabilidade da organização, reflexão e planejamento das atividades 

a serem desenvolvidas em cada semana. Entretanto, a investigação nesses encontros teve 

como corpus além dos discursos dos professores, os materiais didáticos utilizados e as 

atividades desenvolvidas no espaço e tempo de formação continuada de professores ocorridos 

na “Atividade Complementar” e não propriamente o programa do Pacto pelo Fortalecimento 

do Ensino Médio.  

Os dados coletados durante a investigação nos permitiram a construção de uma visão 

geral do objeto da pesquisa, pois ao longo da formação, em vários momentos, também foram 

aplicados alguns procedimentos metodológicos que proporcionaram ao participante vivenciar 

a prática investigativa e a interdisciplinaridade. Alguns dos resultados iniciais foram 

utilizados para fazer ajustes no planejamento das oficinas e no direcionamento de alguns dos 

encontros formativos, no intuito de explorar melhor estes momentos com os professores. As 

análises foram baseadas na transcrição de discursos, unitarização, categorização e 

comunicação, exigindo um exercício constante de reflexão-ação-reflexão.   

Dessa forma, são explicitadas nos sub-tópicos, a seguir, considerações sobre os 

encontros, o material utilizado, o planejamento das atividades e as reflexões. Para tanto, foram 
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descritos cinco encontros formativos e duas oficinas realizadas no Colégio Modelo de Itabuna 

no espaço e tempo das “Atividades Complementares”. Nesses discursos, procuramos 

identificar, a partir das unidades de sentido elencadas, as dimensões ou categorias 

estabelecidas de acordo à aplicação do questionário inicial, a saber: formação do professor, 

pesquisa, construção do conhecimento e processo de Alfabetização Científica. 

Os debates e discussões ocorridos nos encontros de formação e nas oficinas 

promoveram a elaboração de materiais diversificados como projetos e sequências didáticas 

que foram selecionados, submetidos à análise e registrados no subtítulo específico. 

 

8.1 Encontros formativos no processo de ensino-aprendizagem enquanto estratégia de 
construção do conhecimento 

 

Discorreremos sobre alguns dos encontros formativos realizados no período de estudo 

de dois cadernos de formação disponibilizados pelo programa Pacto pelo Fortalecimento do 

Ensino Médio (cadernos III e IV), por contemplarem as dimensões investigadas. Ambos 

cadernos se encontram no Eixo II “Currículo Escolar Emancipatório e suas implicações na 

prática pedagógica”, cujo principal objetivo foi o de ressignificar o currículo escolar, 

estabelecendo interfaces com o contexto social e suas implicações para o processo de ensino e 

aprendizagem. 

Buscamos, nestes encontros analisar de que forma está inserida na formação a 

proposta de Alfabetização Científica ou educação científica dos indivíduos, a pesquisa e a 

construção do conhecimento. Além disso, nos preocupamos em buscar informações sobre o 

desenvolvimento de atividades, viabilizar discussões que pudessem auxiliar os professores em 

sua formação, discutir questões inerentes às temáticas e esclarecer dúvidas relacionadas às 

especificidades da formação continuada de professores e o processo de Alfabetização 

Científica. 

Para tanto, o trabalho nos encontros formativos foi norteado primeiramente pelo 

cronograma estabelecido pelo programa Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio, uma vez 

que este foi desenvolvido especificamente para ser realizado no ambiente escolar na 

“Atividade Complementar” dos professores das três áreas, com encontros semanais com 

duração de aproximadamente quatro horas. 

De fato, procuramos desenvolver nossa investigação utilizando o espaço da “Atividade 

Complementar” e cronograma flexível que auxiliasse no planejamento, na organização e 

observação das atividades desenvolvidas. Nesse cenário buscamos realizar o trabalho com 
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vista a construir com os docentes uma postura investigativa frente aos problemas da prática e 

vislumbrados por eles. 

O modelo de formação sugerido demonstrou ser importante na medida em que 

contribuiu para aumentar os conhecimentos dos docentes, além de proporcionar momentos de 

inquietação e reflexão sobre a prática profissional e a produção de atividades didático-

pedagógicas.  

Pimenta (2002b), ao discorrer sobre a formação de professores no ambiente de 

trabalho ressalta o seguinte: 

[…] conhecimento na ação é o conhecimento tácito, implícito, interiorizado que está 
na ação […]. É mobilizado pelos profissionais no seu dia-a-dia, configurando um 
hábito. No entanto, esse conhecimento não é suficiente. […], exigindo uma busca, 
uma análise, uma contextualização, possíveis explicações, uma compreensão de suas 
origens, uma problematização, um diálogo com outras perspectivas, uma 
apropriação de teorias sobre o problema, uma investigação, enfim (PIMENTA, 
2002b, p. 20). 

 

 A reflexão sobre a prática confere ao professor uma compreensão mais aprofundada de 

seu fazer pedagógico e da necessidade dos alunos sob sua mediação. 

Portanto, a proposta dos encontros formativos no ambiente da escola foi a de discutir 

sobre a adoção de uma abordagem emancipatória da educação (DEMO, 2010), na qual a 

escola proporcionaria condições para o aprender a fazer, agir, refletir, criar, construir a partir 

da realidade vivida por professores e estudantes, ou seja, proporcionar ao sujeito a construção 

ativa do seu conhecimento, que se dá na relação com o outro, com seus pares e com a 

autoreflexão. O que confere grande importância à “Atividade Complementar”, como ambiente 

de formação continuada dos professores, a ser consolidada na escola. 

 Os encontros descritos aqui ocorreram no período de 04.08 a 18.10.2014 e foram 

descritos de acordo com a realidade vivenciada. Estes, de modo geral, seguiram o 

planejamento realizado nas formações dos orientadores ocorridas por dois dias ou três dias 

uma vez por bimestre com o formador regional. Na formação era organizado um plano de 

trabalho trimestral no qual eram descritas as ações, as metodologias, os recursos, o material a 

ser estudado e os resultados esperados. No planejamento das atividades eram contemplados 

tanto estudos individuais quanto coletivos. O material utilizado na formação, além de enviado 

por email, era disponibilizado online em um portal criado pelo MEC e de acesso livre aos 

orientadores, mas restrito aos cursistas. As atividades individuais e coletivas 

interdisciplinares, dos cursistas, eram corrigidas e avaliadas por mim (com feedback), depois 

postadas e avaliadas pelo formador regional. 
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 A dinâmica da formação envolvia o envio antecipado dos cadernos de formação e de 

um arquivo de word organizado por mim, contendo as questões da seção “Reflexão e Ação” 

para serem refletidas e respondidas pelos professores. Outras metodologias e recursos 

utilizados foram a apresentação de slides de acordo com a temática a ser estudada, 

apresentação de vídeos e filmes indicados nos cadernos e outros sugeridos pelas 

pesquisadoras.  

De modo geral, as atividades foram desenvolvidas de modo interdisciplinar, 

conferindo um momento muito rico de construção do conhecimento científico e tecnológico, 

principalmente o tecnológico mediante e troca de experiências entre os professores das áreas. 

 Como nossa proposta não compreendeu a realização de uma análise aprofundada ou 

detalhada do curso de formação e, sim, da formação ocorrida na “Atividade Complementar”, 

nos limitaremos a apresentar os encontros formativos nos quais foram discutidas questões 

referentes ao objeto de estudo dessa investigação e às categorias elencadas. 

 Verificamos que dos seis cadernos estudados, apesar de nenhum abordar a temática da 

Alfabetização Científica, dois apresentaram temas relativos à ciência, a investigação 

científica, construção do conhecimento científico e a pesquisa como princípio educativo e 

científico. Vale ressaltar que em todos encontros eram discutidas questões referentes a 

reflexão da prática pedagógica, do currículo, dos documentos que regem a educação e sobre a 

importância da formação humana integral do aluno. O fragmento abaixo traz uma dessas 

discussões: 

O que percebemos é que o currículo além de apresentar-se como uma seleção, tenta 
direcionar para o desenvolvimento das habilidades e competências necessárias 
para a formação do jovem principalmente no que diz respeito à sua inserção no 
mercado de trabalho, bem como, tentar direcioná-lo para um entendimento do 
mundo que o cerca. A questão talvez seja um pouco mais profunda e passa pela 
discussão deste currículo com a comunidade, o que não acontece, na maioria das 
vezes, nos ambientes escolares. Fala-se muito dos conteúdos das disciplinas em 
detrimento do currículo, mesmo sabendo que um não “navega” sem o outro. Os 
livros didáticos de alguma forma também contribuem para esse dilema, pois, os 
mesmos seguem padrões pragmáticos, conduzindo para uma prática conhecida 
como “Educação Bancária”. É importante deixar claro que estes não são 
completamente ruins, trazem em alguns capítulos informações importantes, porém é 
inviável a aplicação da pesquisa das várias obras, já que as bibliotecas de alguma 
forma estão sucateadas. Uma possibilidade seria a utilização da internet, mas essa 
realidade é ainda pior. Destarte, o ensino muitas vezes para o estudante fica 
distante do entendimento que ele tem sobre a zona de aproximação do conhecimento 
que está por trás do currículo com a sua realidade concreta. Ln2 

 
O professor menciona o currículo como algo passível de ser discutido, evidenciando a 

presença de um currículo oculto, praticado de acordo à realidade escolar. Verificamos também 

a presença da pesquisa conceituada como busca de informação, comparada com recursos 
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como biblioteca e livros didáticos, condizentes com a concepção inicial dos professores sobre 

a pesquisa. 

Outra concepção explicitada nos cadernos foi a da interdisciplinaridade por meio da 

pesquisa como uma alternativa para a construção do conhecimento científico. Essa abordagem 

forneceu a oportunidade de apresentar uma atividade vislumbrando a introdução da pesquisa 

na prática do professor baseada nos estudos de Ludke e André (1996). Escolhemos então uma 

experiência vivida por mim em uma oficina oferecida no X Seminário Nacional do ABC na 

Educação Científica, em 2014, que teve por finalidade elaborar um planejamento de uma 

atividade de ensino com foco em atividade exploratória. 

 

Encontro 01 - Definição de um tema de ensino ao planejamento de uma atividade 

exploratória 

 

No dia 04.08.15 reunimos os professores na sala de multimeios e os organizamos em 

grupos de cinco pessoas. Como planejado e combinado com os professores, realizamos a 

mostra pedagógica intitulada “A tessitura do ensinar e do aprender de forma colaborativa”.  

 A mostra foi desenvolvida em três etapas, com a utilização de três tipos de materiais: 

fruta mexerica ou banana, fruta artificial (isopor) e uma foto das frutas. Explicamos que 

iríamos fazer uma atividade que necessitaria do uso dos conhecimentos prévios, da reflexão, 

da discussão em grupo, da síntese e comunicação dos resultados.  

Antes de começar problematizamos sobre a situação, falando sobre as culturas 

comerciais existentes em nossa região e a importância da diversidade existente para não 

recorrermos ao erro da monocultura do cacau em décadas passadas. Os professores 

participaram falando sobre o cacau, a manga, a tangerina, o limão entre outras. Então 

acrescentamos que a atividade que iríamos realizar envolvia a tangerina. 

Na primeira etapa, entregamos a cada grupo duas tangerinas naturais e acrescentamos 

que essas frutas eram deles e eles poderiam fazer o que quisessem com elas. Eles deveriam 

examinar cuidadosamente as frutas e descrever em 10 minutos todas as características 

perceptíveis, anotando-as no papel para posterior socialização. Os professores anotaram todas 

as características externas das frutas, depois abriram, cheiraram e as provaram, anotando as 

sensações. Após 10 minutos, todos os grupos já tinham feito suas anotações.  

No segundo momento, entregamos tangerinas artificiais feitas em cerâmica, mas muito 

parecidas com as frutas naturais. Orientamos que fizessem a mesma coisa com estas, mas que 

tivessem cuidado, pois essas frutas deveriam ser devolvidas. Na terceira etapa, projetamos na 
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tela a imagem da fruta e pedimos que procedessem da mesma forma. Todas as etapas tiveram 

discussões importantes e muita troca de informações.  

Após a realização das três etapas, os representantes dos grupos apresentaram as 

informações coletadas tendo a mim como mediadora e escriba. Procedemos a divisão do 

quadro negro em três partes anotando na primeira, as considerações de cada grupo referente as 

frutas naturais, a segunda, as considerações sobre as frutas artificiais e a terceira 

considerações da imagem das frutas. Foi muito importante e interessante perceber que os 

grupos opinavam em relação à caracterização da fruta dada pelo outro grupo, muitas vezes 

questionando suas escolhas. Como mediadora, informava que cada grupo tinha autonomia 

para escrever sua percepção sobre a fruta e que iríamos necessitar realizar uma síntese do que 

havia sido produzido por eles.  

No primeiro quadro foram registradas cerca de 40 características, no segundo quadro 

quinze e, no terceiro apenas seis, condizentes com os resultados esperados, já que apesar de se 

tratar da mesma fruta, os materiais explorados foram diversificados: real (tangerina natural), 

artificial (tangerina de isopor) e a representação imagética (foto da tangerina). A fruta in 

natura fez com que os professores utilizassem e explorassem os cinco sentidos ao máximo 

para realizar a caracterização da fruta.  

Observamos que em relação às informações registradas, algumas convergiram entre os 

grupos, outras acrescentaram novas informações e outras provocaram muitas discussões. 

Algumas das considerações apresentadas pelos professores durante o desenvolvimento da 

atividade foram dispostas no quadro 4. 

 

Quadro 4 - Atividade exploratória desenvolvida no encontro formativo na "Atividade Complementar" no Colégio Modelo. 

Mediação da pesquisadora Contribuições dos professores Professores 
1. Quais características chamaram 
mais a atenção de vocês? 

O sabor da fruta, o cheiro forte desta, a coloração, a 
substância que sai da casca, a variedade de nomes. 

Todos 

2. Por que foi encontrado maior 
número de características em 
relação à fruta natural que os 
outros materiais apresentados? 

Porque acredito que é muito importante trabalhar com 
o real, com o que a gente pode pegar, experimentar. 
É isso que precisa na sala de aula. 

Lp6 
 
 
Lp2 

3. Vocês questionaram sobre o 
nome da fruta (bergamota, 
mexerica, tangerina, ponkan) e o 
porquê desses nomes. Como 
poderíamos explicar essa 
diversidade de nomes?  

Esses nomes são dados de acordo a região do país. 
No sul é chamada de bergamota. 
O nome tem também relação com a variedade. Tem 
muitas variedades. 
Cada região produz uma variedade diferente ou várias. 
 

Lp7 
 
Lp5 
Ln2 
Lp5 

4. Daríamos para fazer um 
paralelo entre a cultura da 
tangerina e a monocultura do 
cacau?  

Daria sim, pois nas fazendas tinha muito cacau e 
também tangerina.  
Mas hoje o plantio é comercial, ninguém quer mais dar 
tangerina, tudo é vendido. 
Só Nai, nos dá tangerina. 
É (risos). 

Lh3 
 
Lp3 
 
Lp1 
Todos 
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5. Nas anotações foram 
verificadas citações em relação ao 
ácido presente na tangerina. Que 
ácido é esse? 

Ela tem um ácido que pode ser chamado de ácido 
cítrico. 
A tangerina pertence ao gênero Cytrus, assim como a 
laranja e o limão. Esse gênero produz esse ácido. 
Parabéns, professor!! Olha o cara!! 
Esse óleo pode ser usado na indústria? 
Quando a pessoa descasca a tangerina ou usa limão no 
sol, pode queimar a pele, deixar marcas. 
Sei que pode usar como cosmético, medicamentos. 
Ela tem também propriedades terapêuticas, diuréticas, 
laxantes etc. 
Muito legal essas informações. 

Ln1 
 
Ln5 
 
Lh2, Lp3 
Ln5 
Lp6 
Ln2 
Lp1 
Lp4 
 
Lh1 

6. Como poderíamos utilizar o 
conhecimento inicial sobre 
determinado assunto para 
desenvolver atividades 
investigativas? 

Atividades exploratórias como esta podem auxiliar no 
processo de problematização e investigação de uma 
temática. 
Esse tipo de atividade pode ajudar também em 
trabalhos de experimentação (cinco sentidos). 
Essa atividade foi importante e pode ajudar a despertar 
o interesse pela pesquisa. Pois, podemos despertar a 
curiosidade dele sobre um assunto, um tema. 
É, mas apesar do conhecimento prévio ser importante, 
a construção do conhecimento científico se faz 
necessário para uma análise aprofundada do objeto 
estudado, sendo esta uma ótima oportunidade para isso. 
Em português, poderíamos trabalhar com descrição, 
variações linguísticas por causa dos diferentes nomes 
nas regiões etc.  

Lp5 
 
 
Ln3 
 
Lp7 
 
 
Lp2 
 
 
 
 
Lp6 

Fonte: Dados da pesquisa 

Ao final da atividade, pedimos que os professores fizessem suas considerações sobre o 

que tinham vivenciado fazendo um paralelo entre Ciência, a pesquisa e o trabalho pedagógico. 

Como se tratou de uma atividade exploratória, nosso objetivo foi o de despertar os professores 

para refletir sobre atividade investigativas, ou seja, o ensino por investigação.  

Nos depoimentos sobre a atividade desenvolvida, os professores salientaram que 

nunca haviam imaginado que uma aula tão simples pudesse ser tão significativa e instigar 

tantas perguntas e informações.  

Acredito que uma aula como esta pode sim envolver pesquisa e promover, quem 
sabe, a Alfabetização Científica. Lp7 
 
Acho que esse tipo de atividade pode sim envolver conhecimento científico e a 
pesquisa ao trabalho pedagógico do professor, mas necessita de preparo e muito 
planejamento, pois precisa envolver uma problematização. Ln3 
 
Esta atividade dá para ser reproduzida em sala de aula com os alunos e despertar 
neles o desejo de saber mais sobre a cultura da tangerina, os aspectos sociais e 
políticos que envolvem essa temática. Ln2 
 

 Apesar dos professores, por unanimidade, concordarem que é possível fazer pesquisa 

em sala de aula, eles estão conscientes que necessitaria de um maior preparo dos professores 

nos cursos de formação inicial e continuada.  

Os professores também realizaram questionamentos sobre os procedimentos adotados 

para utilização dessas atividades com os alunos.  
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Como “transpor” tais concepções para sala de aula? Como trabalhar com pesquisa 
em disciplinas como Redação, Língua Portuguesa, Educação Física, Física, 
Sociologia...? Lp1 
 
Eu acho que dá para fazer em qualquer disciplina. Redação por exemplo pode ser 
trabalho assuntos como gêneros discursivos, produção de textos descritivos e 
narrativos. Lp6 
  

 Muitas sugestões surgiram, entretanto, houve o consenso que os professores 

precisariam de bases teóricas mais sólidas para entender e pôr em prática o processo de ensino 

por investigação.  

Vale ressaltar que alguns professores das áreas de Ciências da Natureza fizeram a 

atividade utilizando como material uma penca de banana. Apesar de ter sido realizada com 

um objeto diferente, o objetivo da atividade permaneceu o mesmo e os resultados foram 

similares.  

Nessa atividade, o resultado da investigação de um objeto real e simples levou a 

construção de um conhecimento sobre suas características, sobre a cultura, os problemas 

sociais, políticos e econômicos. Mas para tanto, as intenções educativas e os objetivos do 

professor necessitam nortear a série de ações, tarefas e estratégias utilizadas pelos professores, 

tendo por finalidade a construção de ideias e, por fim, da aprendizagem. 

 

Encontro 02 - Relação do que eu ensino, o mundo do trabalho, da ciência, da tecnologia e 

da cultura. 

 

No encontro formativo ocorrido no período de 11 - 14.08.14 realizamos o estudo 

coletivo do caderno III “Currículo de Ensino Médio, seus sujeitos e o desafio da formação 

humana integral” e iniciamos a discussão das questões expostas no arquivo em word, tendo 

como destaque as atividades “Reflexão e Ação”. 

Iniciamos a reflexão expondo os conhecimentos prévios dos professores sobre 

currículo e realizando a reflexão destes com o que é adotado na escola e sua relação com a 

ciência, o mundo do trabalho, a tecnologia e a cultura. 

Na escola moderna não existe mais espaço para o ensino de conteúdos tradicionais 
de disciplinas fragmentadas, onde o professor é o detentor do saber e tem que 
despejar na cabeça do aluno todo o seu conhecimento. Atualmente, neste novo 
paradigma curricular, professores e alunos são cúmplices (parceiros) na 
construção do saber. O professor deve sempre trazer coisas mais práticas e 
contextualizadas para a sala de aula, principalmente coisas do cotidiano do aluno, 
tornando suas aulas muito mais interessantes e participativas. As oficinas do 
ProEMI é um grande exemplo da conexão do aluno com o mundo do trabalho, da 
ciência, da tecnologia e da cultura. Na oficina de Inglês e Turismo, por exemplo, os 
alunos têm oportunidade de conhecer novas culturas (no caso, culturas anglófonas), 
pesquisar sobre elas (...)  Lp4 
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Nesse depoimento podemos observar que o professor menciona a fragmentação das 

disciplinas, a contextualização e a necessidade de “pesquisar” sobre determinados assuntos, 

além da adoção de metodologias como as oficinas desenvolvidas no programa Ensino Médio 

inovador. Percebe-se que a pesquisa como busca de informação é mencionada quando da 

necessidade de inovação das práticas pedagógicas e construção do conhecimento.  

Os professores se estenderam bastante na discussão sobre as propostas curriculares da 

escola e comentaram sobre a fragmentação do saber, até mesmo dentro da própria área. 

Nos encontros referentes ao período de 01 a 18.09.14 continuamos a reflexão sobre os 

referenciais do caderno III, contemplando pontos chaves como a formação do professor e da 

pesquisa como princípio educativo.  

No caderno, há a discussão de propostas curriculares em que não há a hierarquização 

de área, componentes ou disciplinas. Os autores defendem a proposta de interdisciplinaridade, 

da aproximação das Ciências Naturais e as Sociais, a integração entre trabalho, cultura, 

ciência e tecnologia e a discussão da pesquisa como princípio pedagógico, abordada pelas 

DCNEM. Entretanto, notamos que a reflexão sobre a pesquisa é bastante resumida e 

superficial, não favorecendo uma discussão aprofundada sobre a temática. 

A figura 5 apresenta os questionamentos da atividade “Reflexão e Ação” e as respostas 

dadas individualmente pelos professores organizados em unidades de sentido representantes 

da categoria ou ponto-chave “formação de professores”. 
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Figura 5 - Reflexões sobre questões contidas no caderno III no item Reflexão e Ação (BRASIL, 2013c). 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Além das questões encontradas no caderno, surgiram questões interessantes nessas 

discussões, as quais evidenciaram a importância da interdisciplinaridade, da contextualização, 

da exploração do conhecimento técnico-científico com intuito de superar a fragmentação do 

saber e auxiliar a aprendizagem significativa, bem como o questionamento do próprio 

conhecimento.  

De acordo com Demo (2010), é preciso questionar o próprio conhecimento, enquanto 

crítica e autocrítica para construção de alternativas teóricas e práticas. Já que é nesse 

movimento que acontece a construção e reconstrução do conhecimento. 
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Na investigação, observamos que as interações sociais estabelecidas entre os 

professores das diferentes áreas desempenharam papel fundamental na formação do educador 

e na reflexão sobre sua prática (Figura 6). 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A formação no ambiente escolar, envolvendo todas as áreas do saber, proporcionou 

melhor aproveitamento da interação dos professores a partir do compartilhamento de 

conhecimentos, ideias, experiências e metodologias interessantes. 

Contudo, sabemos que há certa tensão quando se fala em capacitar uma coletividade 

para atuar em um mundo cada vez mais científico e tecnológico, haja vista a tradição nos 

cursos de formação continuada em considerar a divisão por área do saber para planejamento 

das ações.  
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Figura 6 - Fluxograma representativo das concepções apresentadas pelos professores sobre a formação continuada realizada no 
ambiente escolar. 
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É importante refletirmos que não é necessariamente de forma isolada que podemos 

discutir temáticas como ciência, pesquisa e, até mesmo, a Alfabetização Científica, mas em 

grupo, de forma planejada e levando em consideração a base epistemológica de cada 

disciplina, já que “o sujeito da Alfabetização Científica não é mais o indivíduo isolado, mas o 

grupo” (FOUREZ, 2003, p. 114). 

Portanto, salientamos que apesar de existir a preocupação com a capacitação dos 

professores que atuam como mediadores na formação humana integral dos estudantes, as 

categorias “pesquisa” e “Alfabetização Científica” precisam ser mais ricamente abordadas, e 

contextualizadas. 

Encontro 03 - Caminhos para a aproximação do conhecimento das diferentes áreas: o 

trabalho como princípio educativo e a pesquisa como princípio pedagógico 

 
O encontro aconteceu nos dias 29, 30.09 e 01.10.14 com a apresentação formal do 

caderno IV “Áreas do Conhecimento e Integração Curricular”. O caderno foi apresentado 

utilizando os slides disponibilizados na formação. Utilizamos para acolhimento, o slide com a 

metáfora da árvore com adaptações. Foi interessante a analogia que os professores 

conseguiram fazer através das imagens apresentadas entre a educação e do seu papel como 

educador.  

A prática em sala de aula, recorrentemente, se revela distante da metáfora da 
árvore, em sua proposição de construção do conhecimento tendo os princípios 
filosóficos e a pedagogia como norteadores do processo. O fazer pedagógico, tal 
qual a árvore, não pode sobreviver de modo fragmentado; assim como a árvore 
precisa das suas partes para produzir, o professor precisa articular teoria e prática 
a fim de promover resultados eficazes para a vida dos estudantes. Lp4 

 
Após essa apresentação começamos com o caderno IV que trata das áreas de 

conhecimento e integração curricular: interdisciplinaridade e transversalidade. Os professores 

discutiram sobre a necessidade de um currículo e proposta interdisciplinar, mas também 

reconheceram a dificuldade e o esforço que os professores e gestores devem fazer para que de 

fato esta se efetive. 

Tais reflexões fomentaram a discussão sobre o ENEM e a formação integral do 

sujeito. Após essa discussão ocorreu a apresentação do cronograma do simulado do ENEM 

tendo como base o calendário escolar e o calendário estabelecido pelo município e a eleição 

presidencial. 

Iniciou-se uma discussão importante sobre Ciência, Tecnologia, Trabalho e Cultura, 

perpassando pela pesquisa e suas diversas concepções. Os professores falaram sua concepção 
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de pesquisa e de ciência e levantaram dúvidas sobre o que já sabiam e o que estão aprendendo 

na formação. 

“É preciso assegurar que um conjunto de conhecimentos e saberes científicos, éticos 
e estéticos sejam garantidos no Ensino Médio a partir da diversidade dos seus 
sujeitos. Isso nos coloca diante do desafio de que todos possam ter o direito ao 
patamar básico nesta etapa de educação básica com um grau de universalidade 
histórica construída nessa diversidade. (...) as escolas públicas, em sua maioria, são 
pouco atraentes, não estimulam a imaginação criadora e oferecem pouco espaço 
para novas experiências, sociabilidades, solidariedades, debates públicos, 
atividades culturais e informativas ou passeios que ampliem os territórios de 
conhecimento.” Lh3 

 

O discurso acima corrobora com Nóvoa (1995) quando salienta sobre a necessidade de 

(re)encontrar espaços de interação entre as dimensões pessoais e profissionais, permitindo aos 

docentes apropriar-se dos seus processos de formação, refletindo criticamente sobre as 

práticas e da construção continuada do conhecimento. Trata-se de uma discussão bastante 

profícua, que fez com que refletíssemos um pouco mais sobre questões como o saber científico, 

ético e estético a partir da participação do professor na formação do sujeito do Ensino Médio.  

Seguindo o cronograma, os professores foram incentivados a assistir ao filme “O 

ponto de Mutação” e elaborar uma proposta interdisciplinar que contemplasse a educação 

alimentar. O filme foi salvo em pen drive e repassado para todos os professores que possuíam 

o dispositivo e devido a sua longa duração, marcamos para assisti-lo no encontro seguinte. 

Vale ressaltar que esse filme constava da nossa proposta de formação e promoção da 

Alfabetização Científica, logo foi importante perceber que ele estava contemplado na 

proposta de formação continuada, apesar da discussão se mover não para a proposta de um 

projeto de educação alimentar, mas de discussão sobre a ciência, as relações sociais, 

construção do conhecimento, política e formação humana. Então, o filme ficou para ser 

discutido em outro encontro. 

A discussão sobre o caderno girou sobre a abordagem da pesquisa como atividade 

inerente ao professor apresentando críticas ao currículo que muitas vezes sugere atividades ou 

exemplos de forma descompromissada com a formação científica e cultural dos estudantes, 

reforçando a necessidade da interdisciplinaridade e da contextualização se aportar no 

fundamento epistemológico da relação entre parte e totalidade na produção da ciência e 

processo de ensino (BRASIL, 2013 d).  

Dessa forma, a pesquisa como princípio educativo é tratada no caderno como essencial 

para contribuir com a construção da autonomia intelectual do educando, dispensando maior 

importância ao mundo do trabalho. 
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(...) A pesquisa, então, instiga o estudante no sentido da curiosidade em direção ao 
mundo que o cerca, gera inquietude, para que não sejam incorporados “pacotes 
fechados” de visão de mundo, de informações e de saberes, quer sejam do senso 
comum, escolares ou científicos. 
Mas o princípio pedagógico da pesquisa está em compreender a ciência não somente 
na dimensão metodológica, mas também, e fundamentalmente, na perspectiva 
filosófica. Isto porque é preciso apreender e discutir as diversas concepções de 
ciência para que o educando possa se situar nesse mundo e compreender o sentido 
que historicamente vem tomando a produção científica em nosso país (BRASIL, 
2013d. p.36) 

 
Há, portanto, uma preocupação em expor a pesquisa como essencial para que os 

indivíduos compreendam a ciência em sua perspectiva filosófica, portanto, parte da cultura 

humana, fazendo com que estes possam compreender os avanços científicos e tecnológicos no 

país e no mundo. Apesar dessa preocupação, não há ações práticas para discussão e aplicação 

desse conhecimento no curso de formação em questão. Pois, como nos diz Demo (2006, p. 

16) a “pesquisa é o processo que deve aparecer em todo o trajeto educativo, como princípio 

educativo que é (...)”.  

Os professores discutiram essa perspectiva da pesquisa, mas a maioria ainda acredita 

que é um conceito que precisa ser melhor definido e explicado, uma vez que esta ainda é 

definida como busca de informação pronta e acabada. Um possível fator associado a essa 

definição parece ser o desconhecimento dos vários conceitos existentes sobre a palavra 

pesquisa.  

Observamos, no espaço escolar, que o uso que se faz da palavra pesquisa e do 

tratamento dado a esta é muito diversificado e distante do seu real significado, principalmente 

quando se fala sobre a pesquisa como princípio educativo e científico (LUDKE; ANDRÉ, 

1996). Portanto, apontamos essa falta de esclarecimento conceitual de pesquisa por parte dos 

professores, que termina por provocar alguns equívocos, sendo a pesquisa muitas vezes 

conduzida como mera consulta a sites da internet, livros, revistas ou reprodução de 

informações, cuja perspectiva é centrada mais na aquisição e reprodução de conhecimentos, 

nas respostas imediatas, do que na problematização, na criticidade, na reflexão e no 

desenvolvimento de competências e habilidades para utilizar tais saberes para exercício da 

cidadania. 

 Entretanto, pelo menos dois dos professores mencionaram o fato das atividades de 

pesquisa estar fundamentalmente associadas à formação das pessoas para produzirem novos 

conhecimentos, compreender e posicionar-se conscientemente sobre questões que possam 

melhorar o mundo e a realidade.  
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Outra atividade desenvolvida nesse encontro foi a da organização em grupos 

multidisciplinares para realizar a definição de um processo produtivo ou um fato, ou de um 

fenômeno e apresentar uma proposta curricular tomando por base um quadro apresentado no 

caderno IV (Apêndice H). A finalidade do exercício era que os professores chegassem à 

seleção de conteúdos de ensino e à organização em componentes curriculares, orientada pelo 

princípio da relação entre ensino e produção.  

 

Quadro 5 - Quadro para elaboração da atividade do caderno IV. 

Elaboração coletiva da proposta curricular integrada 

Momento de elaboração Resultado da elaboração 

1. Problematizar o processo de produção, fato ou 
fenômeno em múltiplas perspectivas: 
tecnológica, econômica, histórica, ambiental, 
social, cultural, etc. 

Conjunto de questões que servem à seleção de conteúdos, 
ou seja, à seleção de conhecimentos necessários para 
resolver a problematização. 

2. Explicitar teorias e conceitos fundamentais 
para a compreensão do(s) objetos (s) estudado (s) 
nas múltiplas perspectivas em que foi 
problematizado. 

Seleção integrada dos conteúdos de ensino. Teorias e 
conceitos aqui explicitados constituem os conhecimentos 
necessários para resolver a problematização e, assim, 
estruturar os conteúdos de ensino selecionados. 

3. Localizar as teorias e os conceitos explicitados 
nos respectivos campos da ciência (áreas do 
conhecimento, disciplinas científicas). 

Identifica-se, assim, a raiz epistemológica desses 
conhecimentos, de modo que os componentes curriculares 
adquirem sentido e propósito no currículo em vez de 
reproduzirem as orientações de livros ou manuais didáticos. 

4. Identificar relações dessas teorias e conceitos 
com outros do mesmo campo (disciplinaridade). 

Ampliação e complementação dos comteúdos do ensino 
selecionados a partir da problematização, considerando que 
a aprendizagem real de um conceito - isto é, de forma não 
pragmática ou somente enstrumental - implica apreênde-lo 
na relação com outros conceitos que dão unidade 
epistemológica a um campo científico. 

Fonte: BRASIL, 2013d, p.38. 

 

Baseado no quadro 5, os professores se propuseram a elaborar propostas de trabalho 

na tentativa de abordar a temática do trabalho e da pesquisa como princípio educativo. As 

discussões em torno desses temas culminaram na organização de uma proposta curricular 

integrada, entretanto esta não foi condizente com o objetivo proposto, pois apesar dos 

professores elencaram uma série de temáticas possíveis de serem trabalhadas com os alunos, 

não foi possível encontrar indicadores que sinalizassem o pressuposto da pesquisa como 

princípio educativo e científico.  Observamos que o quadro apresentado no caderno esboçava 

algumas das perspectivas da metodologia da problematização16.  

                                                     
16 Metodologia da Problematização como metodologia de ensino, de estudo e de trabalho, pode ser utilizada sempre que seja 
oportuno, em situações em que os temas estejam relacionados com a vida em sociedade. BERBEL, N. N.: A problematização 
e a aprendizagem baseada em problemas: diferentes termos ou diferentes caminhos?Interface —Comunicação, Saúde, 
Educação, v.2, n.2, 1998. 
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Vimos também que a maioria das propostas apresentadas pelos professores 

contemplava e associava a pesquisa à busca de informações para saber mais sobre 

determinado tema e não à pesquisa como forma de investigação e construção do 

conhecimento. Segundo Demo (2006) a pesquisa não deve ser só busca de conhecimento, nem 

um ato isolado, mas igualmente atitude política e processual de investigação diante do 

desconhecido e dos limites que são impostos pela natureza e pela sociedade. Acrescenta ainda 

que, “se educar é, sobretudo, motivar a criatividade do próprio educando, para que surja o 

novo mestre, jamais o discípulo, a atitude de pesquisa é parte intrínseca”(DEMO, 2006, p.18). 

Observados esses pressupostos, concluímos que a proposta do caderno sobre a 

temática da pesquisa como princípio educativo e científico precisa ser melhor discutida, 

buscando até mesmo, a incorporação de atividades práticas, abordagem teórica, utilizando 

para tanto a reflexão sobre a prática e a metodologia da problematização. Tal constatação fez 

com que incorporássemos algumas atividades nas oficinas, como por exemplo, a apresentação 

da metodologia da problematização (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002).  

 

Encontro 04 – Sessão cinema: Ponto de Mutação 

No encontro do dia 06.10 - 09.10.2014 foi possível assistirmos ao filme “Ponto de 

mutação” https://www.youtube.com/watch?v=7tVsIZSpOdI. O que possibilitou o início de 

uma discussão mais profunda sobre Ciência, Tecnologia, Trabalho e Cultura e a formação 

humana. 

No caderno encontramos um breve comentário sobre o filme. Entretanto, foi entregue 

aos professores uma sinopse do filme para orientação e exploração de alguns aspectos 

relevantes que poderiam ser debatidos. 

O Filme “Ponto de mutação” (1990) – é uma adaptação cinematográfica do livro 
Ponto de Mutação, do físico Fritjof Capra, que reflete sobre as problemáticas da 
sociedade contemporânea colocando em questão o paradigma 
reducionista/cartesiano — que orienta uma visão de mundo mecanicista e 
fragmentada — a ser vencido por novos paradigmas que possibilitem uma visão 
mais sistêmica da realidade humana. Na França, uma física, afastada do trabalho 
devido a conflitos éticos, um senador, candidato derrotado nas eleições à presidência 
dos EUA e um poeta que sofreu uma decepção amorosa e está em busca do sentido 
da vida se afastando de todo discurso político se encontram e conversam sobre 
ciências, ecologia, guerra, política, filosofia. (BRASIL, 2013 d, p.16). 

 
O filme foi uma oportunidade para repensar e discutir não só as ciências e suas formas 

de produção, como também a visão fragmentada do conhecimento, praticada no cotidiano 

escolar. Cerca de 90% dos professores não conheciam o filme e ao assisti-lo acharam que este 

contemplava todas as dimensões citadas no caderno: Ciência, Tecnologia, Trabalho e Cultura 

e que estas eram importantes e deveriam compor a proposta de trabalho dos professores em 

https://www.youtube.com/watch?v=7tVsIZSpOdI
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todas as áreas do saber. Salientaram ainda que esta poderia auxiliar na reflexão de uma 

proposta consistente e inovadora no processo de ensino e aprendizagem.  

Os professores comentaram sobre a importância do filme como motivador de 

discussões e reflexões a respeito de temas relacionados aos avanços científicos e tecnológicos, 

cultural, política, linguagens diversificadas e cidadania. Salientaram ainda que apesar de 

sentirem certa dificuldade em associar o que foi visto no filme e a proposta explicitada no 

caderno, ficaram interessados em debater aspectos de filme e construir um projeto de pesquisa 

interdisciplinar para educação alimentar envolvendo todos os seguimentos da escola.  

A organização deles e a menção em elaborar um projeto de pesquisa chamaram nossa 

atenção. Primeiro porque ora alguns professores falavam em projeto de pesquisa, ora falavam 

em projeto didático; segundo, porque no diagnóstico realizado, notamos que apenas um 

professor mencionou que, na conclusão do curso de formação continuada, a elaboração do 

trabalho final foi a de um projeto de pesquisa; e terceiro, porque a definição do conceito de 

ambos os termos poderia auxiliar o processo de Alfabetização Científica dos indivíduos.  

 

Encontro 05 – Uma proposta coletiva para educação alimentar 

 No período de 13.10 a 16.10 discutimos o capítulo II e III do caderno IV e a 

construção da proposta do projeto de educação alimentar. Nesse momento foi realizada a 

socialização e validação por parte de todos os envolvidos no projeto. Foi um momento bem 

interessante, pois os professores já haviam sinalizado a necessidade de elaborarmos um 

projeto que envolvesse uma proposta alimentar, tanto para os estudantes quanto para os 

professores, principalmente pela percepção que os jovens estudantes e professores estavam se 

alimentando cada vez pior, algo que poderia se refletir no desempenho destes em sala de aula. 

Alguns professores mencionaram que presenciaram desmaios de estudantes por falta de 

alimentação adequada, principalmente no turno da tarde. Outros mencionaram além da apatia 

dos alunos em sala de aula, as respostas dadas por estes quando perguntados sobre o motivo 

dessa apatia, que estava relacionada à falta de alimentação adequada. 

A preocupação demonstrada pelos professores foi analisada de forma significativa, já 

que esboçou a reflexão sobre os problemas observados na escola, que interferiam direta ou 

indiretamente no processo ensino e aprendizagem, culminando na constatação da necessidade 

de uma ação conjunta para saná-los. 

O projeto também foi motivado em virtude de uma proposta anterior relacionada ao 

cultivo de uma horta na escola, bem como da integração das áreas em abordagem 
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multidisciplinar da temática. Então, após a apresentação do projeto pelas áreas, este foi 

discutido e validado por todos para ser desenvolvido no ano letivo de 2015.  

 A proposta de formação nesse encontro abrangeu também a apresentação dos 

formulários de sequência didática enviados pela Secretaria de Educação da Bahia em 2013 e 

as propostas de sequências didáticas enviadas pelo pacto através do formador José Roberto. A 

discussão girou em torno do que era ou não uma sequência, de sua semelhança com os planos 

de aula e da importância desta para organização do trabalho do professor e construção do 

conhecimento dos alunos. 

Para sanar tais dúvidas recorremos a Libâneo (1994, p. 241) que define plano de aula 

como, “uma sequência articulada de fases e exige os seguintes tópicos: o tempo; preparação e 

apresentação dos objetivos; conteúdos e tarefas; desenvolvimento da matéria; consolidação 

(fixação, exercício, recapitulação, sistematização); aplicação e avaliação”. E para sequência 

didática o estudo de Zabala (1998). 

Apesar das explicações, alguns professores não ficaram convencidos sobre a utilidade 

de uma sequência e do plano de aula. Expuseram ainda que a sequência parecia muito mais 

com um projeto didático. Para esclarecimento desta questão, apresentamos um slide com o 

comentário de alguns estudiosos sobre a diferença entre projeto didático e sequência didática 

(LEITE, 1996), fato que foi bastante esclarecedor, mas que alertou sobre a necessidade de 

maior reflexão sobre a associação de conceitos e o seu uso na formação dos sujeitos para 

melhor apropriação do conhecimento, como preconizado pelos estudiosos na proposta da 

Alfabetização Científica (FOUREZ, 1994; PENICK, 1998; NORRIS; PHILLIPS, 2003; 

SASSERON; CARVALHO, 2008).  

Para realizarmos a análise das produções dos professores na formação continuada 

resolvemos organizar nossa investigação com base nos Eixos Estruturantes da Alfabetização 

Científica (SASSERON; CARVALHO, 2011). Dessa forma, as propostas didáticas que forem 

construídas respeitando estes três eixos, segundo Sasseron e Carvalho (2011), podem ser 

capazes de promover o início da Alfabetização Científica, pois terão criado oportunidades 

para trabalhar problemas envolvendo além de ciência, sociedade e meio ambiente, discutindo, 

concomitantemente, os fenômenos do mundo natural, a construção do entendimento sobre 

estes fenômenos e os empreendimentos gerados a partir de tal conhecimento. Acrescentamos 

ainda a estas as questões sociocientíficas. Nesse contexto, buscamos analisar de que modo o 

processo de AC está se estruturando e se podemos ter indícios ou evidências de uma 

Alfabetização Científica dos professores. 
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Em síntese, os momentos principais dos encontros formativos no processo de ensino-

aprendizagem enquanto estratégia de formação continuada estão descritos no quadro 6: 

 

Quadro 6 - Síntese dos momentos principais nos encontros formativos ocorridos de abril/2014 a fevereiro/2015. 

Item Síntese dos encontros formativos 

1 

Realização de atividades individuais e coletivas em situações fictícias e reais da prática profissional. 
O confronto com cada situação exigiu um diálogo, uma interação com a teoria e a prática e, desta 
forma, os professores foram se apropriando dos contextos, além de proporcionar a construção do 
conhecimento de forma coletiva. As discussões realizadas permitiram que os professores e o objeto 
tratado se construíssem e reconstruíssem em processo. 

2 

Elaboração e socialização de uma síntese das discussões realizadas a partir da reflexão sobre as 
situações vividas na prática e na formação, considerando tanto os conhecimentos prévios dos 
professores, do ponto de vista profissional, pessoal, afetivo, permitindo a identificação de lacunas no 
conhecimento e o levantamento a partir delas de novas questões de ensino e aprendizagem. Este 
momento de reflexão aconteceu de forma coletiva, tanto em pequeno grupo, composto por 
representante da área do saber, quanto em grande grupo, composto por representantes de todas as 
áreas, em um verdadeiro exercício de reflexão compartilhada. Tais reflexões auxiliaram no processo 
de autoavaliação, tomada de consciência e na escolha de novas metodologias. 

3 
Identificação e compartilhamento de fontes de informações coerentes com as questões emergentes. 
Neste processo individualizado de aprendizagem, observou-se o comprometimento do professor com 
sua formação, segundo seu tempo e estilo de aprendizagem, baseado nos saberes docentes de Tardif. 

4 
Possibilidades de aprofundamentos conceituais, científicos e metodológicos com base na busca 
individual, coletiva e compartilhada, com a posterior estruturação de metodologias que favoreçam a 
aprendizagem significativa. 

5 
Possibilidade de construção coletiva e interdisciplinar de sequências didáticas, projetos didáticos ou 
de pesquisa que favoreçam o processo de Alfabetização Científica dos professores e estudantes, 
mediante uso da pesquisa como princípio educativo e científico. 

6 
Ampliação do repertório dos professores sobre a pesquisa como princípio educativo, sobre ciência, o 
despertar do interesse e entendimento em relação a Alfabetização Científica e uma possível 
contribuição destas para a melhoria de suas metodologias. 

Fonte: dados da pesquisa 

 Os encontros descritos nessa investigação oportunizaram uma reflexão sobre a prática 

e sobre os documentos oficiais, a construção do conhecimento científico, o conhecimento 

sobre Alfabetização Científica e a reflexão da interdisciplinaridade por meio da pesquisa 

como alternativa para a promoção da Alfabetização Científica. 

 

I. Projeto didático como proposta de intervenção pedagógica no favorecimento da  

Alfabetização Científica 

 Há uma forte tendência na educação em trabalhar com projetos. Especialmente na 

atualidade em que quase todo planejamento acaba redundando em um projeto. Poderemos ter 

então projetos de pesquisa, de desenvolvimento, de intervenção pedagógica, de ação social, 

entre outros. Neste texto abordaremos os projetos elaborados pelos professores e intitulados 

de projetos didáticos. Para caracterizar o projeto didático tomamos como referência a 

definição apresentada por Nery (2007): 
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(...) Essa modalidade de organização do trabalho pedagógico prevê um produto 
final, com objetivos claros, dimensionamento no tempo, divisão de tarefas e, por 
fim, a avaliação final em função do que se pretendia. Tudo isso feito de forma 
compartilhada e com cada estudante tendo autonomia pessoal e responsabilidade 
coletiva para o desenvolvimento do projeto” (NERY, 2007, p. 119). 

 
Os projetos didáticos estão primariamente interessados na possibilidade de aplicação 

do conhecimento, de criação de um produto, de construção de uma técnica. Entretanto, 

podem, evidentemente, produzir um novo conhecimento, mas seu objetivo é mais prático, 

mais imediato, mais material. Diferem do projeto de pesquisa por ser este último um 

documento que descreve os planos, fases e procedimentos de um processo de investigação 

científica a ser realizado. O projeto de pesquisa é elaborado, portanto, por aquele que está na 

posição de quem ainda não sabe e que deseja descobrir algo.  

De modo geral, o sujeito do projeto de pesquisa é, sobretudo, o curioso, o que quer 

encontrar explicações, testar hipóteses, experimentar alternativas. Seu objetivo principal é o 

de construir o próprio conhecimento.  

Leite (1996) afirma que se deve levar em consideração na elaboração do projeto três 

momentos cruciais (Figura 7): 

 

Figura 7 - Esquema ilustrativo do desenvolvimento de um projeto segundo Leite (1996). 

  
  Fonte: Leite (1996, p.30). 
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Tomando por base os estudos de Leite podemos dizer que o projeto elaborado pelos 

professores contempla a maioria das etapas propostas no esquema. Dessa forma, além de 

considerarmos esses pontos para realizar a análise, buscaremos evidências da presença de 

propostas investigativas. 

Portanto, para uma discussão mais acurada tomaremos por pressuposto as etapas 

expostas de forma mais detalhadas na tabela 4. 

 

Tabela 4 - Apresentação das etapas e de suas respectivas definições para elaboração de projetos didáticos. 

PROJETO DIDÁTICO 

ETAPAS  PRESSUPOSTOS 

1. Definição de 
um tema 

De preferência, o tema deve surgir do cotidiano dos alunos, de maneira a possibilitar a 
criação de situações passíveis de serem problematizadas por eles mesmos, visando à 
atribuição de sentido à investigação e a compreensão dos princípios de variabilidade e 
incerteza que diferenciam os problemas existentes. 

2. Levantamento 
de questões para 
a investigação 

A partir do tema escolhido, procede-se o estabelecimento de questões de investigação que 
desafiem os alunos. 

3. Definição de 
objetivos 

Constituem a finalidade de um trabalho científico, ou seja, a meta que se pretende atingir 
com a elaboração do trabalho. Estes devem contribuir para o estudo de uma dada realidade 
social. Os objetivos específicos deverão estar orientados para esta meta: descrever a 
realidade; compará-la com outras situações similares; sistematizar os pontos determinantes 
para sua ocorrência. Sua definição clara ajuda em muito na tomada de decisões quanto aos 
aspectos metodológicos do projeto. 

4. Participação 
ativa dos sujeitos 

O envolvimento, a responsabilidade e a autoria dos estudantes. Promove a cooperação e a 
solidariedade entre estudantes e professores/mediadores. Promove ações interdisciplinares. 

5. Definição de 
metodologias e 
instrumentos 
para a coleta de 
dados 

A qualidade dos resultados de uma investigação depende substancialmente da qualidade do 
instrumento utilizado na coleta dos dados. Dessa maneira, é essencial o delineamento de 
metodologias e de instrumentos consistentes e adequados à investigação. 

6. Aplicação do 
instrumento 

Com a aplicação, pode-se experienciar situações importantes, possibilitando ainda a 
verificação da qualidade do instrumento elaborado, levando-os a tomarem consciência da 
importância do instrumento para a qualidade dos resultados de todas as etapas da 
investigação. 

7. Organização 
dos dados 
coletados 

Inicialmente os dados devem ser tabulados e transpostos do instrumento de coleta para uma 
tabela, gráfico ou quadro. Para tanto, deve ser utilizado recursos como a tecnologia para 
facilitar o trabalho de organização e apresentação dos dados, bem como a tomada de 
consciência e apropriação dos conceitos pelos estudantes. 

8. Análises e 
interpretação dos 
dados 

Retirada de informações e conclusões de maneira coerente e não equivocada.  

9. Produto final 
Elaboração de um produto final construído de forma autêntica resultante das decisões 
tomadas. 

10. Comunicação 
e socialização 

Compartilhamento dos resultados alcançados para a comunidade. Este pode ser realizado a 
partir de exposições, seminário, mesas redondas entre outros. 

11. Avaliação 
Avaliação do projeto desde a sua elaboração à execução, verificando a aprendizagem 
ocorrida e a abertura de novas possibilidades de compreensão da temática proposta. 

Fonte: adaptado de Leite (1996) 



118 
 

 Começaremos expondo a motivação apresentada pelos participantes para elaboração 

do projeto de educação alimentar e nutricional: problematização e escolha do tema. Este foi 

motivado por um problema ocorrido na escola que afetou tanto o corpo discente, quanto o 

docente. A temática foi iniciada a partir do questionamento da qualidade nutricional da 

merenda escolar, da apatia dos alunos, tendo como hipótese a falta do desjejum ou almoço em 

casa e também do fato dos professores necessitarem levar lanche para a escola e, muitas 

vezes, ficarem lá nos dois turnos no mesmo dia. 

Apesar de se desejar que a origem do tema ou da problematização surja dos alunos, 

este também pode partir do professor, dos professores, de um grupo de alunos, da turma ou da 

própria conjuntura, como a identificada pelos professores, pois segundo Leite (1996) o que é 

mais importante é o tratamento dado a esse tema, no sentido de torná-lo uma questão do grupo 

e não apenas de alguns professores. Contudo, se faz necessário garantir que o problema passe 

a ser de todos, possibilitando envolvimento efetivo na definição dos objetivos, das etapas para 

alcançá-los, da participação nas atividades vivenciadas e no processo de avaliação.  

Podemos dizer que tal mobilização foi contemplada, pois na formação, em dois 

encontros do programa Pacto, foram promovidos diálogos entre os professores e os alunos 

tendo como um dos pontos a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Em um deles 

foi mencionado que um dos motivos da falta de atenção e apatia dos alunos era ocasionado, 

muitas vezes, pela falta da oferta da merenda e da baixa qualidade nutricional desta. Podemos 

observar que a temática foi levantada a partir de um problema real que interferia no processo 

de ensino e de aprendizagem. Vejamos agora o objetivo geral do projeto (Apêndice I): 

Investigar como a comunidade entende a questão dos hábitos alimentares saudáveis 
e a partir dessa constatação desenvolver um programa de educação alimentar, a 
longo prazo, que promova o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis na 
comunidade escolar do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães no município de 
Itabuna, contando inclusive com a criação de uma horta no Colégio e discutir o 
papel da escola neste contexto (Projeto Alimentar, 2015). 

 
Apesar de apresentar um objetivo claro, não foi observada no projeto a justificativa 

referente aos problemas que foram explicitados nas discussões durante as reuniões dos 

professores e dos encontros formativos, os quais motivaram a sua elaboração, por exemplo: a 

dificuldade de concentração dos alunos devido a falta de alimentação e a baixa avaliação 

nutricional da merenda escolar, pois na maioria das vezes são ofertados apenas biscoitos, às 

vezes suco e mini pizza. Acreditamos que a atividade solicitada no caderno de formação e a 

questão tempo, desviaram o foco dos professores no momento da elaboração do projeto que já 

estava sendo discutido antes da formação. Já a implementação da horta é mencionada como 
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um possível ambiente de ensino e aprendizagem, bem como da possibilidade de incorporar 

hábitos de alimentação saudáveis no cotidiano da comunidade escolar.  

Ao implementar uma horta no espaço escolar, mais um ambiente de 
ensino/aprendizagem é criado - uma sala de aula viva, concreta, dinâmica, inclusiva, 
onde é possível promover uma educação integral (Projeto Alimentar, 2015). 
 

No desenvolvimento, percebemos ainda a preocupação em escrever as ações sob 

responsabilidade de cada seguimento da comunidade escolar e dos componentes curriculares 

de forma interdisciplinar. Autores como Krasilchik e Marandino apostam em propostas com 

enfoque interdisciplinar, pois acreditam na necessidade do envolvimento de diferentes campos 

de conhecimento, além das parcerias entre escola, comunidade e famílias, quando se almeja à 

AC. Propostas como a do cultivo da horta, podem representar o tipo de atividade cujo 

objetivo central é o de ampliar a compreensão do papel que as ciências ocupam na sociedade 

e sua relação com o cotidiano.  

O projeto didático, em pontos como na elaboração dos objetivos específicos e das 

ações, apresenta características de um projeto de pesquisa e/ou de intervenção, no qual para a 

exposição dos objetivos observamos o uso de verbos como investigar, criar e implementar, 

verificar, avaliar, discutir, comunicar, indicando processo investigativo. 

A partir dos objetivos específicos, analisamos a metodologia adotada e concluímos que 

apesar de apresentar coerência, os instrumentos de coleta de dados deveriam ser melhor 

descritos, detalhados e relacionados ao alcance dos objetivos propostos. Acreditamos que tal 

fato pode ser relacionado ao pouco tempo disponibilizado para a elaboração e entrega do 

projeto, já que nos encontros, os professores demonstraram interesse em implementar as ações 

relacionadas à escola e promover o processo de investigação. Nesse contexto, percebemos que 

as ações expostas demandavam a elaboração de questionários, entrevistas, definição de 

recursos materiais e humanos, cronograma, forma de avaliação e divulgação dos resultados e 

esses pontos não ficaram claros no projeto. 

 Vale salientar que apesar do não detalhamento dos pontos acima, a menção destes no 

projeto, bem como o título “Orientação nutricional e alimentar na escola: formação de 

conceitos e mudanças positivas de comportamento” pressupõe indícios de elaboração de um 

projeto de extensão ou mesmo de ensino, proporcionando a construção de conhecimento, 

conceitos e de mudanças na realidade observada. 

 Nas ações, referentes à implantação da horta na escola, percebemos que há a inserção 

de atividades de intervenção, quando é fomentada a investigação e a busca de informações 

relevantes para implementação da horta, expandindo os horizontes e despertando a 
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curiosidade do aluno, já que a simples busca na internet e ou no livro não possibilitaria a 

obtenção de tais informações, tão pouco a construção do conhecimento com os estudantes.  

Observamos que o projeto foi construído a partir do que os professores consideram 

como abordagem interdisciplinar, para a qual as áreas apresentaram descrições resumidas de 

sugestões para o desenvolvimento da temática e implementação das ações.  

Estímulo à realização de pesquisas entre os educandos sobre diversos temas. Na 
Geografia pode-se pesquisar sobre o solo (tipos, sua importância, ...). Na matemática 
o espaçamento entre as mudas, a quantidade de mudas/sementes por cova, a 
proporção de germinação das sementes,... Nas Ciências, discutir sobre o habitat das 
plantas, suas necessidades vitais (água, ar, solo e luz), fotossíntese, respiração, 
transpiração,... Na Língua Portuguesa a criação de textos relacionados às questões 
ambientais do cotidiano, escolha de uma hortaliça e instigar na criação de uma 
poesia, paródia de acordo com a espécie etc. (Projeto Alimentar, 2014).  

 
Pudemos perceber que ainda há certa confusão em identificar o que seria uma 

abordagem interdisciplinar, confundida com o uso da multidisciplinaridade. Prevaleceu a 

construção do conhecimento coordenada de maneira disciplinar, inserida em um projeto que 

se percebe como interdisciplinar.  

Na discussão realizada pelos professores das áreas, pudemos perceber o envolvimento 

e o interesse de todos pela pesquisa e pela investigação, refletindo sobre a necessidade de 

conhecer mais sobre as ciências, a prática da pesquisa e a construção coletiva do 

conhecimento científico. Há uma preocupação com o estímulo à realização da pesquisa, sem 

dar ênfase exagerada aos conteúdos curriculares. Tais perspectivas nos auxiliaram na 

organização das oficinas pedagógicas, uma vez que a questão da pesquisa foi mencionada 

com certa frequência. 

  

8.2 Oficinas pedagógicas no contexto da pesquisa como princípio educativo e científico 
na promoção da Alfabetização Científica 
  

As oficinas foram realizadas com os professores nos meses de janeiro e março de 2015 

tendo por base a literatura sobre as temáticas: ensino de Ciências, Alfabetização Científica e 

pesquisa como princípio educativo, os levantamentos preliminares obtidos com o questionário 

inicial e os encontros de formação.  

É importante ressaltar que nossa proposta de formação, utilizando também oficinas, 

não se refere a um desenvolvimento estanque, demasiadamente teórico e sem uma 

preocupação com as aplicações práticas. Esta, antes se constitui como um ponto de partida, 

cujas atividades presenciais foram complementadas com atividades práticas desenvolvidas em 

situações reais no Ensino Médio.  
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Oficina n.◦ 1 – Alfabetização científica no contexto da formação continua (Apêndice E) 
Período: 16.03 a 19.03.15 
Tema: O que é Alfabetização Científica, afinal? 

 

A oficina n.◦ 1 simbolizou o contato de forma mais concreta dos professores com 

autores que estudam a Alfabetização Científica, uma vez que no início da investigação 

aplicamos um questionário diagnóstico pretendendo saber o que estes entendiam por Ciência, 

Alfabetização Científica e por pesquisa como princípio educativo e científico sem fornecer-

lhes conceitos e concepções prévias. A maioria dos professores informou que nunca tinha 

ouvido falar em Alfabetização Científica até aquela ocasião, constituindo em mais um dado da 

pesquisa. 

A oficina foi realizada na sala de multimeios da escola por ser um lugar espaçoso e 

equipado com tecnologias como datashow, telão, caixa amplificadora etc. As discussões 

foram conduzidas a fim de facilitar e ampliar a participação professores nas questões de 

ordem política, econômica, social e científica. 

Após a recepção dos professores, apresentação da temática e dos objetivos da oficina, 

expusemos alguns questionamentos sobre ciência e Alfabetização Científica, visando ativar os 

conhecimentos prévios dos professores. Depois de cada um manifestar-se sobre as temáticas, 

conversamos sobre os conceitos existentes na literatura e sua representação na educação. 

Todos os professores disseram acreditar na importância da inserção de conceitos científicos 

em sua área, já que a abordagem do ensino interdisciplinar faz parte da proposta dos 

programas de governo e também da escola. Salientaram também que após os encontros 

formativos, compreenderam melhor sobre a inserção da ciência como conteúdo e da 

importância de alfabetizar cientificamente os indivíduos, entretanto, ainda não se sentem 

preparados para proceder dessa forma em sala de aula.  

 Em seguida, exibimos o vídeo sobre ciência que foi elogiado em relação ao seu 

dinamismo e objetividade, mas percebemos que o conceito de ciência é algo que precisa ficar 

mais claro, mas tangível para os professores. 

Após as considerações sobre o vídeo, os professores foram divididos em três grupos, 

nos quais foram distribuídos textos que abordavam a Alfabetização Científica em diversos 

contextos (Figura 8). Buscou-se trazer para discussão textos de circulação nacional e 

internacional escritos tanto por autores renomados quanto por autores “iniciantes” no estudo.    
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Figura 8 - Discussão sobre Ciência, pesquisa e Alfabetização Científica com os professores das três áreas do conhecimento. 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Os textos foram lidos, discutidos pelos professores e, posteriormente, apresentados por 

um representante de cada grupo. Além dessa participação, os professores fizeram 

considerações relevantes sobre os objetivos, a metodologia e as análises realizadas para 

discussão do tema. Fato que chamou a nossa atenção, pois abordaram sobre a necessidade de 

alguns desses trabalhos refletirem mais sobre a problemática estudada e a metodologia 

empregada para a coleta e análise dos dados. A criticidade em relação a estes textos era algo 

desejado por nós, já que escolhemos tanto textos de estudiosos no assunto como Chassot, 

quanto material empírico de autores que são iniciantes no estudo, como artigos de mestrandos 

e estudantes de Biologia. 

Para reflexão dos conceitos apresentados, fizemos a exibição de um vídeo sobre 

Alfabetização Científica, auxiliando um pouco mais a consolidação do conceito. Contudo, 

sabemos que este foi apenas o início do processo, necessitando de mais discussões e 

apropriação de outros saberes. 

Após as últimas considerações realizadas pelos professores sobre o vídeo, entregamos 

a cada professor uma folha de papel sulfite e lápis cera, em seguida pedi que desenhassem no 

papel sua concepção de cientista. Como esperado, todos os professores desenharam uma 

figura masculina, com cabelos arrepiados, em sua maioria, de óculos e com acessórios que 

lembravam vidrarias de laboratório. Corroborando com Gil-Pérez et al. (2001) quando chama 
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atenção para a visão do cientista como um ser especial, cuja genialidade é muitas vezes 

inalcançável para muitos (Figura 9). 

 

Figura 9 - Representação de cientista feitos pelos professores na oficina 1. 

  

 Fonte: dados da pesquisa 

 

As representações de cientista apresentadas pelos professores mostram ainda a visão 

da ciência como masculina (GIL-PEREZ; MONTORO; ALÍS; CACHAPUZ; PRAIA, 2001), 

pois nenhum desenho mostrou a figura feminina como um possível cientista. Outra 

representação é a da figura do homem com cabelos desarrumados, usando óculos (apenas 

duas figuras estão sem óculos) e clara alusão a Albert Einstein com a língua para fora da boca, 

sendo este ainda um símbolo dos ditos inteligentes: os “nerds”.  

Há que se discutir então a influência da ciência sobre o meio físico e social em que se 

insere. Discutir sobre isso pode parecer ingênuo, entretanto, “a ideia de que fazer ciência não 

é mais do que uma tarefa de ‘gênios solitários’ que se encerram numa torre de marfim, 

desligados da realidade” (GIL-PEREZ; MONTORO; ALÍS; CACHAPUZ; PRAIA, 2001, 

p.137) é comum, bem como a imagem típica difundida do ensino das ciências como 

transmissão de conteúdos conceituais deixando de lado os aspectos históricos, sociais, 

culturais, políticos que caracterizam o trabalho científico no seu contexto.  

Encerramos a primeira oficina, conscientes de que as discussões proporcionaram um 

momento ímpar de reflexão sobre a relação teoria e prática e da tomada de consciência da 

inserção da ciência, da pesquisa e da educação científica no currículo dos cursos de formação 

inicial e continuada dos professores. 
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Oficina n.◦ 2 - Alfabetização científica no contexto da formação continua (Apêndice F) 
Período: 26.03 e 01.04.15 

Tema: O que significa ser alfabetizado cientificamente? 
 

A oficina foi realizada primeiramente na sala de multimeios e depois no laboratório de 

ciências da escola, o que causou um estranhamento e uma euforia nos participantes, pois 

apenas quatro professores já haviam entrado no laboratório. Todos ficaram curiosos para 

conhecer o ambiente e saber como seria desenvolvida essa oficina. 

Iniciamos com a apresentação da oficina, exibição do vídeo “formação continuada – 

desenvolvendo competências”. Conversamos um pouco sobre formação continuada e sua 

importância na melhoria da prática pedagógica. Em seguida, expusemos de forma mais 

detalhada a proposta da oficina, baseada na Metodologia da Problematização, em que não há 

controle total dos resultados em termos de conhecimentos, e estes não são de todo previstos, a 

não ser em termos da vivência das atividades em todas as etapas do processo, podendo 

surpreender em termos de construção do conhecimento tanto o professor individualmente, 

quanto ao próprio grupo quando descobrem aspectos e relações ainda não previstos, 

conduzindo a mais reflexões.  

Nesse contexto, utilizamos a proposta dos três momentos pedagógicos de Delizoicov, 

Angotti e Pernambuco (2002) para desenvolvimento da oficina: i) problematização inicial; ii) 

organização do conhecimento; e, iii) aplicação do conhecimento. Durante o primeiro 

momento, desempenhamos o papel de mediador com a função de diagnosticar o que os 

participantes sabiam e pensavam sobre a situação apresentada. Buscamos, portanto, organizar 

a discussão, tendo o cuidado de não fornecer explicações prontas, mas, sim, de buscar o 

questionamento das interpretações assumidas pelos professores. É importante destacar neste 

momento a pertinência de deixar emergir os conceitos prevalentes, não importando se são 

espontâneos ou não. Isso quer dizer que os participantes puderam explicitar sua concepção 

científica acerca das questões desafiadoras que lhes foram apresentadas. Nesse sentido, os 

questionamentos realizados, trouxeram à tona as concepções dos professores acerca de 

determinada situação, baseada em seu conhecimento prévio do tema, decorrentes de um 

problema ou de uma contradição que fundamentou todo o processo didático-pedagógico. 

A questão problematizadora que usamos, para iniciar os trabalhos, foi formulada a 

partir da observação das inúmeras conversas entre os participantes nos encontros formativos:  

 

 
O professor X afirma que utiliza diversas metodologias “inovadoras” para realizar suas 
aulas, entre elas a pesquisa. Entretanto, ele não está conseguindo alcançar os objetivos 
almejados. O que estaria acontecendo?  
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Após a leitura da questão problematizadora, os professores expuseram várias hipóteses 

como “o professor não estar usando a metodologia corretamente”, “os alunos estarem 

desmotivados”, “os objetivos não estarem claros”, “os alunos não entenderem a proposta”, “a 

falta de tempo e de recursos”, “a falta de conhecimento prévio dos alunos” e, por fim, “o 

professor não estar preparado para fazer atividade de pesquisa com os alunos”. 

A partir dessas hipóteses iniciamos os questionamentos sobre um dos nossos focos: o 

que é vem a ser pesquisa? Por esta ter surgido no decorrer de toda investigação. Esse 

questionamento além de gerar importante discussão, provocou divergências e convergência 

entre os professores. Muitos conceitos surgiram a partir daí, entretanto, estavam atrelados a 

uma visão restrita e ingênua do que é de fato a perspectiva da pesquisa como princípio 

educativo.  

Para mim pesquisa é quando eu quero que o aluno aprenda determinado assunto e 
eu passo para ele uma pesquisa sobre aquilo. Então ele vai e traz aquela 
informação. Ln6 
 
Sempre faço pesquisa com meus alunos. Indico sites interessantes e peço para eles 
não copiarem. Eles precisam extrair as informações mais importantes e fazer a 
pesquisa. Lp5 
 

Ao analisar os discursos dos professores, observamos que a pesquisa realizada na 

escola, de modo geral, parte da suposição do professor do que o aluno precisa aprender em 

sua disciplina e a busca dessa informação na internet e nos livros. Apenas dois professores 

salientaram que para fazer pesquisa, deveríamos partir de um problema levantado pelos 

alunos. Entretanto, um professor refutou essa afirmação dizendo que os alunos estão sempre 

desmotivados e não querem participar de nada. O interlocutor Lp4 pontuou que usa a pesquisa 

quando precisa discutir melhor alguns assuntos com os alunos, então pesquisa para preparar 

sua aula. Já o interlocutor Lh1 mencionou que: “- Eu peço para fazer pesquisa e quando 

percebo que o aluno copiou da internet, não considero a pesquisa”.  

Percebemos pelos depoimentos, que apesar dos estudos realizados durante o encontro, 

a pesquisa ainda é concebida como busca de informações em fontes diversas, sem a 

prerrogativa da problematização e da investigação. 

Após muitas discussões sobre o que é e o que não é pesquisa, fomos interpeladas pelo 

interlocutor Lp4, que estava visivelmente nervoso e ansioso: “- Então, me diz agora, o que é 

pesquisa mesmo!?” Calmamente apresentamos o conceito de pesquisa proposto por autores 

como Demo (2006) e Galiazzi e Moraes (2002). A atenção foi geral, e todos os professores 

começaram a refletir e se apropriar dos conceitos apresentados, querendo saber mais a 

respeito.  
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Na universidade não vi nada sobre isso. Os professores passam pesquisa e, na 
época, como não tinha internet, a gente ia para a biblioteca procurar no livro as 
informações. Lp5 

 
Vale salientar que apesar da formação inicial do professor não constituir nosso objeto 

de investigação, percebemos que ela é muito importante na medida em que para muitos pode 

ser o primeiro contato com a pesquisa como perspectiva de investigação, de construção e 

resolução de problemas. O que nos conduziu a refletir sobre as implicações dessa defasagem 

na atuação pedagógica dos professores, inviabilizando a possibilidade de criar condições para 

que os alunos sob sua mediação também desenvolvam competências e habilidades referentes 

aos princípios educativos da pesquisa. 

Continuamos a oficina questionando os professores sobre o tema que estavam 

trabalhando na unidade. Eles informaram o tema “recursos hídricos e sustentabilidade”. 

Escrevemos no quadro o tema e começamos a realizar a técnica chamada brain storm 

(tempestade de ideias). Utilizamos essa técnica para que a partir da definição de um tema de 

ensino, pudéssemos chegar ao planejamento de uma atividade investigativa. Expusemos no 

quadro todas as informações dadas pelos professores a partir dos questionamentos levantados 

em seguida, começamos a realizar questionamentos e registrá-los em áudio, transcritos no 

quadro 7. Nesse momento experienciamos a possibilidade de um tema simples levar a 

construção de possibilidades de construção de novos conhecimentos.  

 

Quadro 7 - Proposta didático-metodológica para definição de um tema de ensino e o planejamento de atividade 
investigativa. 

Questionamentos da 
pesquisadora 

Respostas Professores 

1.Quais são os recursos hídricos 
existentes no município de Itabuna? 

Rios cachoeira 
EMASA. 

Todos 
Ln6 

2.Onde nasce o rio Cachoeira e por 
que ele tem esse nome? 
 
 
 
Ele tem afluentes? 

Essa não. Sei não. 
Boa pergunta! (risos) 
Acho que nasce na serra do Ouricana e é 
chamado de Colônia. 
È mesmo, por que esse nome? Tem 
alguma cachoeira no rio? 
O rio salgado junta com o rio colônia e 
forma o cachoeira, acho. 

Lp1, Ln1, Lh1, Lp6, Lp4 
Lp4 
Ln3 
Ln4, Ln5 
Ln2, Lp7 
 
Lp4 

3.Há alguma história envolvendo o 
rio? 

Há a história da ilha do jegue. 
Coitada da ilha, ta perdida no meio da 
sujeira e das garças. 

Todos 
Lp1, Lp6, Ln2, Lh3 

4.O rio abastece a cidade? Há uma 
estação de tratamento de água? 

Sim. A EMASA. Todos 

5.Alguém já visitou a estação de 
tratamento? 

Não. 
Não. Mas estamos organizando essa visita. 
Sim. Mas sem os alunos. 

Ln5, Lp2, Lp3, Lp4, Lp6 
Lh1, Ln1, Ln4, Lp1, Lp5 
Ln2 

6.O que poderia ser estudado nessa 
visita, ou melhor, qual seria o 

Tipos de água... 
Como é a limpeza da água... 

Lp1, Lp2 
Lp3, Lp4, Lm1 
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objetivo dessa visita? Quais os produtos que usam para tratar a 
água...  
É..., a composição desses produtos... 
Por que usam esses produtos etc. 

Ln1, Ln2, Ln3 
 
Ln5 
Lp3, Lp1, Lp4, Lp5, Ln1 

7.Vocês falaram em tipos de água, 
Quais seriam os tipos de água 
existentes? 

Água dura (risos geral) 
Água potável, água poluída... 
 
Água líquida, sólida e gasosa 

Lp1 
Lp2, Lp1, Lp3, Lh2, Lh3, 
Ln4, Ln5, Lh1 
Ln1, Lp5, Lp6, Ln2, Ln6 

8.Vocês falaram em poluição. 
Como vocês conseguem observar 
essa poluição? 

O mal cheiro é terrível! 
Muitos objetos flutuando no rio. 
Espuma e mal cheiro. 
As garças ficam ali comendo peixes 
mortos. 

Todos 
Todos 
Lp1, Lp6, Lp2, Ln2 
Lp3, Lp4, Lh3 

9.Há plantas no rio? Sim. Tem árvores e baronesas. 
 

Todos 

10.Por que essas baronesas 
aparecem nos rios? 

São típicas dos rios. 
Verdade! Elas aparecem em quase todos os 
rios do estado. Por que isso, hein? 
E aqui elas ficam enormes!!! 

Ln1, Ln2, Lp1, Lp6 
Lp3, Lp4, Lh1, Lh3 
 
 
Ln4, Ln3, Lp5 

11. Essas baronesas poderiam ser 
objeto de investigação?  
 

 

Para biologia, com certeza. 
Acho que para todas as áreas. São plantas. 
Dá para estudar e escrever muita coisa 
sobre ela. É, isso pode deixar o aluno 
curioso mesmo. 
Quais questões poderíamos fazer para 
instigar a curiosidade do aluno? 

Ln1 
Ln2 
Lp1 
 
 
Lp6 

12. Por que a baronesa pode ser 
considerada uma praga ou uma 
planta muito benéfica? 

Sei que ela se desenvolve muito bem em 
lugar poluído. 
Poderíamos trabalhar o nome científico, 
sua utilidade. 
Quem sabe ver porque ela tem essa 
capacidade? 
 

Ln2 
 
Ln1 
 
Lp5 

13. Além das baronesas, o que mais 
podemos encontrar nos rios?  

De tudo. (risos) 
Pneus, sofá, cama, geladeira 
Lixos de todo tipo. 
Plástico, PET, vidro 
Tudo! 
Móveis. 

Ln4, Todos 
Lp1, Lp3, Lp4, Lp5 
Ln1, Ln5 
Ln2, Lh1 
Lh2, Lp1, Lp6 
Lh3 

14. Todos os materiais jogados no 
rio flutuam? Por quê? 

Claro que não! Tem muitos que afundam. 
(risos) 
Ela ta perguntando isso para fazer a gente 
pensar que o rio ta mais poluído do que a 
gente pensa. (risos) 
Não. Uns são mais pesados que outros. 

Todos 
 
Lp1 
 
 
Ln1 

15. È possível desenvolver uma 
pesquisa com os alunos com a 
temática da água? 

Com certeza!!!! 
Todas as áreas podem participar, mas 
como você disse, precisamos saber o 
básico, pois nossa área pode trabalhar 
também com conceitos básicos e deixar a 
outra área se aprofundar. 
Podemos sim, de forma interdisciplinar. 
Podemos trabalhar com paródias sobre o 
rio. Com poesia envolvendo os conceitos 
de água. 
Cordel. 
Sim, podemos trabalhar a partir da 
realidade dele como as contas de água, 
consumo por pessoa etc. 

Todos 
Lp7 
 
 
 
 
 
Ln1, Lp1, Lp6 
 
Lp3 
 
Lp2 
Ln4, Ln5, Lp3 
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È, como tem que partir de um problema 
deles, acho que dá sim para usarmos a 
crise da água, a conta cara...  
a bandeira vermelha da conta...  
os gráficos de consumo... 
Sem falar na poluição,,, tem muita coisa! 
Poxa! Dá para trabalhar com várias coisas! 
Mas vou precisar do auxílio dos 
professores da área de ciências da natureza 
também. 
Eu também. 

Lh1, 
 
 
 
 
Lh2, 
Ln5 
Lp1 
 
 
Lp6, Lp2, Lp3 

Fonte: dados da pesquisa 

  

As discussões oriundas desses questionamentos seguiram por toda a oficina e os 

professores se sentiram a vontade para expressar suas opiniões e receios em relação à 

organização de trabalhos envolvendo a pesquisa. Discutiram sobre a falta de aproximação 

entre Ciências Humanas e Ciências da Natureza, dificultando o processo interdisciplinar. 

Outra questão bastante discutida foi a necessidade e importância do professor se tornar 

um professor pesquisador, bem como a falta de preparação para assumir tal papel, apontando 

deficiências tanto na formação inicial quanto na continuada. 

O participante Ln2 levantou questionamentos sobre os espaços utilizados na escola e a 

falta de estrutura para realização de atividades com pesquisa. Alguns professores das áreas de 

Humanas e Linguagens perguntaram se poderiam utilizar o laboratório de ciências para suas 

aulas, por exemplo. Tais questionamentos mostraram a necessidade de diálogo e apropriação 

de todo espaço escolar como local de construção do conhecimento e de aprendizagem 

significativa. 

Vale ressaltar que os demais questionamentos apresentados nos diálogos foram 

construídos a partir das respostas dos professores. O que foi muito importante, pois ao final 

eles concluíram que poderiam fazer o mesmo processo investigativo em suas aulas, para 

promover o acionamento dos conhecimentos prévios dos alunos e despertar a curiosidade  

Destacamos ainda alguns momentos interessantes decorrentes dos questionamentos: na 

questão sobre os tipos de água, um professor “brincando” falou em água dura, com clara 

referência a um ditado popular em que “água dura” representa bebida destilada, cachaça. Esse 

discurso do professor resultou em uma oportunidade de adquirir mais conhecimento, já que a 

expressão água dura também é designada para água muito rica em elementos químicos como 

cálcio e magnésio, necessitando ser tratada (destilada) para ser utilizada. Assim surgiram mais 

discussões e esclarecimentos sobre o processo de destilação da água, o porquê da água dura 

não poder ser usada, a água salobra, os estados da água, sua composição entre outros.  
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Outro questionamento importante que desencadeou novas questões foi a presença das 

baronesas na água do rio. Depois de algumas discussões a respeito, sugerimos que este 

assunto poderia se tornar um objeto de pesquisa, pois se tratava de uma planta cujas raízes 

longas e finas, com enorme quantidade de bactérias e fungos, atuavam sobre as moléculas 

tóxicas, quebrando sua estrutura e permitindo que a planta assimilasse estes componentes. 

Alguns professores salientaram que se deve ter o cuidado de vigiar de perto seu crescimento 

vigoroso para mantê-la sempre sob controle, pois sua presença em grande quantidade pode 

significar altos índices de poluição. A espuma também foi outro item bem discutido para um 

trabalho de investigação. Por fim, os professores perceberam a importância da investigação de 

uma realidade concreta, nascida de questionamentos e da curiosidade. 

Após essas discussões precisamos adaptar o cronograma, pois puderam ficar apenas os 

professores das áreas de Linguagens, Humanas e alguns de Natureza para participar da 

segunda etapa da oficina. Marquei então encontro na quarta-feira para continuar a oficina com 

alguns professores da área de Ciências da Natureza e Matemática. 

Então, após essa primeira etapa da oficina e do intervalo, convidamos os professores a 

aproximarem-se da bancada onde estava um recipiente com água e diversos objetos dentro da 

sacola. Explicamos que iríamos fazer a atividade chamada “afunda ou flutua” adaptada do 

Ciência Hoje17, cujo objetivo foi de verificar quais materiais afundavam ou boiavam e 

levantar hipóteses a esse respeito. Posteriormente, investigaríamos o porquê dele boiar ou 

afundar e, então, confirmaríamos ou refutaríamos as hipóteses preliminares. Entregamos uma 

ficha para ser respondida em trio, contendo as colunas para escrever o nome dos objetos, se 

afundava ou boiava, as hipóteses levantadas e o resultado. 

Fomos retirando os objetos da sacola, mostrando aos professores e pedindo que eles 

escrevessem se afundavam ou boiavam e as hipóteses possíveis. Um a um, os objetos foram 

sendo postos no recipiente com água e os professores foram comentando animadamente suas 

conclusões (Figura 10). 

 

                                                     
17 Disponível em: http://chc.cienciahoje.uol.com.br/flutua-ou-afunda/# Acesso em 13 de dez de 2014. 

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/flutua-ou-afunda/
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Figura 10 - Atividade afunda ou boia adaptada de revista ciência hoje de 2010 e exprienciada com os professores das áreas 
de Linguagens e Ciências Humanas. 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Ao término, realizamos a leitura das hipóteses que evidenciaram informações como 

densidade, peso, massa, composição do material (madeira, plástico, tecido etc.), tensão, entre 

outros. Muitos professores ficaram surpresos com as informações fornecidas por uma 

professora da área de linguagens, provocando palmas, pois mostrou aprofundamento sobre 

conteúdos inerentes a área de Ciência da Natureza. Uma das hipóteses levantadas por ela foi: 

“Há também a tensão superficial da água e a densidade dos corpos”. 

Recorremos a textos sobre o assunto e confirmamos ou não as hipóteses levantadas. 

Os professores afirmaram que poderiam transpor esses conhecimentos para trabalhar com a 

questão do lixo, da escassez de água, tratamento de esgoto, projetos para feira de ciências,  

produção textual (descrição, narração e dissertação) entre outras atividades. 

Depois dessas explanações apresentamos modelos de sequências didáticas elaboradas 

pelo Ministério de Educação e trabalhadas nos encontros do Pacto pelo Fortalecimento do 

Ensino Médio. Falamos sobre a estrutura, organização das sequências, indicamos autores e 

esclarecemos dúvidas. Alguns professores comunicaram que iriam elaborar sequências 

didáticas interdisciplinares para exercitar os conhecimentos apreendidos nos encontros e nas 

oficinas, pois acharam a proposta interessante e viável. Eles ficaram de entregar tais 

sequências em momento oportuno. 
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Na quarta-feira como previsto iniciamos a segunda parte da oficina com os professores 

da área de Ciência da Natureza e Matemática utilizando a sala dos professores. Dessa forma, 

achei importante iniciar as discussões sobre pesquisa e Alfabetização Científica refazendo os 

questionamentos realizados na primeira etapa da oficina. Os professores apoiaram a ideia e 

alguns esclareceram algumas dúvidas em relação à pesquisa como princípio educativo e 

científico. Registro aqui o discurso do sujeito Ln3 “... Achei muito interessante a questão do 

“brain storm” “... na minha terra a gente chama isso de ‘toró de ideias’.” Acrescentando que 

é uma estratégia muito boa para instigar a curiosidade dos alunos e motivá-los na construção 

do conhecimento de forma significativa. Isso demonstra que apesar dos professores terem 

conhecimento de estratégias capazes de mobilizar os conhecimentos prévios dos alunos, nem 

sempre podem lançar mão delas em suas aulas, necessitando ser estimulados para tanto.  

 

Figura 11 - Atividade afunda ou boia adaptada de revista ciência hoje de 2010 e exprienciada com os professores das áreas 
de Ciências da Natureza e Matemática. 

  
Fonte: dados da pesquisa 

 

A oficina transcorreu de forma bastante animada e os professores se mostraram bem 

interessados nas discussões que foram apresentadas ao longo da atividade. Percebemos que 

apesar de dois professores já conhecerem a atividade, participaram ativamente, ressaltando 

que esta é uma forma inteligente de despertar o interesse dos alunos e também do professor 

sobre ciência. Tal fato aconteceu também porque ao pegar um palito de fósforo para 

colocarmos no utensílio com água, indaguei aos professores sobre a composição presente na 

“cabeça” do fósforo e por que exalava um cheiro tão característico ao ser acesso? Os 
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professores levantaram hipóteses sobre a composição da substância presente e todos falaram 

ao mesmo tempo sobre o assunto. Dois professores da área explicaram resumidamente sobre a 

composição do material utilizado, a qual foi complementada por mim falando sobre a 

substância enxofre. Aproveitamos para perguntar sobre o símbolo do enxofre na tabela 

periódica e qual a origem do nome. Alguns não se manifestaram, mas percebemos que o 

assunto havia gerado grande interesse. Terminado os devidos esclarecimentos, os professores 

acrescentaram que a partir dessas indagações seria possível ministrar aula de física, química, 

biologia e até de latim entre outras, apenas com o fósforo. Todos concordaram com estas 

afirmações. Em síntese, gostaríamos de apresentar alguns aspectos que mereceram destaque 

na análise dos dados referentes à oficina (Quadro8).  

 

Quadro 8 - Considerações referentes à observação nas oficinas. 

I) A oficina foi o primeiro contato da maioria dos participantes com trabalhos que versam sobre a 
Alfabetização Científica. 
II) As discussões desencadearam e proporcionaram reflexões sobre o processo de ensino e aprendizagem das 
Ciências da Natureza e das Ciências Humanas, em que a forma tradicional de apresentação dos conteúdos 
como verdades acumuladas historicamente foi questionada, destacando a necessidade da formação humana 
integral, utilizando a interdisciplinaridade e a problematização como estratégia de aprendizagem. 
III) As atividades desenvolvidas ao longo da formação, buscando enfatizar o papel investigativo da atividade 
docente e o professor pesquisador, contribuíram para o questionamento da visão tradicional dos processos de 
ensino e aprendizagem, quando o professor transmite conhecimentos e o estudante é um mero espectador.  
IV) Os professores refletiram sobre a apropriação do espaço escolar do professor, como a sala de informática, 
biblioteca e o laboratório de ciências, como também o espaço e tempo da “Atividade Complementar”, não só 
como um espaço para fazer as atividades e discutir propostas da escola, mas também como lugar de formação 
continuada do professor e organização de atividades de pesquisa interdisciplinarmente. 
V) Apesar dos bons resultados obtidos e da participação ativa das professoras, as possibilidades de uma 
aproximação permanente da prática docente aos resultados de pesquisa, ainda podem ser limitadas pelas 
condições adversas encontradas na realidade escolar, como excesso de carga horária, pressão para o 
cumprimento integral da proposta curricular, dificuldade de encontros coletivos interdisciplinares, interrupção 
do processo de formação continuada e a falta de privilegiar a construção de autonomia e espírito investigativo 
do professor. 
VI) O despertar o interesse em conhecer, estudar e buscar ser alfabetizado cientificamente e continuar esse 
processo com os alunos sob sua mediação. Estão dispostos a estudar sobre a pesquisa e utilizar esses 
conhecimentos para elaboração de atividades com os alunos. 
VII) A ampliação da discussão da concepção e conceito de pesquisa, esclarecimento de dúvidas sobre os tipos 
de pesquisa existentes e sua importância no ensino e na aprendizagem dos alunos. 

 

Portanto, buscamos discutir nas oficinas, as ideias de um ensino que não se 

preocupasse essencialmente com a memorização de conceitos, noções, termos e ideias das 

ciências, mas que também fosse capaz de levar para a sala de aula discussões que 

prestigiassem o fazer científico e a relação dos saberes construídos pelos cientistas com a vida 

na sociedade, formando “a base do ensino que almejam aqueles pesquisadores que, hoje em 

dia, estudam formas de se promover a alfabetização científica na escola” (SASSERON, 2008, 

p. 6). 
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Os professores demonstraram que acreditam ser impossível pensar em alfabetizar 

cientificamente os indivíduos, sem primeiramente direcionar o olhar para a formação integral 

do ser humano. Evidenciaram ainda que as oficinas colaboraram para ressignificação dos 

conhecimentos que apresentavam anteriormente e na incorporação de alguns destes em sua 

vivência em sala de aula, como a pesquisa, por exemplo.  

Entretanto, foram incisivos em dizer que os cursos de formação continuada deveriam 

basear a metodologia em ações passíveis de serem realizadas, utilizando estratégias variadas e 

subsídios teóricos condizentes com a realidade vivenciada nas escolas, motivando a formação 

dos professores em grupos de estudos, regulares e permanentes, no espaço escolar, no intuito 

de valorizar a formação continuada na problematização e na prática reflexiva. 

Portanto, com a reflexão e as formações realizadas, observamos a ampliação do 

repertório dos professores sobre a necessidade da formação continuada, da pesquisa como 

princípio educativo, da apreensão de conceitos básicos sobre as ciências, o despertar do 

interesse e entendimento em relação à Alfabetização Científica e uma possível contribuição 

para a utilização desses conhecimentos no planejamento de suas atividades para os alunos. 

 

II. Sequências didáticas no âmbito de uma ação educativa: reaproximação da teoria e da 

prática 

 

Nesta seção buscou-se analisar aspectos relativos ao processo de planejamento de SD na 

prática docente dos professores que participaram do programa de formação continuada de 

professores do EM da rede estadual no ambiente de trabalho.  

Diferentemente do projeto, as sequências didáticas (SD) não têm necessariamente um 

produto final, embora possam ser estabelecidos, com os participantes, a criação de produtos 

ao final dos trabalhos, ou mesmo produtos no decorrer das aulas. A sequência didática 

consiste em um procedimento de ensino, em que um conteúdo específico é focalizado em 

passos ou etapas encadeadas, tornando mais eficiente o processo de aprendizagem. Ao mesmo 

tempo, a sequência didática permite o estudo nas várias áreas de conhecimento do ensino, de 

forma interdisciplinar. 

Participaram da elaboração das sequências 16 professores das três áreas, uma vez que 

optaram por sequências interdisciplinares. Para tanto, elegeram temáticas como recursos 

hídricos, meio ambiente e produção de chocolate. 

O conceito de sequência didática é aqui assumido sob a concepção de Zabala (1998), 

que atribui grande importância à ordenação das práticas pedagógicas. Como há vários tipos de 



134 
 

sequência didática, não é possível afirmar que uma seja melhor ou pior que outra. O que 

importa é o reconhecimento das possibilidades e carências de cada uma, a fim de 

compreender quais se adaptam melhor às necessidades educacionais de cada aluno, em 

determinados contextos. Estas devem estar de acordo com o tipo de conteúdo (conceitual, 

procedimental ou atitudinal) e os objetivos que se deseja alcançar (ZABALA, 1998). 

Dessa forma, para realizarmos a discussão da estrutura e atividades constantes nas 

sequências didáticas, elaboradas pelos professores, tomaremos por base as considerações de 

Zabala (1998), os estudos de Oliveira, Amaral e Celestino (2013) e a metodologia MAPA 

(Mundo, Ambiente, Pertencimento e Ação). 

 A metodologia MAPA tem por objetivo favorecer o ensino de ciências numa 

perspectiva interdisciplinar, atendendo aos PCN da área de Ciências Naturais e relacionando-

as disciplinas pertencentes com as demais áreas do saber. Articula o ensino da área e o ensino 

do pensamento científico, vislumbrado como método de estudo ou investigação nas áreas de 

Ciências Humanas e Naturais (ANDRADE; SENNA, 2014).  

Inicialmente analisamos as sequências procurando perceber alguns critérios 

preliminares referentes à organização e estruturação das sequências. Todas as sequências 

analisadas apresentaram critérios básicos próprios da organização de uma SD como temática, 

Indicação da série/ano/nível de ensino, conteúdos, objetivos, tempo, recursos, habilidades e 

competências, exploração dos conceitos, avaliação e referências. Entretanto, alguns aspectos 

como investigação dos conceitos e aplicação destes, só foram contemplados na sequência SD2 

e SD1, respectivamente. 

A metodologia também é outro critério importante, pois apesar de nas sequências 

didáticas constarem ou descreverem integração dos componentes curriculares numa 

perspectiva interdisciplinar, na análise, a percepção que tivemos foi que estas apresentaram 

ações que lembram mais a perspectiva multidisciplinar ou mesmo disciplinar.    

Além dos itens referentes à organização e estruturação da SD, acreditamos ser 

importante analisarmos quais atividades foram elencadas para o desenvolvimento das 

sequências, pois a partir destas, podemos inferir se podem ser capazes de promover um 

ambiente propício a formação integral humana dos estudantes e a adoção de metodologias 

diversificadas, experimentação, que fomentem o questionamento, o acionamento do 

conhecimento prévio, a curiosidade entre outras. O quadro 9 apresenta a frequência de 

ocorrência das atividades, a qual é determinada pela coloração cinza: 
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Quadro 9- Atividades propostas pelos professores nas sequências didáticas interdisciplinares coordenadas pelas 
áreas de Linguagens (SD1), Ciências da Natureza (SD2) e Ciências Humanas (SD3). 

Item Atividades Propostas SD 1 SD2 SD3 

1 Inicia com uma problematização 

2 Resgata os conhecimentos prévios 

3 Apresenta objetivos  

4 Apresenta conteúdos conceituais 

5 Apresenta conteúdos atitudinais 

6 Apresenta conteúdos procedimentais 

7 Discussões e Debates 

8 Aulas de Campo 

9 Uso: Internet 

10 Leitura de Textos/artigos/Imagens 

11 Atividade Prática 

12 Visitas técnicas 

13 Utiliza Documentário/Vídeo 

14 Produção de Relatório 

15 Produção Gráficos/Tabelas 

16 Produção Textual 
  Fonte: dados da pesquisa. Tabela adaptada de Oliveira et al. (2013). 

 

Na perspectiva da educação científica é esperado que o professor adote metodologias 

capazes de despertar a curiosidade e a autonomia do aluno. Percebemos que muitas atividades 

são apresentadas e que a SD2 é a que contempla a maior quantidade deles, incluindo atividade 

prática, visitas e aula de campo, além da produção final de relatório e socialização de 

conceitos.  Porém, não foram observadas metodologias que levassem em consideração a 

captação da realidade vivenciada como a construção de documentários, vídeos entre outros.  

Tradicionalmente, a escola tem apresentado dificuldade em acompanhar a dinâmica 

dos acontecimentos e avanços tecnológicos, bem como, não vem conseguido dialogar com as 

ciências, muitas vezes motivada pela rapidez da informação e da construção do conhecimento. 

Assim, faz-se necessário encontrar estratégias para que esta não fique alheia à realidade 

científica e tecnológica circundante e possa proporcionar atividades que assegurem 

aprendizagem significativa. Como preconizam os PCN (2001): 

O professor deve: informar, apontar relações, questionar a classe, trazer exemplos, 
organizar trabalhos com vários materiais. Procedimentos: observação, 
experimentação elaboração de hipóteses e suposições, debates orais sobre 
suposições, estabelecimentos de relações entre fatos ou fenômenos, leitura e 
elaboração de textos informativos, confecção de desenhos, tabelas, gráficos 
esquemas e textos, o confronto entre suposições e entre elas e os dados obtidos por 
investigação, a elaboração de perguntas e problemas, a proposição para a solução de 
problemas (BRASIL, 2001a, p. 29). 
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O professor intelectual busca utilizar metodologias que insiram a observação, a 

problematização, o levantamento de hipóteses, a investigação. 

Quanto aos conteúdos - objeto de muita controvérsia entre os professores – são aqui 

entendidos como tudo quanto se faz necessário aprender para alcançar determinados 

objetivos, abrangendo tanto as capacidades cognitivas como as demais capacidades: motoras, 

afetivas, de relação interpessoal e de inserção social, compreendendo conteúdos conceituais (o 

que se deve saber, são os conceitos propriamente dito), procedimentais (o que se deve saber 

fazer) e atitudinais (o que se deve ser, engloba valores, atitudes e normas).  

Entretanto, esses conteúdos não são estanques, pois só podemos afirmar que um 

conceito foi apreendido quando o aluno “sabe utilizá-lo para a interpretação, compreensão ou 

exposição de um fenômeno ou situação; quando é capaz de situar os fatos, objetos ou 

situações concretas naquele conceito que os inclui” (ZABALA, 1998, p.43). 

De modo geral, os conteúdos que mais são trabalhados nas SDs são os conceituais, 

seguidos dos procedimentais e os atitudinais. De acordo com Zabala (1998), os primeiros 

mostram enfoque na formação pautada no desenvolvimento de competências do estudante em 

suas relações com símbolos, expressões, ideias, imagens e representações, com os quais ele 

aprende e ressignifica a realidade. As competências do estudante materializam-se através do 

tratamento reflexivo de conteúdos específicos de ensino, em situações problematizadoras, 

desafiadoras e que partam dos conhecimentos prévios. Os segundos apresentam a perspectiva 

educacional dialógica, participativa, compartilhada, com a intenção de ampliar a capacidade 

reflexiva acerca da realidade difícil e contraditória adotando um compromisso coletivo, 

interativo, cooperativo. Tais conteúdos corresponderiam ao compromisso científico da escola 

de transmitir o conhecimento socialmente produzido. Já os terceiros referem-se à formação de 

atitudes e valores em relação à informação recebida, visando à intervenção do aluno em sua 

realidade, correspondem ao compromisso filosófico e científico da escola em promover 

características que completam o indivíduo como seres humanos (ZABALA, 1998). 

Seguindo essa linha de raciocínio, podemos esboçar, em traços gerais, a estrutura de 

uma situação de aprendizagem que possibilite construir os processos sociais de ensino-

aprendizagem na escola. Baseado nessa prerrogativa propusemos critérios para análise das 

sequências, pressupondo que a escolha destes possa representar indícios do processo de 

Alfabetização Científica dos professores autores das SDs (Quadro 10). 

 



137 
 

Quadro 10 - Quadro de análise dos aspectos presentes nas SD, produzidas pelos professores do Ensino Médio 
das áreas de Linguagens (SD1), Ciências da Natureza (SD2) e Ciências Humanas (SD3), que podem ser 
indicativos do processo de Alfabetização Científica. 

CRITÉRIOS ANALISADOS SD1 SD2 SD3 

1 Levantamento de questões para a investigação/ problematização 

2 Definição de uma temática 

3 Permite mobilizar os conhecimentos prévios 
4 Apresenta questões sociocientíficas ou relações CTSA    
5 Promove uma atitude favorável à aprendizagem    

6 Os conteúdos são significativos e funcionais 

7 Utiliza gêneros textuais variados sobre a temática 

8 Utilização de textos científicos e conceitos científicos 

9 Apresenta desafios que permitam promover aprendizagem significativa 

10 Estimula a pesquisa como princípio educativo e científico 

11 Promove a síntese do conhecimento construído 

12 Provoca conflito cognitivo/reflexão 

13 Ajuda a adquirir habilidades para aprender a aprender-estimula a autonomia 

14 Estimula a constituição da cidadania 

15 Promove a transposição didática18    
Fonte: dados da pesquisa 

 

A estratégia instrucional do professor que procura promover a Alfabetização Científica 

geralmente começa com a forte estimulação dos alunos mediante uma problematização ou 

estimulação da curiosidade e criatividade, pois segundo Fourez (2003, p.113), “a 

alfabetização científica visa, sobretudo, à formação, à inserção e à capacidade criativa do 

cidadão na sociedade”. Essa estratégia pode ainda ser capaz de ajudar os sujeitos na tomada 

de decisão sobre questões da vida relacionadas com a ciência, bem como na inclusão de temas 

transversais: saúde, higiene, consumo, educação sexual, devendo desenvolver as dimensões 

cognitiva, afetiva, atitudinal, ética e cultural tanto do ponto de vista individual como coletivo 

(FOUREZ, 2003). 

Há na SD2 menção de se trabalhar com a compreensão básica de termos, 

conhecimentos e conceitos científicos fundamentais, compreendendo o primeiro eixo 

estruturante da AC segundo Sasseron e Carvalho (2011), mas não observamos a menção de 

atividades que contemplassem sua aplicação em situações diversas e de modo apropriado no 

                                                     
18 Segundo Chevallard (1991) a Transposição Didática é entendida como um processo no qual um conteúdo do 
saber que foi designado como saber a ensinar sofre, a partir daí, um conjunto de transformações adaptativas que 
vão torná-lo apto para ocupar um lugar entre os objetos de ensino. O trabalho que transforma um objeto do saber 
a ensinar em um objeto de ensino é denominado Transposição Didática. CHEVALLARD, Y. La Transposition 
Didactique. Grenoble: La Pensée sauvage, 1991. 
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cotidiano do aluno. O que nos leva a refletir que a presença destes ou das questões 

sociocientíficas ou de qualquer elemento, não é garantia de sua correta exploração.  

Embora a pesquisa tenha sido contemplada nas três SDs, a visão recorrente desta é 

traduzi-la como simples acesso a novas informações para manter-se atualizado, baseado no 

significado de senso-comum. De modo geral, apesar das três sequências apresentarem 

questionamentos e buscarem a problematização, não fica evidente a promoção da aquisição de 

habilidades para aprender a aprender e do estímulo da autonomia ou da autoestima. Não há 

também a promoção da síntese do conhecimento que se pretendia construir com a aplicação 

das atividades. 

Na SD1, observamos uma atividade bem interessante que traz figuras, questões e 

alternativas para que o aluno faça a interpretação e marque a resposta correta. Esta atividade é 

condizente com a atual orientação das escolas em trabalhar em sala de aula atividades que 

simulem situações semelhantes às apresentadas nas avaliações externas. 

Diante de tal perspectiva, temos nas SDs, no rol de algumas atividades elencadas, 

aspectos importantes para estabelecer um diálogo entre as ciências, o mundo escolar e a 

realidade vivenciada pelos estudantes que serão descritas a seguir e subsidiaram nossas 

discussões: 

1) Momento de problematização: momento de questionar, de fomentar dúvidas, de conhecer e 

socializar o que se pensa sobre o assunto, sobre o que inquieta, de saber de onde irá partir e 

esboçar antecipações sobre os objetivos que se deseja alcançar. Importante, entretanto, que 

essa pergunta tenha uma relação direta com a realidade em que esse educando está inserido e 

aproxime o seu mundo daquele que será estudado. Este momento foi contemplado em todas as 

sequências didáticas analisadas, realizando a associação do conteúdo com os conhecimentos 

prévios dos alunos e a realidade vivida. 

2) Busca de informações: é importante utilizar diversificados meios de informações, realizar 

uma seleção consciente e não deixar que se perca o foco fornecido pelo momento de 

problematização. Todas as sequências propuseram a diversificação dos meios de busca de 

informação, algumas utilizaram vários vídeos e a internet como principal fonte de informação. 

3) Síntese: é aconselhável que os educandos sintetizem a (s) atividade (s) realizada (s) e 

contextualizem com aquilo que aprenderam. As sequências não conseguiram abordar esse 

momento antecipando o que vinha a seguir. Consequentemente houve um prejuízo refletido 

na fase seguinte, sem atividades que pudessem promover a reflexão do que foi estudado. 

4) Reflexão: permite que se façam as mais variadas relações que vão da opinião pessoal sobre 

o processo, até sugestões para as próximas atividades. Trata-se de um momento bastante rico, 
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entretanto, acreditamos que este será melhor trabalhado quando a sequência for aplicada. 

5) Transposição: o aprendizado construído deve agora ser aplicado a uma situação diferente 

daquelas que serviram de problematização e/ou de foco forte até aqui. Essa nova situação, 

contudo, deve manter elementos comuns suficientes para que os estudantes, de acordo com 

sua vivência, possam estabelecer as relações adequadas. Alguns professores propuseram na 

sequência essa transposição do assunto trabalhado, como na SD1. Muito embora, necessite de 

uma melhor estruturação, sua presença já configura elemento importante no processo de 

Alfabetização Científica. 

 Para autores como Andrade e Senna (2014, p.23) “a transposição didática é 

considerada a alma da Alfabetização Científica”. Trata-se, portanto, da forma de fazer com 

que o conhecimento construído seja aplicado pelo indivíduo em sua vida e, então: 

Muito mais do que ser um fim em si mesmo, o acesso ao conhecimento, convertido 
em saber escolar por meio das transposições didáticas, é o meio de que dispomos 
para nos aproximarmos da realização de um projeto educativo no qual esteja no 
horizonte o exercício da autonomia, da reflexão e da crítica (BRASIL, 2013c, p13). 

 
Percebe-se a necessidade de subsidiar a transposição didática dos saberes e 

procedimentos associados à competência do profissional de educação, principalmente quando 

pensamos na elaboração de atividades didático-pedagógicas pautadas na busca da construção 

do conhecimento por parte do aluno e, consequentemente, o uso deste como participante ativo 

da sociedade. Corroborando com Sasseron (2008) quando menciona o terceiro eixo da 

Alfabetização Científica, que toma como pressuposto que a reflexão e as soluções encontradas 

para um problema podem ser utilizadas para solucionar outros problemas associados. 

Acreditamos que embora tenhamos avançado um pouco em relação a elaboração de 

atividades didático-pedagógicas que propicie a problematização, a pesquisa, a investigação, 

ainda há muito a ser trabalhado, estudado e discutido para que consigamos promover a 

Alfabetização Científica dos professores. Entretanto, podemos dizer que a formação 

continuada no ambiente escolar e a inserção das temáticas abordadas nesse trabalho pode ser 

um excelente começo. Compreendemos que há de fato a possibilidade de realização de uma 

formação continuada na escola, forjada na reflexão de diversas questões vivenciadas pela 

comunidade escolar, sejam elas de cunho social, tecnológico, científico ou cultural. 

Tais perspectivas nos impulsionaram a aplicar um questionário final contendo quatro 

questões abertas, proporcionando um momento de auto-reflexão e auto-avaliação sobre o 

processo de Alfabetização Científica e a necessidade do indivíduo ser alfabetizado 

cientificamente. Essas respostas e discussões culminaram na escrita do capítulo 9 da 

dissertação por acreditarmos se tratar de um momento único, revelador e esclarecedor. 
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9 ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: REFLEXÕES A PARTIR DAS PERSPECTIVAS 
DE UM GRUPO DE PROFESSORES 

 

Nessa seção se pretendeu realizar uma discussão sobre a construção do conhecimento 

científico nas relações da ciência, da construção do conhecimento científico e da pesquisa 

como princípio educativo e científico no processo de Alfabetização Científica dos 

professores, além de outras variáveis pertinentes, como a interdisciplinaridade.  

Refletimos sobre o princípio do comprometimento dos sujeitos consigo próprios e com 

o outro, a tomada de consciência de suas capacidades, o conhecimento do seu próprio 

processo de aprendizagem e de escolha das metodologias de ensino adotadas em seu 

componente curricular para promoção da Alfabetização Científica dos alunos.  

A aplicação do questionário final, realizado após os encontros e as oficinas, buscou 

mais especificamente verificar a existência de associações entre as condições de alfabetização 

e não-alfabetização científica e as diversas perspectivas dos professores em relação à pesquisa 

como princípio científico e educativo, pois foi um tema recorrente trazido pelos professores.  

Os professores evidenciaram que tanto os encontros formativos quanto as oficinas 

proporcionaram reflexões sobre a prática pedagógica, além de importantes passos em direção 

a promoção da Alfabetização Científica.  

Para estabelecer a relação entre as concepções dos professores sobre pesquisa e a 

Alfabetização Científica apresentamos as reflexões esboçadas por eles durante a aplicação do 

questionário final.  

Assim, ao longo do texto, apresentaremos os questionamentos que nos proporcionaram 

estabelecer as relações entre estes e as respostas dadas pelos professores, as unidades de 

sentido extraídas dos discursos, bem como as considerações realizadas dialogando com os 

teóricos sobre o assunto explicitado. 
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Tabela 5- Questionamentos e respostas dadas pelos professores sobre a relação entre pesquisa e Alfabetização 
Científica presente no questionário final. 

Questão 1- Para você há uma relação entre a pesquisa e a 
Alfabetização Científica? Discorra sobre isso. 
 

 
Unidades de sentido 

Respostas dadas pelos professores  
A alfabetização científica é o resultado de um processo de construção de 
conhecimento que parte de uma pergunta, uma questão problema e que 
envolve ou requer a adoção de métodos científicos para responder a 
questão suscitada. Então, por mais que uma pessoa ou grupo possua 
prováveis respostas a questão que norteia a pesquisa, elas serão 
testadas e sua validade comprovada ou não. Lp1  

 
É possível perceber que no processo de alfabetizar-se cientificamente a 
pesquisa é fundamental, pois muitos questionamentos sobre a natureza, 
muitas das indagações sobre a ciência que rege o mundo são passíveis 
de respostas por meio das pesquisas que realizamos. Mas para ser 
alfabetizado cientificamente, é necessário compreender a linguagem que 
traduz a natureza, que explica os fenômenos naturais que ocorrem no 
mundo. E para nós, professores, isso é de extrema importância, antes de 
qualquer coisa, para entendermos o universo em que estamos inseridos e 
para poder explicá-lo aos nossos alunos. Lp6 

 
A curiosidade naturalmente implica na pesquisa. A pesquisa pode ter ou 
não o cunho cientifica. Penso que a alfabetização científica seria uma 
alfabetização dentro de determinada Teoria alicerçada por teóricos que 
estão estudando e ou pesquisando. Lm2 
 
Pesquisa é um processo laboral que envolve a curiosidade, o enlace 
hipotético, a investigação do objeto de estudo, a metodologia, a 
sistematização das ideias, enfim, é um trabalho muito mais meticuloso, 
pragmático que puramente intuitivo. No que tange à alfabetização 
científica, entendo como algo ainda didático, de iniciação, de inclusão 
nas arestas do pensamento reflexivo/crítico, fomentando uma nova 
modalidade de aquisição do saber, incentivando o aprendente a lançar 
hipóteses, inferências, analogias, raciocínios intra e extra objeto de 
análise, ou seja, uma concepção de que o educando é capaz de (re) 
construir conhecimentos sem a necessidade mecânica de meramente 
reproduzi-los. Lp5 

 
A pesquisa se constitui de um pré-requisito fundamental para a 
promoção da alfabetização científica. Dessa forma, há suporte para a 
construção do conhecimento e sua utilidade para a vida do estudante. 
Ln2 

Construção do conhecimento 
Pergunta, problema, 
Métodos científicos 
Levantamento de hipóteses 
Teste de hipóteses 
 
 
Pesquisa fundamental 
Questionamento, indagação 
Compreender a linguagem que 
traduz a natureza 
Explicação dos fenômenos naturais 
Entender o universo 
Explicar aos alunos 
 
 
 
Curiosidade natural 
Pesquisa científica 
Pesquisa não científica 
Teóricos e Pesquisadores 
 
Pesquisa=Processo laboral 
Enlace hipotético 
Trabalho meticuloso, pragmático 
Alfabetização Científica como algo 
didático, de iniciação, inclusão do 
pensamento reflexivo/crítico 
Levantar hipóteses, 
Fazer inferências 
Fazer analogias 
(Re) construção do conhecimento 
Sem reprodução 
 
Pesquisa como pré-requisito 
fundamental para promoção da AC. 
Suporte para construção do 
conhecimento 
Uso em seu cotidiano 

Fonte: dados da pesquisa 
 

 A pesquisa emergiu com muita força quando discutimos sobre o processo de ensino e 

aprendizagem e de construção do conhecimento. Sendo definida até mesmo como um pré-

requisito fundamental para a promoção da Alfabetização Científica. Observamos que entre as 

áreas há uma convergência em relação à pesquisa como necessária para o desenvolvimento 

dos estudantes. Sendo capaz de despertar a curiosidade, problematizar, indagar, levantar 

hipóteses e buscar a construção do conhecimento.  
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Percebemos uma conscientização do professor da importância do professor em ocupar 

espaços, no âmbito escolar, necessários à discussão coletiva, visando não só a reflexão de suas 

práticas e à troca de experiências, mas também, ao confronto entre os saberes de que são 

portadores e as diferentes teorias existentes. A escola pode assim, retomar seu espaço 

tradicional de discussão seletiva (reuniões pedagógicas, conselho de classe, construção do 

PPP etc) como também de formação continuada, abrangendo desde a formação científica à 

formação cultural, onde se estimule o estudo, as discussões, a problematização, a elaboração, 

o planejamento, a pesquisa e a cultura. 

Quando o professor indaga e questiona sua ação pedagógica, observa-se uma intenção 

de caminhar em direção à educação emancipatória (DEMO, 2003), fazendo com que os 

sujeitos sejam capazes de construir conhecimentos com seus alunos para que possam ser 

utilizados em seu cotidiano. Muitos autores acreditam que os problemas de pesquisa só 

podem advir da prática, cujo principal objetivo é compreender e melhorar o processo 

educativo, de forma crítica e comprometida. Pois segundo Freire, 

Fala-se hoje, com insistência, no professor pesquisador. No meu entender o que há 
de pesquisador no professor não é uma qualidade ou uma forma de ser ou de atuar 
que se acrescente à de ensinar. Faz parte da natureza da prática docente a indagação, 
a busca, a pesquisa. O de que se precisa é que, em sua formação permanente, o 
professor se perceba e se assuma, porque professor, como pesquisador (FREIRE, 
2013, p. 32).  

 
Nesse contexto, concordamos com as autoras Esteban e Zaccur (2002) quando dizem 

que a formação de professores-pesquisadores além de permitir a articulação entre teoria e 

prática, colocaria o questionamento como ponto principal do processo de formação. 

Afastando a ideia vigente da dissociação entre teoria e prática, que contribui cada vez mais 

para fragmentação do saber. 

Fala-se muito na área de ciências sobre a importância de ser alfabetizado 

cientificamente (DEMO, 2010; SASSERON, 2008; SASSERON; CARVALHO, 2011; 

AULER; DELIZOICOV, 2001; LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001), mas qual a concepção 

que os professores que estão no labor da sala de aula possuem sobre o que é ser alfabetizado 

cientificamente e a importância deste conhecimento para ele? Conhecer e compreender a 

concepção destes sobre esse assunto, pode significar um grande passo no processo de 

Alfabetização Científica desse profissional.  
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Tabela 6 - Questionamentos presentes no questionário final e as respostas dadas pelos professores sobre o que é 
ser alfabetizado cientificamente e importância para o professor. 

Questão 2 - O que é ser alfabetizado cientificamente? Qual a 
importância dessa alfabetização para o professor? 

 

 
Unidade de sentido 

Respostas dadas pelos professores  
A alfabetização científica é componente importante na formação cidadã das 
crianças e na construção da leitura crítica do mundo, autonomia e da 
capacidade de buscar soluções. Lm1reg 
 
 
Ser alfabetizado cientificamente é ser pesquisador, ou seja, ser dotado de um 
espírito crítico, investigador, questionador, é possuir curiosidade, não aceitar 
respostas prontas; é ter a interrogação dos olhos das crianças que buscam 
sempre o porquê das coisas. Isso é muito importante para o professor, pois o 
instiga a procurar novos métodos e estratégias de aprendizagem, o que por 
sua vez, coopera para que ele deixe sua postura de “dador de aula” para ser 
mediador da construção do conhecimento.  Com isso, o aluno é despertado 
para assumir seu papel na sua formação cultural, passando a ser construtor 
de seu conhecimento. Lp4 
 
 
Uma rica amostra de possibilidades. Quebra de paradigmas, atualização dos 
componentes curriculares e sistematização de novas metodologias e 
conhecimentos. Portanto, mudança de postura e hábitos já internalizados são 
trabalhados e incentivados independentemente dos pontos de vistas 
conceituais. Lp7 
 
 
 
Ser alfabetizado cientificamente é ser ator no palco do processo ensino-
aprendizagem. É despir-se da condição de coadjuvante para protagoniza no 
espetáculo do saber. Essa condição importante para o professor porque o faz 
repensar na sua importância enquanto mediador e não como um simples 
reprodutor de conteúdos, reforçando uma prática mecanicista, embolorada 
no engavetamento separatista das disciplinas e de uma modalidade acrítica 
do conhecimento descontextualizado. Contribuir para um ensino autônomo e 
reflexivo é endossar a própria autonomia. Lp4 

Formação cidadã das crianças 
Leitura crítica do mundo 
Autonomia 
Busca de soluções 
 
Alfabetizado cientificamente 
= pesquisador 
Ter espírito crítico, 
investigador, questionador, 
curioso 
Motiva o professor a buscar 
novas metodologias 
Professor como mediador 
Formação cultural do aluno 
Construtor do conhecimento 
 
Quebra de paradigmas 
Possibilidades 
Atualização dos componentes 
curriculares 
Sistematização de novas 
metodologias 
Mudança de postura e hábitos 
 
Ser protagonista do processo 
ensino-aprendizagem 
Repensar sua prática 
Mediador e não reprodutor 
Desfragmentação do saber 
Ensino autônomo e reflexivo 
 
 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Salientamos que apesar da formação envolver professores das três áreas do 

conhecimento, esperávamos que os professores das áreas de Linguagens e Ciências Humanas 

se aventurassem no mundo da ciência, vislumbrando-a como um construto humano 

(LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001), parte da cultura, portanto, passível de ser refletida em 

formação continuada, utilizando o conhecimento apreendido em ações ponderadas e 

responsáveis.  

Então, a discussão gira em torno da ciência e da importância de ações educativas 

interdisciplinares que promovam o diálogo entre os conteúdos disciplinares e os problemas 

relevantes que afetam toda a sociedade. Como nos diz Teixeira (2003): 

Sabemos que o conhecimento e a ciência são indispensáveis ao processo de 
conscientização das pessoas, mas como é possível potencializar o papel da educação 
científica na formação da cidadania, se os próprios docentes desconhecem e ignoram 
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essa necessidade? Muitos ainda conservam a visão em que as disciplinas ligadas à 
área de humanas e ciências sociais é que são responsáveis pela formação da 
cidadania dos alunos (TEIXEIRA, 2003, p.188). 

 
Conforme salienta Fourez (2003) a Alfabetização Científica pode e deve ser 

compreendida como atitudes educativas, a partir da formação do sujeito e da cultura cidadã 

das coletividades, sendo valorizada a cultura de grupo. 

Conforme preconiza os PCN (2002): 

 Não se cogita em descaracterizar as disciplinas, confundindo-as todas em práticas 
comuns ou indistintas; o que interessa é promover uma ação concentrada do seu 
conjunto e também de cada uma delas a serviço do desenvolvimento de 
competências gerais que dependem do conhecimento disciplinar (BRASIL, 2002, p. 
16). 

A desfragmentação do saber foi uma questão bastante abordada pelos professores, em 

que se pressupõe para superá-lo a utilização de novas metodologias, atualizações dos 

componentes curriculares no sentido de se aproximarem mais da nova formação humana 

exigida pela sociedade, o diálogo entre as disciplinas da mesma área e a aproximação das três 

áreas do conhecimento. Visão construída a partir da quebra de paradigmas da educação, 

motivando o professor a mudar de postura e atitude frente à construção da figura do docente 

como ser detentor da verdade. Transpondo-se nessa nova vertente como sujeito autônomo, 

reflexivo, crítico, pesquisador, mediador e capaz de aprender a aprender. Pautado na 

valorização do aspecto coletivo, fazendo com que os professores possam aprender e se apoiar 

mutuamente, buscando a interdisciplinaridade ou mesmo a transdisciplinaridade19 (TORRE, 

2008). 

A educação é uma área interdisciplinar e aplicada por excelência (TEIXEIRA, 2003), 

por isso se alimenta de formulações teóricas originárias de várias disciplinas construídas no 

plano da prática Segundo Zabala (2002, p. 32) “A interdisciplinaridade implica o encontro e a 

cooperação entre duas ou mais disciplinas, cada uma das quais [...] traz seus próprios 

esquemas conceituais, a maneira de definir os problemas e seus métodos de investigação”, 

entretanto, acrescenta que a transdisciplinaridade implica que o “contato e a cooperação que 

ocorre entre diversas disciplinas sejam tão grande que estas acabaram por adotar um mesmo 

conjunto de conceitos fundamentais ou alguns elementos de um mesmo método de 

investigação, falando de maneira geral, o mesmo paradigma.” (idem, p.32) 

                                                     
19 Entende-se o conceito transdisciplinar como sendo um olhar interativo e dialogado da realidade, que chega a 
manifestar-se de múltiplas formas e níveis, com base na capacidade compreensiva e intencionalidade do 
observador (TORRE, 2008). 
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 Nesta perspectiva, o professor como sujeito autônomo, reflexivo, pesquisador deve 

aliar aos saberes, às emoções, os sentimentos e às intuições, sendo capaz de trazer para a sala 

de aula elementos que são, tradicionalmente, objetos de outras disciplinas, trabalhando com 

eles sob a ótica da área de conhecimento em que atua. 

Autores como Zabalza (2004, p. 144) discorrem sobre a necessidade do 

desenvolvimento de dupla competência dos bons professores: “a competência científica, como 

conhecedores fidedignos do âmbito cientifico ensinado, e a competência pedagógica, como 

pessoas comprometidas com a formação e com a aprendizagem de seus estudantes”. 

Segundo Fourez (2003) 

Se a escola se preocupasse mais com a Alfabetização Científica e Técnica dos 
indivíduos e dos grupos, ela trataria de proporcionar aos alunos a experiência de ter 
participado de uma coletividade praticado um debate. Ter vivido desta forma, tal 
experiência, confere uma competência da qual se pode preparar explicitamente a 
transferência para outras situações (FOUREZ, 2003, p. 115). 
 

Nesse sentido, a escola deve ser uma promotora da Alfabetização Científica de forma 

individual e coletiva, auxiliando à promoção de aprendizagens significativas que possam ser 

transpostas para outras situações da vida do sujeito.  

Observamos na maioria das respostas dadas pelos professores que a condição de estar 

alfabetizado cientificamente, encontra-se diretamente relacionadas ao professor como 

produtor de conhecimento, permitindo a configuração deste como protagonista, como ser 

autônomo, na perspectiva de que este protagonismo docente traga consigo a possibilidade de 

aproximação entre os conceitos de “professor reflexivo”, “professor pesquisador”, “professor 

como profissional autônomo” e “professor como cidadão” entendendo que ao professor é 

possível uma atitude de pesquisa e investigação relacionada à sua prática profissional que lhe 

favoreça uma apropriação da mesma, da construção do conhecimento e socialização com os 

demais protagonistas do processo: os alunos. 

A percepção destes da necessidade de apropriação da formação para a Alfabetização 

Científica pode ser vislumbrada principalmente quando se menciona sobre a busca e 

sistematização de novas metodologias, da mudança de postura e atitude, além da apropriação 

do papel de professor mediador, não de reprodutor de teoria alheias, referente ao seu objeto de 

estudo. A terceira questão busca entender se ser alfabetizado cientificamente é uma condição 

importante para o indivíduo na visão do professor. 
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Tabela 7 - Questionamentos presentes no questionário final e as respostas dadas pelos professores a importância 
de alfabetizar cientificamente o indivíduo. 

Questão 3- Você acredita que é importante alfabetizar cientificamente 
o indivíduo? Por quê? 
 

 
Unidade de sentido 

Respostas dadas pelos professores  
Não seria possível entender muitos dos fenômenos naturais que movem a 
nossa rotina diária sem a alfabetização científica, e por isso torna-se de 
extrema importância alfabetizar cientificamente o indivíduo, para que ele 
compreenda o ambiente que o cerca, bem como a dinâmica das mudanças 
que ocorrem na natureza... cidadania. Lp6 
 
Sim, pois essa é uma forma de se criar condições para desenvolver no 
aluno o espirito critico, questionador, de modo que ele possa exercer 
plenamente a cidadania.Lp1 
 
Sim. Como tal, as orientações dos estudos feitas de forma coletiva, as 
novas metodologias, competências e habilidades, têm contribuído bastante 
para a formação do sujeito. É fundamental a aplicação dos conteúdos de 
forma a torna-los estudantes e pesquisadores. A escola que ensina é a 
escola que aprende com os seus estudantes. Ln2 
 
Sim. Para que ele desenvolva a criticidade, a reflexão, a argumentação, a 
curiosidade e o gosto pela descoberta. Para que ele aprecie o ato do 
desvendamento em detrimento do conhecimento macerado, comumente 
copiado e reproduzido... Para que ele aprecie um saber que ficará 
especialmente internalizado por ter sido fruto da busca pessoal, 
intermediada, claro; mas acima de tudo autônoma, prazerosa e 
significativa. Lh2 
 
Sim. Trazendo a ciência para o cotidiano, os alunos compreendem o que 
os livros didáticos não conseguem ensinar sozinhos, pois o aprendizado 
pela vivência e experimentação é fundamental. Lm1 

Compreender o ambiente 
Entender a dinâmica e mudanças 
na natureza 
 
 
 
Desenvolvimento do espírito 
crítico, questionador. 
Conquista a cidadania 
 
Formação do sujeito 
Aplicação dos conteúdos para 
torna-los estudantes e 
pesquisadores 
Escola que ensina, aprende 
 
Desenvolver a criticidade, 
reflexão, argumentação, 
curiosidade, gosto pela 
descoberta 
Autonomia 
Busca pelo conhecimento 
Significativa 
Ciência no cotidiano 
Auxílio para os saberes 
constituídos 
Aprendizado pela vivência e 
experimentação 

Fonte: dados da pesquisa 

 
Percebemos ainda, que a Alfabetização Científica é vista por alguns dos professores 

como estratégia de caráter educativo, vinculada à leitura crítica do mundo, a qual permite a 

formação de saberes contextualizados de modo que se tenha, enquanto sujeito, um discurso 

reivindicatório que seja ouvido em diferentes setores da sociedade. Corroborando com Chassot 

para quem as propostas de AC giram em torno da preparação de homens e mulheres para o 

exercício da cidadania. Podendo ser ainda um aprendizado conduzido pela vivência e 

experimentação. 
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Tabela 8 - Questionamento presente no questionário final e as respostas dadas pelos professores sobre se este se 
considera alfabetizado cientificamente. 

Questão 4 -Você se considera alfabetizado 
cientificamente? 

 

 
 

Unidade de sentido 
Respostas dadas pelos professores  
Acho que sim! Porém, limitações com a experimentação 
principalmente. Lm1 
Iniciando. Como preconizam os princípios da alfabetização, 
sua prática não deve ser somente dentro da sala de aula. É 
preciso ir além, fazer da própria realidade do aluno o 
incentivo para a AC. Alfabetizar cientificamente é integrar 
conhecimentos das experiências vivenciadas fora da escola. 
Os saberes do sujeito com os conhecimentos pedagógicos 
oferecidos pela escola. Então acho que estou começando o 
processo de alfabetização. Lp5 
 
Ainda não, mas acho importante, mesmo em Linguagens. Só 
que na minha área, poderia usar a pesquisa para fazer as 
disciplinas dialogarem entre si. Lp6 
. 
Acredito que sim, mas precisaria estudar mais sobre isso. 
Pois a AC envolve estudos de teoria também para que os 
conhecimentos não se tornem superficiais. Busco sempre o 
aprimoramento e acredito que consigo utilizar meus 
conhecimentos científicos no cotidiano. Gostaria, no entanto 
de ter mais tempo para ler as teorias e livros, 
principalmente o que trata da origem da química. Ln2 
 
Em parte, pois ser alfabetizado cientificamente é dispor de 
conhecimentos que possam ajudar a resolver problemas 
sociais também. Os professores podem mediar e propor 
caminhos e saberes necessários a resolução de problemas 
concretos. Lh3 
 
Acho que sou em parte, pois sei um pouco sobre ciências, 
sobre pesquisa, investigação, mas sei que não sei tudo, pois 
somos especialistas na nossa área. Só com muito estudo 
para conseguir isso e eu gosto desse desafio. Estou 
buscando. Lh2 
 
Na minha área eu preciso buscar essa alfabetização, pois é 
exigido muito de nós nesse sentido. Sempre tem pesquisa 
para fazer, feira de ciências etc  Assim, acho que sou, mas 
preciso me aprofundar nessa área. Ln1 

Ensino por experimentação 
 
 
Uso do conhecimento prévio associado ao 
conhecimento pedagógico 
Prática e integração do conhecimento no 
cotidiano 
Iniciante no processo de alfabetização 
Transposição didática 
 
 
 
Pesquisa como possibilidade de diálogo entre 
as áreas e promoção da AC 
 
 
Aprofundamento nos estudos sobre ciências 
Busca de conhecimentos significativos, 
aprimoramento 
Estudo das teorias 
Ter mais tempo para estudar 
Interesse na história das ciências 
 
Conhecimentos para resolver problemas 
sociais 
Professor como mediador 
Saberes necessários 
Resolução de problemas concretos 
 
Saber generalizado sobre ciências 
Pesquisa e investigação 
Especialista em uma área 
Aprofundamento nos estudos 
Desafios  
 
Aprofundamento nos estudos 
Responsabilidade da área 
Pesquisa 
Feira de ciências 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Os professores possuem consciência da condição de iniciantes no processo de 

Alfabetização Científica, e que a partir de estudos e aprofundamento na temática, podem 

dispor um pouco desse conhecimento para promoverem mudanças na forma como o ensino 

acontece na sala de aula.  

Salientamos também que apesar dos professores das áreas de Linguagens e Ciências 

Humanas compreenderem na formação que a Alfabetização Científica se constitui objeto de 
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estudo da área de Ciências da Natureza, acreditam que a formação nessa área, independente 

da condição profissional de professor, é de fundamental importância para a formação cidadã, 

vindo a somar para a melhoria de sua prática educativa. Alguns acrescentaram ainda que a 

pesquisa como promotora do processo de Alfabetização Científica pode ser capaz de fazer 

estabelecer essa ponte entre os saberes.  

Autores como Durant et al. (1989) acreditam que a educação em ciências é a principal 

influência para possibilitar a condição de Alfabetização Científica. Por outro lado, talvez o 

desempenho em uma medida de Alfabetização Científica não seja tão importante quanto o 

contexto das experiências de sala de aula compartilhadas pelos professores, em que o 

conhecimento sobre ciência e tecnologia é discutido entre os professores em sua formação e 

nas experiências compartilhadas nos momentos de “Atividade Complementar”. 

Concordamos com Fourez (2005, p. 62) ao afirmar:  

Eu consideraria alguém como alfabetizado científica e tecnologicamente quando 
seus saberes promoverem uma certa autonomia (possibilidade de negociar suas 
decisões frente ás pressões naturais ou sociais), uma certa capacidade de comunicar 
(encontrar as maneiras de dizer), e um certo domínio e responsabilidade, frente a 
situações concretas.  

 
Apesar de não termos a pretensão de definir categoricamente se os sujeitos 

participantes da investigação são ou não alfabetizados cientificamente, pois isto demandaria 

mensurar esta alfabetização e não pretendemos discutir essa linha de pensamento, 

pretendemos analisar como a promoção de discussões sobre ciência, pesquisa, construção do 

conhecimento pode auxiliar na identificação de indícios do processo de Alfabetização 

Científica dos professores.  

Os estudos apresentados sobre a Alfabetização Científica nos mostraram as diferentes 

habilidades que um indivíduo apresenta e podem ser encontradas entre os alfabetizados 

cientificamente. Apesar das diversas habilidades apresentadas pelos autores estudados 

(PENICK, 1998; NORRIS; PHILLIPS, 2003 apud SANTOS, 2007), acreditamos que estas podem 

convergir em diversos aspectos, fornecendo-nos subsídios para indicar se pode ter havido o 

início do processo de AC.  

Dessa forma, as discussões sobre o processo de Alfabetização Científica dos 

professores foram pautadas no que já foi discutido sobre o tema e, em especial, nas 

habilidades necessárias para esta alfabetização com base nos estudos de Fourez (1994, 2003).  

Em síntese, realizamos a caracterização de uma pessoa alfabetizada cientificamente, 

segundo os estudos de Fourez (1994), e situamos os professores participantes da pesquisa, de 
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acordo com as características apresentadas por eles no decorrer da investigação e da auto-

avaliação realizada.  

Ressaltamos que os professores apresentaram a maioria das características descritas 

por Fourez, entretanto, em itens como a utilização dos conceitos científicos; o conhecimento 

dos principais conceitos, hipóteses e teorias científicas e sua aplicação; o reconhecimento da 

origem da ciência; a posse de suficientes saberes e experiência para apreciar o valor da 

pesquisa e do desenvolvimento tecnológico; certa compreensão da maneira como as ciências e 

as tecnologias foram produzidas ao longo da história e o conhecimento das fontes válidas de 

informação científica e tecnológica e recorrer a elas quando diante de situações de tomada de 

decisões, poucos apresentaram tais características. 

A maioria se acha capaz de compreender a importância da ciência e dos conhecimentos 

científicos e tecnológicos para o crescimento da sociedade. Além disso, demonstraram grande 

interesse pela temática da pesquisa, já que esta como princípio educativo e científico pode 

auxiliar na promoção da Alfabetização Científica dos indivíduos. Corroborando com o que 

vem sendo apontado na literatura atual nacional como condição primordial para que os 

indivíduos participem de forma crítica, reflexiva e transformadora na sociedade 

contemporânea, contribuindo diretamente no crescimento econômico, social e cultural do 

país.  

Por fim, os professores sinalizaram que entenderam a proposta da Alfabetização 

Científica, que estão conscientes da importância de manter as características específicas da 

disciplina que ministra, mas sem deixar de considerar a possibilidade que elementos das 

diversas áreas da ciência possam ser inseridos no planejamento de seu componente curricular. 
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10 CONCLUSÃO 
 

Vivemos em constante transformação na sociedade, muitas mudanças são advindas 

das descobertas científicas e tecnológicas. Então, não podemos negar que, para 

compreendermos esse mundo de informações, conceitos e tecnologias que se formam ao 

nosso redor, e entender como isso interfere ou não, em nossa vida, é necessário que tenhamos 

uma base mínima de conhecimento sobre ciência e tecnologia, ou seja, é necessário que 

sejamos Alfabetizados Cientificamente. 

O profissional da educação necessita ter compreensão do conhecimento em suas 

múltiplas dimensões e a visão ampliada do processo de sua formação e da capacidade de 

continuar sua aprendizagem. Assim, a investigação teve como pauta três pontos-chaves: a 

formação continuada, a pesquisa como princípio educativo e a Alfabetização Científica (AC). 

Em primeiro lugar, buscamos identificar se havia a inserção da AC nos documentos 

oficiais do governo como a LDB, os PCNEM, o RFC no PPP da escola ou nas propostas dos 

materiais dos cursos de formação e, a seguir compreender como é que ocorre o processo de 

Alfabetização Científica na formação continuada de professores no espaço e tempo da 

“Atividade Complementar” no Ensino Médio, sinalizando as contribuições dessa formação no 

planejamento das atividades pedagógicas do professor.  

Quando falamos em formação de professores, a primeira ação é consultarmos a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (BRASIL, 1996, art. 43, IV) na qual consta, 

entre as finalidades do ensino superior, a de “incentivar o trabalho de pesquisa e investigação 

científica [...]”, bem como “estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 

científico e do pensamento reflexivo”, contudo, não encontramos explícita a sua 

obrigatoriedade. Desse modo, ao analisarmos os documentos oficiais do Ministério da 

Educação, como a Lei de Diretrizes e Bases, os PCN para o Ensino Médio, entre outros, não 

encontramos evidências de propostas que envolvessem a Alfabetização Científica, entretanto, 

em alguns desses documentos detectamos expressões como conhecimento científico-

tecnológico e conhecimento científico. Já a pesquisa como princípio educativo é mencionada 

em diversos documentos oficiais e consta de forma mais explícita em dois dos cadernos 

utilizados na proposta do curso de formação continuada dos professores na escola, entretanto, 

sem enfatizar como incorporá-la na prática do professor.  

Assim, apresentamos como um dado importante o papel da pesquisa como princípio 

educativo e científico na formação continuada dos docentes, cujas atividades propostas 

destacaram-se como fomentador da AC e ponte entre os saberes.  
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Ainda, ao examinar documentos oficiais como os PCN, constatamos a recomendação 

de que o ensino das ciências deva desenvolver habilidades que possibilitem reflexões sobre 

ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Já nos materiais disponibilizados pelo MEC para 

formação continuada dos professores, percebemos o esforço em discutir os saberes dos 

professores, a formação integral do indivíduo, a importância da interdisciplinaridade e a 

melhoria da prática do professor. Percebemos também que há a intenção de discutir a 

construção do conhecimento científico e tecnológico, a pesquisa como princípio educativo e 

científico, entretanto, a proposta ainda apresenta diversos pontos que necessitam ser 

aprofundados. 

No PPP da escola não encontrarmos qualquer menção a formação continuada ou a 

Alfabetização Científica, mas sabemos que as escolas estão sendo convidadas a participar do 

contexto do ambiente de trabalho como lugar de formação e compelidas a não mais contentar-

se com a função de repasse dos saberes. Logo, a escola tem transformado em ambiente que 

possa contribuir para que os indivíduos desenvolvam uma postura crítica, reflexiva e ativa 

frente às informações, à realidade, o desenvolvimento científico e tecnológico, à demanda da 

sociedade atual, buscando sua (auto) formação contínua. Observamos a importância dos 

estudos, das reflexões e discussões entre os professores das três áreas do conhecimento, no 

planejamento das atividades que envolviam a construção do conhecimento científico, em que 

as áreas de Linguagens e Humanas se aproximaram da área de Ciências da Natureza como 

suporte ao processo de Alfabetização Científica.  

Dessa forma, a partir da nossa experiência e dos discursos dos professores, 

observamos que, de modo geral, nos cursos de formação continuada não há uma preocupação 

em explicitar como essas temáticas podem ser abordadas ou vivenciadas, pois segundo 

informações apresentadas no diagnóstico inicial, nenhum dos professores consultados 

presenciou ou participou de atividades de pesquisa com a finalidade citada nos documentos 

oficiais, situação que foi perpetuada em cursos anteriores de formação continuada. Os 

professores salientaram ainda que geralmente há o predomínio nos cursos à distância de 

formação continuada, de aulas distantes do engajamento teoria-prática e da (re) construção de 

conhecimentos, autonomia e criticidade, sendo muitas destas marcadas por características 

tradicionais de mera reprodução. 

Como a formação continuada no ambiente escolar incluiu todas as áreas do 

conhecimento, esperávamos encontrar a Alfabetização Científica contemplada em um dos 

eixos norteadores de aprendizagem de novos saberes e na melhoria da qualidade do ensino de 
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ciências, entretanto, isto não aconteceu, ou pelo menos não como esperávamos, então 

propusemos atividades e oficinas que abordassem essas temáticas. 

  Destarte, compreender o processo educativo e a formação continuada de professores, 

atualmente, exige a compreensão do seu processo de construção, das condições de trabalho e 

das propostas e oportunidades de formação continuada dos profissionais efetivos no sistema 

de ensino no seu local de trabalho.  

 Mesmo porque, apesar da instituição da “Atividade Complementar” desde o ano de 

2002 pela Secretaria de Educação do estado da Bahia (SEC-BA), apenas no ano de 2014 a 

proposta de formação continuada de âmbito nacional implementada pelo Ministério da 

Educação, em parceria com a Secretaria de Educação de cada estado, realmente 

contemplaram a formação continuada dos professores no ambiente escolar tendo por 

finalidade oportunizar a (re) construção de conhecimento e tempo para realização de 

planejamento de atividades pedagógicas oriundas dessa construção.  

 A formação no ambiente de trabalho foi uma proposta bem aceita pelos professores, já 

que esta é uma das condições para a formação da identidade desses profissionais, 

possibilitando a troca de experiência e a reflexão coletiva dos problemas vivenciados pela 

escola e professores dentro da sala de aula. Nesse sentido, essa investigação nos proporcionou 

dados de grande relevância para a compreensão da realidade local e ao mesmo tempo indícios 

da realidade macro do estado da Bahia. O trabalho possibilitou responder a uma das nossas 

questões de pesquisa, que foi a de saber se o espaço da “Atividade Complementar” estava 

sendo consolidado como ambiente de aprendizagem? Podemos dizer que em 2014, a 

formação no formato em que foi apresentada, de fato, proporcionou além de estudos, 

discussões, troca de experiência e reflexões cada vez mais aprofundadas sobre a construção 

do conhecimento, iniciação à pesquisa como princípio educativo e científico e ao processo de 

Alfabetização Científica, constituindo-se sim como um ambiente de aprendizagem e do 

aprender a aprender. 

Além disso, os estudos dos diferentes autores sobre a temática auxiliaram na 

compreensão de como as discussões sobre ciência, pesquisa como princípio educativo e a 

construção do conhecimento científico podem favorecer a AC de professores que atuam no 

Ensino Médio. Pode ainda contribuir na promoção de mudanças no planejamento dos 

professores em relação ao uso de novas abordagens no processo de ensino e aprendizagem das 

Ciências no Ensino Médio de uma forma interdisciplinar, aprimorando os conhecimentos dos 

professores da área de Ciências da Natureza e oferecendo suporte nas áreas de Linguagens e 

Ciências Humanas para uma abordagem interdisciplinar das temáticas. 
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Vale ressaltar, no entanto, que apesar dos dados revelarem que a maioria dos 

professores não tinha conhecimento do conceito de Alfabetização Científica, mesmo os da 

área de Ciências da Natureza, a educação científica já vem sendo objeto de preocupação das 

políticas públicas no ensino fundamental desde o ano 2012, fomentada pelo governo através 

de cursos de curta duração, como o curso “Educação Científica: inovação educacional para a 

sala de aula”, disponibilizado pelo estado da Bahia para os professores de ciências.  O curso 

tem duração de 120h e é semipresencial com quatro encontros presenciais, disponibilizando 

livros para o professor e para o aluno. Um dos objetivos desse curso é o de subsidiar as 

discussões e o planejamento das feiras de ciências na escola, que apesar dos esforços dos 

professores e gestores, parece não conseguir contemplar a pesquisa como princípio educativo 

e científico e a Alfabetização Científica como eixo da aprendizagem e construção do 

conhecimento, como preconizado pela metodologia MAPA. 

Apesar da exigência instituída pelos órgãos competentes para participação desses 

cursos, observa-se uma tendência e necessidade dos sistemas educacionais nacionais e 

internacionais, em proporcionar essa flexibilização na educação e qualificar os indivíduos que 

deles fazem parte, independentemente da área do saber. No ano de 2015, a inscrição no curso 

foi liberada para professores que atuam no Ensino Médio, trazendo ainda como novidade a 

possibilidade de participação de professores da área de humanas e de linguagens. 

Oportunidade essa que não foi perdida por alguns dos professores que participaram dos 

encontros e das oficinas realizadas (dez fizeram a inscrição, dessas, nove foram 

homologadas). Destes, três são de Linguagens, três de Ciências da Natureza e três de Ciências 

Humanas. Isso sugere que os professores consideraram a importância no aprofundamento da 

temática AC para sua vida pessoal e profissional. 

 A partir da análise dos discursos proferidos pelos professores nas oficinas e encontros 

formativos e com o suporte das atividades didático-pedagógicas produzidas, constatamos a 

importância da inclusão das temáticas abordadas na formação continuada, bem como o 

entendimento sobre a Alfabetização Científica, independente da área do saber, 

conscientização sobre a importância de ser alfabetizado cientificamente e a identificação de 

indícios do início do processo de Alfabetização Científica, segundo os três eixos estruturantes 

da AC (SASSERON; CARVALHO, 2011), compreendendo assim os espaços em que o 

conhecimento científico e a leitura do mundo se intercruzam. Contudo, notamos que o pouco 

domínio do primeiro, o qual se refere à compreensão básica de termos, conhecimentos e 

conceitos científicos fundamentais, ainda é o que faz com que os sujeitos não se considerem 

alfabetizados cientificamente. 
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 Pudemos analisar os limites e as possibilidades de um projeto de intervenção 

desenvolvido na “Atividade Complementar” das três áreas do saber tendo como proposta a 

promoção da Alfabetização Científica no contexto da formação continuada dos professores do 

Ensino Médio e constatar que as limitações giraram em torno da dificuldade da continuidade 

da formação continuada dos professores envolvendo todas as áreas do saber; da 

indisponibilidade de recursos para desenvolver projetos de pesquisa com esta demanda; da 

dificuldade da quebra de paradigma em relação ao currículo e conteúdo dos componentes 

curriculares; da apropriação de bases teóricas mais sólidas em relação às temáticas estudadas; 

da real inserção da pesquisa como princípio educativo e científico e da Alfabetização 

Científica nos currículos, em especial, no currículo das disciplinas de Ciências da Natureza, 

como condição fundamental para alcançar a formação para cidadania entre outras. 

 Como possibilidades, acreditamos ter contribuído para repensar a formação continuada 

de professores que até poucos anos objetivava a capacitação destes apenas para o desempenho 

de repasse de informações, pautada em propostas curriculares fechadas, pouco reflexivas e 

distantes da realidade dos alunos; fomentar a compreensão da Alfabetização Científica como 

um dos caminhos que podem ser trilhados, a fim de não apenas produzir novos 

conhecimentos ou novas tecnologias, mas capacitar pessoas para utilizá-los de maneira 

racional, consciente e responsável em seu dia-a-dia; a apropriação da concepção de ciência; a 

ampliação do conceito de pesquisa como princípio educativo e sua utilização em situações 

que visam a formação do estudante no desenvolvimento de suas capacidades intelectual e criativa; 

indicativos de que as abordagens das temáticas estudadas potencializam a interação dialógica entre as 

áreas, os professores e   a comunidade escolar.  

 Portanto, com as discussões e reflexões realizadas na formação, observamos a 

ampliação do repertório dos professores sobre a pesquisa, sobre a ciência, o despertar do 

interesse e entendimento em relação à Alfabetização Científica e uma possível contribuição 

destas para a melhoria de seu planejamento metodológico. Constatamos também que o curso 

de formação continuada na escola, apesar de ter contribuído para a formação dos professores, 

em que puderam questionar suas crenças, ampliar a capacidade de analisar a realidade escolar, 

os saberes, a valorização da profissão docente e a troca de experiências na “Atividade 

Complementar”, necessita ainda de uma melhor organização do tempo para discussão e 

aprofundamento das temáticas em questão. 
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Apêndice A  – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Prezado Sr (a) 

Estamos convidando-o a participar voluntariamente no estudo “A Alfabetização 
Científica no Contexto da Formação Continua de Professores da Educação Básica”, sob 
responsabilidade da Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores 
para a Educação Básica da Universidade Estadual de Santa Cruz–Ilhéus/BA, Ednailza 
Miranda Carvalho Aboboreira e orientação da professora Drª Adriane Lizbehd Halmann. 

Esta pesquisa visa refletir sobre a Alfabetização Científica no contexto da formação 
contínua de professores da Educação Básica, analisando se as discussões promovidas sobre a 
temática,nas “Atividades Complementares”, podem auxiliar na melhoria das práticas 
pedagógicas dos professores e na construção do conhecimento científico. Para coletar os 
dados, será utilizado um questionário, a observação participante, encontros de formação e 
grupo focal, cujo áudio será descartado (apagado) logo após a transcrição das informações. 

É possível que aconteçam os seguintes desconfortos ou riscos: timidez e tempo gasto 
para responder ao questionário e/ou participar do encontro de formação. Os quais serão 
minimizados através das seguintes providências: concessão de tempo adequado para que você 
possa refletir e responder ao questionário, respeito aos seus valores culturais, sociais, morais, 
religiosos e éticos, bem como sua participação voluntária nas discussões nos encontros de 
formação, além de local e horário dos encontros restritos aos participantes.Os benefícios que 
esperamos como estudo são entender como se dá o processo de formação contínua de 
professores nas “Atividades Complementares” e a contribuição da Alfabetização Científica na 
transformação da práxis emancipatória desses profissionais, na construção do conhecimento 
científico e na formação humana integral dos indivíduos. 

Durante todo o período da pesquisa você tem o direito de tirar qualquer dúvida ou 
pedir qualquer outro esclarecimento às pesquisadoras e/ou ao Conselho de Ética em Pesquisa 
(CEP) sobre o estudo por e-mails, pessoalmente e pelos telefones descritos abaixo. Você 
também tem garantido o seu direito de não aceitar participar ou de retirar seu consentimento, 
a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo ou retaliação, pela sua decisão.  

As informações desta pesquisa serão confidencias, e serão divulgadas apenas em 
eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, sendo 
assegurado o sigilo absoluto sobre sua participação. 

Informo que o presente documento será obtido em duas vias (uma via para você e uma 
para guarda do pesquisador), devidamente assinado e impresso em folha única (frente e 
verso). 

Conforme previsto pelas normas brasileiras de pesquisa com a participação de seres 
humanos, você não receberá nenhum tipo de compensação financeira pela sua participação 
neste estudo.Os gastos necessários para a sua participação na pesquisa serão assumidos pelos 
pesquisadores. Fica também garantida indenização em casos de danos comprovadamente 
decorrentes da participação na pesquisa. 
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Autorização: 

Eu, __________________________________________________________________ após a 
leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e ter tido a oportunidade de conversar com o 
pesquisador responsável, para esclarecer todas as minhas dúvidas, acredito estar 
suficientemente informado, ficando claro para mim que minha participação é voluntária e que 
posso retirar este consentimento a qualquer momento sem penalidades ou perda de qualquer 
benefício. Estou ciente também dos objetivos da pesquisa, dos procedimentos aos quais serei 
submetido, dos possíveis danos ou riscos deles provenientes e da garantia de 
confidencialidade e esclarecimentos sempre que desejar. Diante do exposto expresso minha 
concordância de espontânea vontade em participar deste estudo.  

                    ___________, ____ de _________ de 2014. 

 
______________________________________ 
Assinatura do voluntário 
 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 
deste voluntário para a participação nesse estudo, pelo menos uma semana antes do início da 
pesquisa, na instituição em que esta será realizada e, após a aprovação pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual de Santa Cruz. 
 

______________________________________ 
Assinatura do responsável pela pesquisa 
 

Dados dos pesquisadores:  

Ednailza Miranda Carvalho Aboboreira 
Mestranda do Programa de Pós Graduação em Formação de Professores da Educação Básica -
UESC 
Matrícula: 201370053 
Endereço residencial: Avenida Bionor Rebouças, 50, São Roque, Itabuna-BA 
Tel.: (73) 3612 5987Cel.: (73) 9191 0700 
e-mail: miranay@ig.com.br 
 
Adriane LizbehdHalmann 
Universidade Estadual de Santa Cruz, Departamento de Ciências Biológicas 
Pavilhão Júlio Cascardo, 25.  
Telefone: 36805566 
e-mail:  adriane_halmann@yahoo.com.br 
 
Este protocolo de pesquisa foi analisado pelo  
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual de Santa Cruz 
Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, Km 16, Bairro: Salobrinho.  
Torre Administrativa - 3° andar CEP: 45662-900. Ilhéus-Bahia  
Contatos: 
Fone: (73) 3680-5319 
E-mail:cep_uesc@yahoo.com.br e cep_uesc@uesc.br 
 

mailto:miranay@ig.com.br
mailto:adriane_halmann@yahoo.com.br
mailto:cep_uesc@yahoo.com.br
mailto:cep_uesc@uesc.br
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Apêndice B – Autorização do uso de imagem 
 
 

AUTORIZAÇÃO 
 
 
 
 

Eu, ___________________________________________________, portador(a) de 

cédula de identidade nº ______________________, autorizo a Mestranda Ednailza Miranda 

Carvalho Aboboreira a gravar em vídeo e veicular minha imagem e depoimentos em qualquer 

meio de comunicação para fins didáticos, de pesquisa e divulgação de conhecimento 

científico sem quaisquer ônus e restrições. 

 

Fica ainda autorizada, de livre e espontânea vontade, para os mesmos fins, a cessão 

de direitos da veiculação, não recebendo para tanto qualquer tipo de remuneração. 

 

 
 
 
 
Itabuna, _____ de _______________ de _______. 
 
 
 
 
 
Ass._____________________________________________________________ 
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Apêndice C – Questionário inicial 
 

INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS APLICADO AOS PROFESSORES EM 
FORMAÇÃO CONTÍNUA NO ENSINO MÉDIO 

 

Prezado(a) professor (a), 

Esta pesquisa servirá de subsídios ao meu estudo no Mestrado em Educação da 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), intitulada provisoriamente de: “Alfabetização 

Científica no Contexto da Formação Continua de Professores da Educação Básica”. A 

pesquisa tem por objetivo compreender as contribuições da Alfabetização Científica no 

contexto da formação contínua de docentes no espaço/tempo das “Atividades 

Complementares” em uma escola pública de educação básica no município de Itabuna-

BA.Para que a investigação seja realizada com sucesso, é extremamente importante a sua 

colaboração, no sentido de oferecer as informações solicitadas.  

Caso queira colaborar, peço a gentileza de preencher todos os campos, respondendo às 

perguntas de forma clara e mais completa possível. Os dados fornecidos permanecerão no 

anonimato e serão utilizados exclusivamente para fins acadêmicos.  

Agradeço imensamente a sua participação. 

 

Atenciosamente, 

Ednailza M. C. Aboboreira 
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QUESTIONÁRIO – Professores 

TEMA: Alfabetização Científica no Contexto da Formação Continua de Professores da Educação 
Básica 

 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO(  ) F   (  ) M 
FAIXA ETÁRIA: 
() menos de 25 anos( ) 46 a 50 anos 
( ) 25 a 30 anos( ) 51 a 55 anos 
( ) 31 a 45 anos( ) mais de 55 anos 
 
FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA 
Qual(is) o(s) curso(s)? 
 
Universidade:()Pública()Privada  
Ano: 
 
ATUAÇÃO PROFISSIONAL:  
a) Qual sua área de atuação? 
(  )Linguagens  (  )Ciências da Natureza  
(  )Ciências Humanas 
 
b) Há quanto tempo atua na área?  
( ) menos de 5 anos( ) 15 a 20 anos 
( ) 6 a 9 anos( ) 21 a 25 anos 
( ) 10 a 14 anos( ) mais de 25 anos 
 
c) Qual (is) disciplina(s) ministra? 
(  ) Português         (  ) Matemática                     

(  ) História            (  ) Física                            

(  ) Inglês   (  ) Química   

(  ) Artes   (  ) Biologia                        

(  ) Geografia        (  ) Língua estrangeira  

  (  ) Sociologia       (  ) Filosofia 
  (  ) Outra 
 
d) Ensino ou Série em que leciona atualmente:  
 
Ensino Fundamental:  
(  ) 1ª série           (  ) 6ª série                              

(  ) 2ª série           (  ) 7ª série                            

(  ) 3ª série           (  )8ª série 

(  ) 4ª série           (  ) 9ª série                        

(  )5ª série (  ) Outra:  

 
Ensino Médio: ( )1ª série ( )2ª série ( ) 3ª série 
 
Ensino Superior: _________________ 
Curso: _________________________ 
Disciplina: ___________________________ 
 

II. PREZADO PROFESSOR, AS QUESTÕES 
A SEGUIR OBJETIVAM CONHECER O SEU 
PERFIL ENQUANTO PROFISSIONAL DA 
EDUCAÇÃO. 
1. Para você o que é Ciência? 
 
É o conhecimento alicerçado através da 
pesquisa cientifica. 
_____________________________________
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
2.O que entende por Alfabetização Científica? 
Ela pode ser usada na prática pedagógica de 
qualquer disciplina? 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
3. Para você o professor pode ser um 
pesquisador? 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
 
4. Você utiliza a pesquisa em sua prática 
pedagógica? 
(  )Sim   (    ) Não   
 
Com que frequência?  
(   ) sempre  (   ) Às vezes   (   ) raramente   
(   ) Nunca 
 
Quais? Por favor, cite algumas. 
_____________________________________
_____________________________________ 
 
5. Indique abaixo os procedimentos ou 
metodologias que você utiliza em suas aulas 
ou que poderiam ajudar a realizar as 
atividades de pesquisa com seus alunos. 
_____________________________________
_____________________________________ 
 
6. Que fontes, em geral, você consulta para 
preparar suas atividades? 
( ) Internet  
( ) Livros impressos 
( ) Revistas impressas 
( ) Folhetos 
( ) Fitas de vídeo / DVD 
( ) CD’s 
( ) Entrevistas com pessoas  
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(   )Outras ____________________ 
7. Quais as metodologias você mais utiliza em 
sala de aula para desenvolver seu trabalho? 
( ) Aula expositiva 
( ) Leitura e discussão de textos 
() Aulas práticas com pesquisas em bibliotecas 
( ) Aulas práticas com pesquisas na Internet 
( ) Apresentação de seminários 
( ) Experimentação 
( ) Oficinas 
(   ) Pesquisa na Internet 
( ) Outras  ___________________________ 
 
8. Quais os desafios e dificuldades 
encontradas para desenvolvimento dessas 
atividades? 
_____________________________________
_____________________________________ 
 
EM RELAÇÃO AS “ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES” (AC) NA ESCOLA E A 
FORMAÇÃO CONTÍNUA. 
 
9. Quais atividades são desenvolvidas nesse 
espaço/tempo? 
(  ) Planejamento das aulas e organização de 
pautas escolares 
(  ) Organização dos projetos da escola 
(   ) Preparação de avaliações e atividades 
(   ) Formação contínua de professores 
(   ) Discussões sobre temas científicos 
(   ) Discussões sobre temas variados 
(   ) Planejamento de atividades investigativas 
(   ) projetos interdisciplinares 
(   ) Outros     Quais?___________________ 
 
10. Você concorda com essa organização? 
Por quê? Poderia sugerir outra organização ou 
planejamento? 
_____________________________________
_____________________________________ 
 
11. As “Atividades Complementares” (AC) 
podem contribuir para sua formação continua? 
Justifique. 
_____________________________________
_____________________________________ 
 
12. Você já participou de uma formação 
contínuada? ( ) Não           ( )Sim   
 
Quantas vezes? Quando? 
13. Dentre os conteúdos abaixo, quais foram 
explorados durante o seu curso de formação 
continua? 
( ) Conceitos e classificação das ciências e 
tipos de conhecimento 
( ) Organização de fontes de pesquisa  
( ) Importância da leitura para a pesquisa 
( ) Fichamento de material bibliográfico 

() Tipos de resenhas e suas principais 
características  
() Tipos de resumos e suas principais 
características  
( ) Definição de pesquisa científica 
( ) Etapas da pesquisa científica 
( ) Procedimentos investigativos 
( ) Estrutura e elaboração de um projeto de 
pesquisa 
(   ) Práticas Pedagógicas 
(   ) Tecnologias Educacionais (TIC etc) 
(  ) Conhecimentos específicos sobre a área 
de formação 
 
14. Qual(is) estratégia(s) era(m) utilizada(s) 
nesses cursos que pretendiam trabalhar com a 
construção do conhecimento científico?  
(  ) Aula expositiva 
(  ) Leitura e discussão de textos 
( ) Aulas práticas com pesquisas em 
bibliotecas 
(  ) Aulas práticas com pesquisas na Internet 
(  ) Apresentação de seminários 
(  ) Experimentação 
(  ) Oficinas 
(  ) Outras ____________________________ 
 
15. Qual (is) o(s) produto (s) dessa(s) 
formação (ões)? 
(  ) Artigo de opinião ( ) Documentos escolares 
(   ) Artigo científico(   ) Material didático 
(   ) Portfólio                      (   ) Planos de aula 
(   ) Diário de professor      (   ) Projetos 
(   ) Sequências didáticas(   ) Outros      
Quais? _______________________________ 
 
16. No decorrer de sua atuação como 
professor seu envolvimento com atividades 
científicas foi: 
( ) Satisfatório   ( ) Regular     ( ) Péssimo    
( ) Bom         () Ruim            
 
17. Analisando sobre a construção do 
conhecimento nos cursos de formação 
contínua de professores,você acredita que o 
conteúdo apreendido contribuiu para que você 
pudesse utilizar tais conhecimentos em sua 
prática pedagógica? 
() Muito() Pouco  
( ) Razoavelmente() Nada 
 
18. Você acredita no trabalho interdisciplinar? 
Justifique. Relate uma experiência que você 
considerou importante ao desenvolver um 
trabalho coletivo com seuscolegas e 
professores. 
_____________________________________
_____________________________________ 
Muito obrigada pela estimada contribuição!
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Apêndice D – Roteiro geral das oficinas 

Oficina de Alfabetização Científica 

 
Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC 

Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores da Educação Básica /PPGE  
Mestrado Profissional em Educação 

Mestranda – Ednailza Miranda Carvalho Aboboreira 
Orientadora – Adriane Lizbehd Halmann 

Alfabetização Científica no Contexto da Formação Continua de Professores da Educação 
Básica 

 
ESBOÇO DA OFICINA  

 
TÍTULO:Alfabetização Científica e Formação Contínua de Professores 
CARGA HORÁRIA: 8 horas  
LOCAL: Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães / Itabuna BA 
PERÍODO: Janeiro a Março de 2015 
OBJETIVO: Promover discussão sobre ciência, pesquisa e Alfabetização Científica 
PÚBLICO: Professores que participam das “Atividades Complementares” no Colégio 
CONTEÚDOS: Alfabetização Científica, Pesquisa, Formação Contínua de Professores, 
Interdisciplinaridade, Sequências Didáticas 
  
ESTRATÉGIAS: 
 

 Leitura e discussão de textos (fundamentação teórica do trabalho). 
 Estudo de alguns artigos abordando as temáticas: Alfabetização Científica, pesquisa 

como princípio científico e educativo, formação contínua de professores e 
interdisciplinaridade. 

 Produção de sequências didáticas para o trabalho com os alunos sob a mediação do 
professor. 

 Atividade simples que podem ser realizadas em sala de aula para despertar a 
curiosidade, a problematização e o levantamento de hipóteses. 
 

PREFÁCIO  
 

Este roteiro se apresenta como um instrumento para orientar o estudo da Alfabetização 

Científica em cursos de Formação Continuada para Professores, utilizando a técnica de 

oficinas enquanto espaço de reflexão, (des) construção da ação profissional a partir da relação 

teoria-pesquisa-prática (GHEDIN, 2005), para a discussão dos significados e conceitos que 

envolvem o conhecimento científico e seus atributos a partir das seguintes interrogações:  

 
 Qual a concepção de Ciência, Pesquisa e Alfabetização Científica?  
 O que sabemos a respeito da Alfabetização Científica?  
 Quais fatores constituem o processo de Alfabetização Científica?  
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 Como trabalhar para desenvolver e fortalecer a interdisciplinaridade tendo como eixo 
norteador a Alfabetização Científica e a pesquisa como princípio formativo?  

 Que aspectos da Alfabetização Científica devem ser fomentados no processo de 
formação contínua de docentes no espaço/tempo da “Atividade Complementar” (AC)?  

 
Este roteiro se dirige, em princípio, aos professores e professoras envolvidos em 

programas de formação contínua, porém, esta fronteira é flexível e passível de expansão à 

medida que outros professores sentirem a necessidade desse tipo de intervenção.  

As oficinas, utilizando-se de técnicas e dinâmicas sugeridas por Oliveira; Meireles 

(2007) e Saraiva; Souza (2006) oferecem oportunidades para que o professor/professora faça 

uma avaliação de seu desempenho profissional diante dos desafios e situações adversas de sua 

prática docente, procurando reconhecer suas potencialidades, seu conhecimento e suas 

possibilidades de aprofundamento em temas científicos, desta forma, buscar formas de 

enfrentar as situações (des) favoráveis do seu dia-a-dia com maior possibilidade de êxito 

profissional e pessoal.  

Portanto, nesta proposta de oficinas buscamos atender ao princípio da 

indissociabilidade teoria-prática, tendo como tema operador nesse processo a Alfabetização 

Científica que se apresenta como teoria orientadora de uma prática inovadora que pode 

oferecer aos sujeitos professores de todas as áreas do saber, um conjunto de características 

favoráveis a sua formação pessoal e profissional para viver e vencer em seu espaço de atuação 

profissional e constituir-se um verdadeiro mediador do processo de ensino e aprendizagem.  

Na elaboração e desenvolvimento do trabalho utilizamos textos científicos e teóricos 

que auxiliam a reflexão sobre o ensino de ciências, alfabetização científica, pesquisa e 

formação de professores. Percebemos por meio da pesquisa que há um interesse em especial 

desses sujeitos referentes aos conceitos científicos e tecnológicos. 

Vale ressaltar que este não é um produto acabado, pois se trata de uma estratégia de 

intervenção aberta a contribuições e enriquecimentos à medida que for aplicada e avaliada, 

tanto pelos participantes quanto pelos articuladores e facilitadores das oficinas. 
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Apêndice E – Oficina n.◦ 1 “O que é Alfabetização Científica, afinal?” 
 

Oficina - Alfabetização Científica 

 
Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC 

Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores da Educação  
Básica /PPGE  

Mestrado Profissional em Educação 
Mestranda – Ednailza Miranda Carvalho Aboboreira 

Orientadora – Adriane Lizbehd Halmann 
Alfabetização Científica no Contexto da Formação Continua de Professores da Educação Básica 

 
ROTEIRO DAS OFICINAS 

Oficina n.◦ 1 – Alfabetização científica no contexto da formação continua 
Tema: O que é Alfabetização Científica, afinal? 
Objetivos:  

 Conhecer o significado de Alfabetização Científica relacionado às Ciências da Natureza, 
Ciências Sociais. 

 Conceituar Ciência  
 Discutir qual a relação da Ciência, da pesquisa com a atividade docente.  
 Identificar as próprias concepções sobre conhecimento científico que podem implicar na 

prática docente.  
 
Metodologia 
 
1. Acolhimento, 5 minutos.  
2. Apresentação da oficina, 10 minutos 
3. Discussão sobre as temáticas, 20 minutos 
4. Exibição de vídeo: O que é Ciência? 26 minutos 
5. Discussão sobre as hipóteses levantadas sobre as temáticas, 20 minutos 
5. Divisão de grupos e discussão dos textos em pequenos grupos, 30 minutos.  
6. Exposição plenária, 30 minutos 
7. Intervalo, 10 minutos.  
8. Exibição do vídeo sobre Alfabetização científica, 10 minutos 
9. Discussão e desenho de um cientista, 20 minutos 
10. Considerações finais 
11. Avaliação da oficina 
 
Materiais e recursos:  
 
Vídeo, datashow, textos, pinceis atômicos, giz de cera, papel sulfite, cola, revistas, canetas, quadro de 
giz, fichas de papel cartão com os nomes dos participantes e espaço físico (sala com mesas e cadeira 
ou carteiras).  
 
Etapa 1 
1. Apresentação da temática 
Questionamentos: O que é Ciência? O que é conhecimento científico? O que é Alfabetização 
Científica? Qual a sua importância na educação dos nossos jovens? 
 
Brain storm: Tudo que os professores disseram após os questionamentos deve ser escrito no quadro 
para que, a partir dessas respostas seja possível desenvolver a temática. 
 
Discussão sobre as temáticas e levantamento de hipóteses 
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Etapa 2 
2. Exibição do vídeo 
O que é Ciência? Disponível em: www.youtube.com/watch?v=ZYz0O8gFbyQ 
 
3. Divisão dos grupos, distribuição e discussão dos textos sobre a temática. 
4. Exposição na plenária 
 
Etapa 3 
4. Exibição do vídeo: Alfabetização Científica - Neil de Grasse Tyson 
Disponível em: www.youtube.com/watch?v=61aLLEgqd6U 
 
5. Discussão da temática 
6. Considerações finais 
7. Avaliação da oficina 
 
Referências dos textos utilizados 
 
CHASSOT, A. Alfabetização científica: uma possibilidade para a inclusão social. Revista Brasileira 
de Educação, n. 22, Rio de Janeiro, 2003 a. Disponível em: 
http://www.redalyc.org/pdf/275/27502209.pdf. Acesso em 12.09.2013. 
 
COSTA, A. L. P. Alfabetização científica: a sua importância na educação de jovens e adultos. PR 
Educ. Tecnol., Belo Horizonte, v. 13, n. 2, p. 42-46, maio./ago. 2008 
Disponível em: http://www.revista.cefetmg.br/galerias/arquivos_download/revistan13v2-artigo7.pdf 
 
FOUREZ, Gerard. Crise no Ensino de Ciências: investigações em ensino de ciências – V8(2), p. 
109-123, 2003. Disponível em: http://www.if.ufrgs.br/public/ensino/vol8/n2/v8_n2_a1.html      Acesso 
em 10 de set 2013. 
 
LORENZETTI, L.; DELIZOICOV, D. Alfabetização Científica no contexto das séries iniciais, 
Ensaio – Pesquisa em educação em Ciências, v. 03, n.01, Belo Horizonte, 2001. Disponível em: 
http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/165076/mod_resource/content/1/Lorenzetti%20e%20Deliz
oicov%20%282001%29%20Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o%20cient%C3%ADfica%20no%20contex
to%20das%20s%C3%A9ries%20iniciais.pdf 
 
MARQUES, P. et al. Alfabetização científica e os saberes locais: o caso de vila do Abraão, Ilha 
Grande- RJ. Atos de Pesquisa em Educação - PPGE/ME FURB v. 6, n. 2, p. 521-534, 2011. 
Disponível em: http://proxy.furb.br/ojs/index.php/atosdepesquisa/article/view/2264 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ZYz0O8gFbyQ
http://www.youtube.com/watch?v=61aLLEgqd6U
http://www.redalyc.org/pdf/275/27502209.pdf
http://www.revista.cefetmg.br/galerias/arquivos_download/revistan13v2-artigo7.pdf
http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/165076/mod_resource/content/1/Lorenzetti%20e%20Delizoicov%20%282001%29%20Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o%20cient%C3%ADfica%20no%20contexto%20das%20s%C3%A9ries%20iniciais.pdf
http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/165076/mod_resource/content/1/Lorenzetti%20e%20Delizoicov%20%282001%29%20Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o%20cient%C3%ADfica%20no%20contexto%20das%20s%C3%A9ries%20iniciais.pdf
http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/165076/mod_resource/content/1/Lorenzetti%20e%20Delizoicov%20%282001%29%20Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o%20cient%C3%ADfica%20no%20contexto%20das%20s%C3%A9ries%20iniciais.pdf
http://proxy.furb.br/ojs/index.php/atosdepesquisa/article/view/2264
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Apêndice F – Oficina n◦ 2 “O que significa ser alfabetizado cientificamente?” 
 

Oficina - Alfabetização Científica 

Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC 
Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores da Educação Básica /PPGE  

Mestrado Profissional em Educação 
Mestranda – Ednailza Miranda Carvalho Aboboreira 

Orientadora – Adriane Lizbehd Halmann 
Alfabetização Científica no Contexto da Formação Continua de Professores da Educação 

Básica 
 

ESBOÇO DA OFICINA  
 
Oficina n.◦ 2 - Alfabetização científica no contexto da formação continua 
Tema: O que significa ser alfabetizado cientificamente? 
Objetivos:  

 Conhecer o processo de Alfabetização científica e sua contribuição na melhoria da 
prática pedagógica do professor.  

 Refletir sobre o conceito de pesquisa e de professor pesquisador. 
 Produzir sequências didáticas a partir dos problemas identificados pelos professores 

relacionadas a aprendizagem do aluno sob sua mediação. 

Metodologia 
A metodologia utilizada será o que se denominou de metodologia da problematização, ou 
seja, questionar o que se sabe ou se pensa saber, questionar a própria prática como condição 
de desenvolver um espírito curioso, instigador, inquieto e rigorosamente criador como 
fundamental para começar a construir conhecimento, a inovar (DEMO, 1994). 
 
1. Acolhimento, 5 minutos.  
2. Apresentação da oficina, 10 minutos 
3. Exibição de vídeo: Formação continuada – desenvolvendo competências, 26 minutos  
4. Discussão sobre as temáticas, 20 minutos 
5. Discussão sobre as hipóteses levantadas sobre as temáticas, 20 minutos 
5. Intervalo, 15 minutos 
6. Atividade: Afunda ou bóia, 30 minutos 
7. Apresentação de exemplos de sequências didáticas, 15 minutos 
8. Considerações finais e Avaliação da oficina 
 
Materiais e recursos:  
Vídeo, datashow, textos, pinceis atômicos, giz de cera, papel sulfite, cola, revistas, canetas, 
fichas de papel cartão com os nomes dos participantes e espaço físico (sala com mesas e 
cadeira ou carteiras).  
 
Etapa 1 
2. Apresentação da temática 
Questionamentos: O que é pesquisa? A pesquisa pode fomentar a Alfabetização científica? 
O que é ser alfabetização cientificamente? Qual a sua importância na educação dos nossos 
jovens? È possível desenvolver a alfabetização científica dos estudantes no ensino das 
Ciências? 
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Brain storm: Tudo que os professores disseram após os questionamentos deve ser escrito no 
quadro para que, a partir dessasrespostas seja possível desenvolver a temática. 
Discussão sobre as temáticas e levantamento de hipóteses 
Etapa 2 
2.Exibição do vídeo 
Formação continuada – desenvolvendo de competências 
Disponível em: www.youtube.com/watch?v=-Gq2RviIbZ0  acesso em jun, 2014. 
3. Discussão sobre habilidades e competências do jovem do Ensino Médio 
 
Etapa 3 
4. Exposição de temas escolhidos pelos professores: recursos hídricos e preservação 
ambiental. 
5. Atividade afunda ou bóia. 
6. Apresentação de exemplos de sequências didáticas construídas por professores de várias 
áreas do saber. 
 
Etapa 4 
7. Organização dos professores por componente curricular, distribuição entre os grupos e 
construção de sequências didáticas de forma interdisciplinar. 
8. Considerações finais e Avaliação da oficina 
 
Materiais e recursos:  
Textos, data show, pinceis atômicos. Caixa grande transparente, material que podem ser 
encontrados no rio, descartados como lixo (garrafa pet, meia, papel de bala, panfleto, vidro, 
canudo, cotonete, cadarço, sacola plástica, salgadinho, plástico em geral, fósforo etc.). 
A área utilizada foi o laboratório de ciências da escola. 
Obs.: Esse é apenas um roteiro inicial, podendo sofrer modificações a partir do que for 
encontrado em campo.  

REFERÊNCIAS 
CANDAU, Vera M. F. Formação continuada de professores: tendências atuais. In: MIZUKAMI, M. 
da Graça N. e REALI, A. M. R. Formação de Professores: Tendências Atuais. São Carlos, SP: 
EdUFSCar, 1996. 
 
CHASSOT, Attico. Alfabetização científica: uma possibilidade para a inclusão social. Revista 
Brasileira de Educação, n. 22, Rio de Janeiro, 2003. Disponível 
em:http://www.redalyc.org/pdf/275/27502209.pdf. Acesso em 12.09.2013. 
 
_________. Alfabetização Científica: Questões e desafios para a Educação. 4. ed. Ijuí: Editora 
UNIJUÍ, 2006.  
 
DEMO, Pedro. Educar pela pesquisa. 6. ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2003. 
 
______. Pesquisa: princípio científico e educativo. 12. ed. São Paulo: Cortez, 2006.  
 
______. Educação e alfabetização científica. Campinas, SP: Papirus, 2010. 
 
ESTEBAN, M. T; ZACCUR, Edwiges. (Org.). A pesquisa como eixo da formação. In: ______. 
Professora pesquisadora: uma práxis em construção. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 
 
FAZENDA, Ivani Catarina A. Práticas interdisciplinares na escola. 13.ed. ver. ampl. São Paulo: 
Cortez, 2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=-Gq2RviIbZ0
http://www.redalyc.org/pdf/275/27502209.pdf
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Apêndice G – Atividades de Reflexão e Ação do Caderno III 
 

PACTO PARA FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO 
ORIENTADOR:                                                       CURSISTA: 
 

REFLEXÃO E AÇÃO - Caderno III. 
QUESTÃO 1 (p.17). Pressupostos e fundamentos para um Ensino Médio de qualidade social: sujeitos do 
Ensino Médio e formação humana integral. 
As decisões sobre o currículo se instituem como seleção. Na medida em que se trata de uma seleção, e que esta 
não é neutra, faz-se necessário clareza sobre quais critérios orientam esse processo de escolha. 
 
“Que relações existem entre o que eu ensino e o mundo do trabalho, da ciência, da tecnologia da 
cultura?”Registre esse debate e compartilhe as conclusões em suas redes de contato. 
 
QUESTÃO 2 (p.27). Dimensões da formação humana: trabalho, ciência, tecnologia e cultura e os sujeitos 
do Ensino Médio. 
Reconhecemos a complexidade das propostas das atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. 
Por essa razão, propomos que se reserve um tempo para a leitura e aprofundamento: 
 
1) Ler e analisar as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (Parecer CNE/CEB 05/2011 e Resolução 
CNE/CEB nº 02/2012 disponíveis em: <http://portal.mec.gov.br/index. 
php?option=com_content&id=12992:diretrizespara-a-educacao-basica)>; 
2) Organizar uma roda de conversa com os professores da escola sobre as DCNEM (Orientador, após o estudo 
individual). 
3) Sistematização: quais as proposições que mais geraram debate? A que você atribui que tenham sido essas as 
questões mais polêmicas? 
4) Faça o registro dessa atividade e socialize com os demais professores cursistas. 
Disponível em: <http://www.emdialogo.uff.br/content/o-desafio-do-passinho-uma-formade-expressao-corporal-
e-sociocultural>. 
 
QUESTÃO 3 (p.34-35). Uma ação curricular integrada para uma formação humana integral. 
Leia atentamente o quadro abaixo: 
FINALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
– Propiciar o desenvolvimento físico, intelectual, social e emocional do educando, tendo em vista a construção 
de sua autonomia intelectual e moral; 
– Possibilitar o desenvolvimento das capacidades de comunicação, por meio das diferentes linguagens e das 
formas de expressão individual e grupal; 
– Incentivar o gosto pela aprendizagem, pela investigação, pelo conhecimento, pelo novo; 
– Exercitar o pensamento crítico, por meio do aprimoramento do raciocínio lógico, da criatividade, e da 
superação de desafios; 
– Estimular o desenvolvimento psicomotor, as habilidades física, motora e as diferentes destrezas; 
– Propiciar o domínio de conhecimentos científicos básicos, nas diferentes áreas, tais como: Matemática, Língua 
Portuguesa, História, Geografia, Biologia, Física, Química, Sociologia, Filosofia, Educação Artística e Educação 
Física; 
– Favorecer a sociabilização, isto é, a produção da identidade e da diferenciação cultural, mediante a localização 
de si próprio como sujeito, da participação efetiva na sociedade e da localização espaço-temporal e sociocultural. 
FONTE: SILVA, M. R. et al. Planejamento e trabalho coletivo. Coletânea Gestão da Escola Pública. Curitiba: 
UFPR, 2005. 
 
Que relações você estabelece entre essas “finalidades” e o que é praticado nas escolas, considerando sua 
experiência como aluno e como professor? 
 
Refletir: essas finalidades não são “disciplinares”, mas emergem da contribuição que cada disciplina, cada área, 
cada experiência vivida dentro e fora da escola oferece no processo formativo ao longo da vida. Em vista dessa 
consideração, escreva um texto no qual você evidencie as contribuições do que você ensina para o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e moral de seus alunos. 
 
QUESTÃO 4 (p.44 - 45). A integração curricular a partir das dimensões do trabalho, da ciência, 
tecnologia e cultura na prática escolar 
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 1. Faça a leitura da proposta curricular da sua escola e do componente curricular em que você atua presente 
nessa proposta. 
2. Organize uma roda de diálogo com os jovens alunos da escola e com seus colegas professores– sobre o 
currículo da escola; sobre o currículo vivido por estes alunos; sobre o sentido do conhecimento escolar, das 
experiências vividas mediadas por esse conhecimento e sobre a necessidade de outros conhecimentos e 
abordagens; conduza de modo a fazer emergir propostas, sugestões de outros encaminhamentos para o currículo, 
para as disciplinas e para outros arranjos curriculares, considerando as dimensões do trabalho, da ciência, da 
cultura e da tecnologia. 
3. Sistematize as conclusões e socialize seus registros em redes virtuais interativa. 
 
 
Respostas dada por alguns professores: 

Q1 
p.17 

Que relações existem entre o que eu ensino e o mundo do trabalho, da ciência, da tecnologia e da 
cultura?” 

 A educação não pode ficar aquém das profundas modificações que tem ocorrido no mundo 
contemporâneo. O mercado de trabalho, marcado pela ascensão tecnológica exige que a escola 
participe e colabore na formação de profissionais com base científica e tecnológica. Então, procuro na 
medida do possível proporcionar bons momentos de análise, orientação e concepção dos fundamentos 
científicos e tecnológicos, favorecendo uma aprendizagem comprometida com as dimensões 
sociopolítica que permeiam as relações entre ciências, qualidade de vida, tecnologias, sociedade e 
cultura. Dessa forma, ponho o aluno em sintonia com o mundo moderno e com o mercado de trabalho. 
Ln3 
 
Procuro trabalhar os conteúdos da sala de aula fazendo comparações com aspectos do cotidiano dos 
estudantes. Busco levá-los a fazer comparações, sem cair em anacronismos ou julgamentos. Uma vez 
que o mundo do trabalho já faz parte do dia a dia de muitos dos alunos não é tão difícil fazer as 
conexões entre os saberes escolares e os do cotidiano. Isso não quer dizer que sejam óbvias, para eles, 
essas conexões ou relações, o que leva a certos problemas que .enfrentamos durante as aulas, 
principalmente pelos mais desinteressados ou já excluídos (marginalizados), que apresentam problemas 
de alfabetização e lacunas sérias na sua preparação para encarar o Ensino Médio. Lh3 
 
A Matemática escolar tem o estigma de ser inacessível, desinteressante e inútil. Tudo isso se apresenta 
como reflexo das abordagens equivocadas que dominam o ensino desta ciência na educação. Na escola, 
essa área ainda é vista como geradora de inseguranças e frustrações nos estudantes do que real 
aprendizagem, fazendo com que os professores também se sintam frustrados pelo desinteresse dos 
alunos e muitas vezes uma aversão generalizada. Assim como fazer com que haja o reconhecimento de 
algumas características específicas da Matemática, capazes de favorecer de fato o desenvolvimento 
humano na escola. Ln5 
 
Na atualidade, não concebemos mais desvincular nosso planejamento curricular do mundo do trabalho, 
da ciência, da tecnologia e da cultura, de modo concomitante, especialmente ao planejarmos os projetos 
estruturantes de todo o trabalho que é desenvolvido ao longo do ano letivo, como por exemplo, a Feira 
de Ciências, o Projeto Afro e o Projeto de Leitura (que envolve as Artes Visuais, o Festival da Canção e 
o Tempo de Artes Literárias). Ou seja, é por meio destes projetos, que a nossa escola busca a 
proposição de trabalhos que permitam o desenvolvimento integral dos estudantes. Propomos, então, 
dentro de um processo dinâmico, participativo e contínuo, estimular novas formas de organização das 
disciplinas articuladas com atividades integradoras, a partir das inter-relações existentes entre os eixos 
constituintes do Ensino Médio, ou seja, o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura.Lp7 
 
A sociedade contemporânea vive profundas alterações de ordem tecnológica e econômica, e que essas 
transformações promoveram não só o desenvolvimento científico e tecnológico, mas também a vida 
social, modificando, principalmente, o processo produtivo que se intelectualizou e cada vez mais se 
volta para a tecnologia, exigindo do mercado um novo profissional. Pensando nessa realidade a 
sociedade contemporânea exige uma educação diferenciada, uma vez que a tecnologia está impregnada 
nas diferentes esferas da vida social. Acredito que as aulas realizadas fazem muito além do que a 
preparação para o mercado de trabalho, embora ela contribua para essa tarefa. A maior preocupação é 
formar para a cidadania, atualizando socialmente e tecnologicamente os jovens cidadãos. Isso implica a 
preparação para a vida, formando o aluno de um saber crítico, para que ele seja o sujeito consciente do 
seu papel de cidadão, protagonista de sua própria história. Lp6 

Q2 Reconhecendo a complexidade das propostas das atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
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p.27 Médio, perguntamos: quais as proposições que mais geraram debate? A que você atribui que tenham sido 
essas as questões mais polêmicas? 

 Pelo que posso perceber com meus colegas de trabalho dessa ou de outras escolas em que já lecionei, 
uma das questões polêmicas é a integração das Ciências com a Tecnologia. As escolas não têm 
proporcionado seja ao professor ou ao aluno um ambiente, um espaço e apoio para trabalhar a conexão 
entre ciência e tecnologia. É frustrante para ambos trabalhar com teoria sem a oportunidade de 
experiências e a possibilidade de inventar e criar (...) No que diz respeito às Ciências Humanas é 
frustrante do mesmo modo, trabalhar civilizações, arte, entre outros temas (a Cultura), sem poder 
apresentar imagens, exibir filmes, poder viajar para sítios arqueológicos, comunidades indígenas, 
quilombolas ou museus. Lh3  
 
 
 
[...] Nós, professores, estamos em busca de uma escola que não se limite ao interesse imediato, 
pragmático e utilitário. O Ensino Médio deverá estruturar-se em consonância com o avanço do 
conhecimento científico e tecnológico, fazendo da cultura um componente da formação geral, articulada 
com o trabalho produtivo. Isso pressupõe a vinculação dos conhecimentos científicos com a prática 
relacionada à contextualização dos fenômenos físicos, químicos, biológicos e sociais. Lp7 
 
As Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio, propõem a diversificação e a flexibilização curricular, 
adequando o currículo a cada escola de acordo com as necessidades dos alunos e do meio social. Dessa 
maneira, os professores podem assumir parte da responsabilidade na elaboração do currículo, uma vez 
que conhecem os alunos e a realidade escolar.O documento destaca também a importância da 
interdisciplinaridade e da contextualização. Por meio da interdisciplinaridade é possível estabelecer o 
diálogo entre as disciplinas e superar a fragmentação das informações, e dessa forma torna-se possível 
transformar a prática pedagógica em uma atividade significativa. Lp5 
 
É notório a importância da Ciência para o mundo moderno. Tendo em vista que vivemos em uma 
sociedade governada pela ciência e tecnologia e precisamos nos envolver com os avanços tecnológicos 
que fazem parte do nosso cotidiano. E o campo da Biologia tem se destacado muito nos últimos séculos, 
pois privilegia discussões sobre temas transversais como transgênicos, células-tronco, fome, saúde, 
sexualidade, problemas ambientais que estão relacionados com problemas sociais. Procuro construir 
minha prática pedagógica a partir das experiências e conhecimentos populares vivenciados pelos 
alunos para assim, relacionarmos o que é mito e verdade e dessa forma, instigar o conhecimento 
científico e fazer com que o aluno perceba suas implicações na qualidade de vida dos cidadãos. Por sua 
vez, o estudo da Biologia contribui para uma formação básica do conhecimento científico. 
Conhecimentos estes que, obtidos na escola leva o aluno a refletir e até mesmo opinar de alguma 
maneira que produzam qualidade de vida para sua família e comunidade. Ln3 
 
Acho que o grande desafio do ensino público é garantir ao aluno, na prática, o que está determinado 
nas leis de Diretrizes do ensino básico bem como nos Parâmetros Curriculares Nacionais garantindo 
uma melhoria tanto na qualidade do ensino quanto no ganho real dos educadores.A relação que posso 
estabelecer com a disciplina que ensino, sociologia, e as finalidades do Ensino Médio é o 
desenvolvimento do senso crítico em relação a sociedade e a autocritica fazendo-se necessário 
problematizar a vida do próprio aluno, sua existência real num mundo real, com suas implicações nos 
diversos campos da vida: ético-moral, sociopolítico, religioso, cultural e econômico. Lh1 

Q3 p. 
34-
35 

Que relações você estabelece entre essas “finalidades”(Apêndice G) e o que é praticado nas escolas, 
considerando sua experiência como aluno e como professor? 

 Mais uma vez apresentam-se DCNEM, PCN, etc. Quando vamos poder aplicar na realidade estes 
expedientes na rede pública de algumas cidades? Com uma carga horária precária com o estudante, 
com a quantidade de estudantes por professor, com um número excessivo de aulas, é praticamente 
“impossível” ver as “finalidades” acima expostas com frequência. Conseguimos até em algum 
momento, talvez com algum projeto, mas é sempre algo pontual. Como tornar isto perene?Ln2 
 
“As DCNEM, com todo respeito, não são tão claras em seus objetivos pedagógicos quanto as OCEM. 
Por isso, entendo que a leitura do primeiro documento deve ser acompanhada pela leitura do segundo. 
Nas OCEM, de fato, encontramos parâmetro para o trabalho em sala de aula. As DCNEM são muito 
mais ligadas a estrutura do Ensino Médio que à formação do professor em si.” Lp1 
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Acredito que o maior problema reside na resistência do professor em se adaptar a este novo modelo de 
currículo integrado e a este novo tipo de escola e de aluno. É injustificável, com tantas propostas e 
“guidelines” nas DCNs e com a imensidão de recursos e sites na internet disponíveis, o professor ainda 
continuar com a mesma postura didática de décadas passadas. O problema é que uma grande parte dos 
professores prefere ficar acomodado, fazendo aquilo que sempre fez por ser muito mais prático para ele.  
É inegável que trabalhar com atividades de projetos, oficinas, áreas de conhecimento e 
interdisciplinaridade demandará muito mais horas de planejamento e dedicação do professor que, na 
maioria das vezes, possui uma carga horária muito extensa e falta-lhe tempo até para planejar direito. 
Acredito que uma proposta de tempo integral e melhor valorização profissional ajudariam muito na 
melhoria da qualidade do ensino brasileiro.  Lp3 
 
 

Q4 
p.44  

Faça a leitura da proposta curricular da sua escola e do componente curricular em que você atua presente 
nessa proposta. [...] 

 [...] A proposta curricular é baseada nas diretrizes do estado, acompanhando os PCN’s e a LDB. Do 
ponto de vista das disciplinas os professores tentam conectar conteúdos e realidade concreta, sendo que 
em alguns momentos, temos que seguir outros caminhos para atingir o objetivo de determinada unidade, 
outras metodologias. Estamos muito distante do que gostaríamos de fazer, principalmente por conta da 
falta de diversos recursos e disponibilidades pessoais. Acredito que com a viabilização de uma boa 
internet, uma possibilidade de redução na carga horária em sala de aula, como ocorre em instituições 
federais, no mesmo nível de ensino, num programa de incentivo aos professores com titulação acima da 
graduação, como bolsas de projetos, e principalmente na implantação de um programa de iniciação 
científica na educação básica, poderiam colaborar para uma possível mudança na escola da rede 
pública estadual. Ln2 
 
(...) a prática pedagógica do projeto político pedagógico se consubstancia na construção de um 
currículo que proporcione ao educando as informações técnico-científicas que o instrumentalizem para 
viver integrado à modernidade, tornando-o capaz de significar seus conhecimentos pelos valores 
fundamentais da cooperação, da responsabilidade, da ética, da solidariedade e do afeto. O desafio, 
então, é tornar os alunos capazes de compreender a cidadania como capacitação politicamente humana, 
que lhes permita conhecer o seu país e o mundo onde vivem, nas dimensões sociais, materiais e 
culturais. Para isso, o currículo se contextualiza com a realidade global do aluno, procurando torná-lo 
capaz de assimilar os avanços tecnológicos e as mudanças na produção de bens e serviços. Além disso, 
é com a interdisciplinaridade que será possível obter meios para a inserção do aluno como agente na 
consolidação de uma sociedade democrática e moderna. Lp7 
 
Atualmente, o currículo escolar se dá de forma fragmentada, ou seja, cada disciplina é ensinada 
separadamente. Isso faz com que o mesmo se torne distante da realidade dos alunos. O currículo 
escolar é um documento de suma importância, pois direciona o trabalho do educador, portanto, ele deve 
contemplar uma maior interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e abordagens contextuais. Não deve 
conter apenas os conteúdos a serem trabalhados, contudo, deve incluir metas e ações que visem à 
qualidade educacional, o desenvolvimento intelectual, afetivo e social do educando. Ln6 
 
A proposta curricular de minha escola visa o diálogo entre as disciplinas do currículo, prevê o 
congraçamento entre as várias áreas do saber nas atividades integrativas como projetos, debates e 
oficinas, pois compreende o aluno como um ser integral, que precisa de educação não fragmentária. 
Porém o que idealizamos e o que fazemos na prática é bem diferente, pois cada disciplina tem atuado 
em seu campo fazendo pouco ou nenhum contato com os outros campos dos saberes, com isso o aluno 
que queremos não é formado, forma-se o aluno que é possível dentro desse contexto. Inclusive na 
disciplina em que atuo que é história há pouca relação com as outras áreas do saber. Lh3 
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Apêndice H – Atividades de Reflexão e Ação do Caderno IV 
 
 
PACTO PARA FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO 
ORIENTADOR:________________________   CURSISTA:______________________________ 
 

REFLEXÃO E AÇÃO - Caderno IV 
 

QUESTÃO 1 (p.16 à 19) O que são as áreas de conhecimento e qual sua relação com o currículo? 
 

Filme  Ponto de mutação – Original: Mindwalk (1990) – roteiro de Floyd Byars e ritjof Capra, dirigido 
por Bernt Amadeus Capra. Adaptação cinematográfica do livro Ponto de Mutação, do físico Fritjof Capra, que 
reflete sobre as problemáticas da sociedade contemporânea colocando em questão o paradigma 
reducionista/cartesiano — que orienta uma visão de mundo mecanicista e fragmentada — a ser vencido por 
novos paradigmas que possibilitem uma visão mais sistêmica da realidade humana. Na Ilha de Monte Saint 
Michel, na França, uma física, afastada do trabalho devido a conflitos éticos, um senador, candidato derrotado 
nas eleições à presidência dos EUA e um poeta que sofreu uma decepção amorosa e está em busca do sentido 
da vida se afastando de todo discurso político se encontram e, em um único dia, conversam sobre ciências, 
ecologia, guerra, política, filosofia. O filme é um convite para repensar não só as ciências e suas formas de 
produção, como também a visão fragmentada do conhecimento, praticada no cotidiano escolar.  
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=7tVsIZSpOdI  
 

Após assistirem ao filme, estimulados para pensar formas de promover uma visão mais integrada sobre 
os temas no contexto escolar, convidamos vocês para refletirem e esboçarem uma forma de trabalhar o tema 
“Educação Alimentar e Nutricional” de forma articulada entre os componentes curriculares. Para provocar o 
diálogo e dar início à atividade, leiam o texto abaixo e procurem outras fontes de informação. “Alguns elementos 
para se pensar a Educação Alimentar numa perspectiva Integradora” 
 
No Brasil, a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional foi regulamentada em agosto de 2010, por 
meio do Decreto nº 7.272. A referida legislação institui uma série de diretrizes e objetivos, que podem ser 
resumidos nos seguintes princípios: “(i) promover o acesso universal à alimentação adequada; (ii) estruturar 
sistemas justos, de base agroecológica e sustentáveis de produção, extração, processamento e distribuição de 
alimentos; (iii) instituir processos permanentes de educação e capacitação em segurança alimentar e direito 
humano à alimentação adequada; (iv) ampliar e coordenar as ações de segurança alimentar e nutricional 
voltadas para povos indígenas e comunidades tradicionais; (v) fortalecer as ações de alimentação e nutrição em 
todos os níveis da atenção à saúde, de modo articulado às demais políticas de segurança alimentar e 
nutricional; (vi) promover a soberania e segurança alimentar e nutricional em âmbito internacional; (vii) 
promover o acesso à água para consumo humano e para a produção de alimentos” (p. 15-16). (...) 
 
QUESTÃO 2 (p.26)O ensino integrado: trabalho, ciência, tecnologia e cultura 
O trecho abaixo foi retirado do livro Cartas a Théo, de Vincent Van Gogh. Nessa obra, são compiladas cartas 
que o pintor holandês enviou a seu irmão de 1875 até sua morte, em 1890.  
 
CARTA Nº 195   Haia, abril de 1882 
Eis o que penso sobre o lápis de carpinteiro. Os velhos mestres, com o que teriam desenhado? Certamente não 
com um Faber B, BB, BBB, etc., etc., mas com um pedaço de grafite bruto. O instrumento do qual Michelângelo 
e Dürer se serviram provavelmente era muito parecido com um lápis de carpinteiro. Mas eu não estava lá, e 
portanto não sei de nada. Sei, no entanto, que com um lápis de carpinteiro podemos obter intensidades distintas 
das destes finos Faber, etc. (...) 
 
Do ponto de vista histórico- cultural, que relações estão construídas nessa prática, que valores são 
desenvolvidos ou são negados? Por que a expansão hoteleira em Ponta Negra ocorreu tãorapidamente? E do 
ponto de vista técnico-organizacional, o que faz o técnico em turismo? Quais são seus procedimentos e suas 
responsabilidades? 
Com carvão mergulhado na água pode-se fazer coisas excelentes, pude ver isto com Weissenbruch; o óleo serve 
para a fixação e o preto torna-se mais quente e mais profundo. Mas é preferível que eu faça isto daqui a um ano 
e não agora. É o que digo a mim mesmo, pois não quero que a beleza se deva a meu material, e sim a mim 
mesmo. 
Cartas extraídas do livro Cartas a Théo, L&PM Pocket, 1997, com tradução de Pierre Ruprecht. As eventuais 
incoerências linguísticas foram mantidas pela editora para se aproximar ao máximo dos escritos do pintor. 
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Estamos diante de um texto publicado na forma de livro, no qual o autor é um pintor, se referindo ao seu trabalho 
e aos instrumentos que tinha disponíveis na época. Refere-se a diferentes técnicas de pintura, à forma como a 
natureza pode ser captada a partir de cada uma delas e, ao mesmo tempo, já trazendo dúvidas sobre o papel do 
instrumento tecnológico na autoria da obra. Com base neste texto e no que discutimos anteriormente:  
 
1. Destaque as dimensões da cultura, do trabalho, da ciência e da tecnologia presentes nesse trecho da obra.  
2. De que forma ele poderia ser incorporado como material para discussão em sala de aula? Em que contexto e 
com qual objetivo? 
 
Havendo interesse, você poderá acessar todo o conjunto de obras de Van Gogh no site 
<http://www.vangoghgallery.com/catalog/>. O texto aborda os fundamentos ontológicos e históricos da relação 
trabalho e educação  
A integração de conhecimentos no currículo depende de uma postura nossa, cada qual de seu lugar; o professor 
de Química, de Matemática, de História, de Língua Portuguesa etc. podem tentar pensar em sua atuação não 
somente como professores da formação geral, mas sujeitos que se dispõem a compreender e a agir no mundo, 
fazendo-o a partir da contribuição de seus conhecimentos específicos, mas sempre em diálogo com o outro. 

 
Que situações concretas da prática social no comunitarismo primitivo abordadas pelo filme têm relação 

com os fundamentos históricos e ontológicos da relação trabalho e educação, discutidas no texto? O que 
permanece e o que se modifica na passagem para os modos de produção seguintes?  
 
QUESTÃO 3 (p.38) Caminhos para a aproximação do conhecimento das diferentes áreas: o trabalho 
como princípio educativo e a pesquisa como princípio pedagógico 
Organizem-se em grupos multidisciplinares, definam um processo produtivo ou um fato, ou um fenômeno e 
sigam as sugestões apresentadas no quadro abaixo como exercício de elaboração de uma proposta curricular. A 
finalidade deste exercício é que professores cheguem à seleção de conteúdos de ensino e à organização em 
componentes curriculares, orientada pelo princípio da relação entre ensino e produção. 

 
QUESTÃO 4 (p.48) O projeto curricular e a relação entre os sujeitos e desses com suas práticas 
Assista ao vídeo Em busca de Joaquim Venâncio de Evandro Filho e outros (2009). O vídeo é resultado de um 
trabalho de integração realizado por alunos da 1ª série da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, no ano 
de 2009. Contando com imagens de arquivo e depoimentos, o filme narra a busca por informações sobre o 
trabalhador técnico que dá nome à escola, uma referência importante entre os trabalhadores da Fundação 
Oswaldo Cruz. Disponível em: http://www.epsjv.fiocruz.br/in- dex.php?Area=Material&Tipo=4&Num=149 
&Sub=1 e também http://www.youtube.com/ watch?v=SUkk5DLbUOQ  
 
1 – Analise criticamente este material à luz da sua proposta e dos princípios e práticas pedagógicas aqui 
integradas, posicionando-se sobre possibilidades de realizar atividades como esta em sua escola.  
2 – Retorne aos resultados da atividade 2 do momento anterior e dê prosseguimento a ela, chegando a um ensaio 
de proposta curricular (certamente parcial e limitado, considerando ser somente um exercício) contendo: a) 
proposta de componentes curriculares (disciplinas e projetos interdisciplinares); b) possível sequência curricular; 
c) distribuição de atividades, tempos e espaços curriculares.  
3 – Leia a notícia abaixo publicada num jornal de São Paulo em fevereiro de 2012. Ligações clandestinas causam 
risco de incêndios Mais de 180 mil gatos podem explicar incêndios como o de domingo, que matou casal na Vila 
Guilherme. SILVÉRIO MORAIS - silverio.morais@ diariosp.com.br  
Disponível em: http://www.redebomdia.com.br/noticia/detalhe/12438/Ligacoes+clandestinas 
+causam+risco+de+incendios   
 
Analise criticamente a notícia deste material e, imaginando que lecione em uma escola próxima a essa 
comunidade, como poderia problematizar a situação relatada? Que conhecimentos, de diferentes áreas, poderiam 
ser mobilizados no sentido de substituir uma compreensão ingênua da situação por outra mais dialética numa 
perspectiva menos local e mais global do problema? 
 
Para complementar o estudo  
GIMENO SACRISTAN, José. 3. ed. Currículo o uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre: Artmed, 1998.  
MOREIRA, Antônio Flávio (Org.). Currículo, cultura e sociedade. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2005.  
SANTOMÉ, Jurjo Torres. Globalização e interdisciplinaridade: o currículo integrado. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1998.  
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Apêndice I – Projeto didático interdisciplinar 
 
Unidade Escolar:                                              Cidade: Itabuna – Bahia 
Orientadoras de Estudos:                                Participação: TURMAS 01 e 02 
Eixo II:Currículo Escolar Emancipatório e suas implicações na prática pedagógica. 

 
Caderno IV 

 
PROJETO DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

Título: Orientação nutricional e alimentar na escola: formação de conceitos e mudanças positivas de 
comportamento 

INTRODUÇÃO 

 
Transformações significativas têm ocorrido nos padrões nutricionais das populações de muitos países. No 

Brasil também se observa o processo de transição nutricional, caracterizado pelo aumento do sobrepeso e 

obesidade. Um dos fatores determinantes dessa transição nutricional é a mudança do padrão alimentar da 

população; há um aumento exagerado do consumo de alimentos ricos em gordura e açúcar, de alto valor 

calórico, associados ao sedentarismo, condições favorecedoras do desenvolvimento das doenças crônicas.  

Diante desse contexto, a implementação de programas preventivos para a promoção da saúde é muito 

importante. Entre as medidas de intervenção, destaca-se a educação para a alimentação saudável como um 

instrumento para a promoção da saúde. As práticas alimentares e hábitos saudáveis são construídos no 

ambiente escolar por ser um local favorável para o desenvolvimento de ações para a promoção de práticas 

alimentares saudáveis. 

 A escola deve desenvolver estratégias de intervenção que envolvam toda a comunidade escolar na 

formação de hábitos de vida saudáveis, propiciando um ambiente com opções de lanches nutricionalmente 

equilibrados, exercícios físicos regulares e programas de educação alimentar. 

A importância de uma boa alimentação faz parte dos saberes populares, religiosos e científicos há muito 

tempo e, ultimamente têm ganhado mais e mais destaque. Isso porque, se de um lado a humanidade sabe que 

é preciso alimentar-se bem para ter saúde e um bom desenvolvimento, por outro lado o fato é que cada vez 

mais cresce o número de pessoas que sofrem de doenças relacionadas a maus hábitos alimentares. 

Doenças como diabetes, pressão alta, problemas do coração e da circulação, alergias alimentares, mau 

funcionamento do intestino, depressão, irritabilidade, indisposição, osteoporose, dores reumáticas e 

articulares, dentre outras podem estar relacionadas com uma alimentação cada vez mais industrializada e sem 

referência local, cada vez menos fresca e mais distante de sua origem de produção. 

As frutas e as hortaliças são uma ótima opção de alimentação, pois são ricas em vitaminas, sais 

minerais, fibras e vitalidade. Vitalidade é aquela qualidade viva que as comidas cruas ou frescas têm. Deveria 

está incluso no cardápio de todas as pessoas de 2 a 3 vezes na semana, seja na forma de sucos, cremes, 

saladas, gelatinas, doces ou somente lavadas e servidas, o consumo de frutas assegura nutrientes essenciais 

ao ótimo desenvolvimento.  

A riqueza em diversidade e abundância de espécies frutíferas do Brasil, assim como seu enorme 

potencial produtivo, faz com que as frutas estejam muito disponíveis em nosso país. Colhidas no quintal e/ou 

compradas da produção local ou regional, as frutas e hortaliças podem chegar aos cardápios a mesa com 

baixo custo, variando conforme a estação do ano, aparecendo com um frescor e freqüência ideal para o 
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consumo e a saúde das pessoas. 

Avaliando todos esses aspectos, buscou-se desenvolver um projeto de educação alimentar com o objetivo 

principal de investigar como a comunidade entende a questão dos hábitos alimentares saudáveis e a partir 

dessa constatação desenvolver um programa de educação alimentar, a longo prazo, que promova o 

desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis na comunidade escolar do Colégio Modelo Luís Eduardo 

Magalhães (docentes, discentes e outros profissionais da escola, além de pais ou de responsáveis pelos 

alunos), contando inclusive com a criação de uma horta no Colégio. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
A discussão sobre alimentação no contexto social é importante para a compreensão da dimensão que 

ela assume na vida das pessoas, uma vez que o ato de se alimentar incluirá apenas a ingestão alimentos, mas 

está relacionado, entre outros, a aspectos sociais, emocionais e culturais. Vários autores abordaram as relações 

entre os diferentes aspectos que fazem parte do ato de se alimentar. 

De acordo com Carneiro (2003), o ato de se alimentar - primeira necessidade do homem - também é 

considerado um prazer, o que revela a dupla natureza da alimentação. 

Como a respiração e o sono, o alimento faz parte das necessidades humanas mais básicas e é também a 

expressão dos nossos desejos. Além de ser uma necessidade biológica, a alimentação inclui um complexo 

sistema simbólico de significados sociais, políticos, religiosos, éticos, entre outros. 

Para Alvarenga (2004), nas diferentes sociedades o alimento é cheio de simbologias e carregado de 

significados diversos para as culturas, famílias e indivíduos. O ato de comer envolve muito mais do que 

selecionar o mais saudável, o mais acessível, o mais barato; envolve também o prazer, a lembrança, a relação 

com algo ou alguém. 

Assim, é preciso entender a alimentação dentro de um contexto muito mais amplo e compreender as 

razões para as pessoas comerem além da sensação de fome. Por exemplo, nem sempre o alimento é oferecido 

ou ingerido para saciar uma necessidade biológica. Em várias culturas existem comemorações que incluem 

momentos de compartilhar alimentos juntamente com outras emoções. 

 Segundo Cobelo (2004), os alimentos e o ato de comer estão associados a múltiplas circunstâncias 

significativas do ponto de vista emocional. O processo de alimentação e nutrição tem importância não só nos 

aspectos fisiológicos, mas também no desenvolvimento psicossocial do indivíduo, interferindo nos conteúdos 

relacional e emocional. 

Estes exemplos e outros mostram a comida usada como um presente e até como estratégia de sedução. 

Ela transmite significados metafóricos e é por si só uma linguagem que expressa diferentes significados como 

carinho, atenção e afeto. Dessa forma, no enfoque social é difícil estabelecer, na análise da alimentação, uma 

separação entre os aspectos essencialmente sociais e aqueles que conferem dimensões simbólicas presentes ao 

ato de se alimentar. 

 No mundo, particularmente no Brasil, os problemas com alimentação e nutrição da população, vêm 

sendo alvos de iniciativas governamentais, adotando-se como política pública o conceito de segurança 

alimentar e nutricional. As deficiências específicas de micronutrientes, particularmente a de ferro, que 

repercute na magnitude com que a anemia ocorre em nosso país, acarretando consequências deletérias, justifica 

estratégias para o controle do problema. Estratégias que podem surgir no espaço escolar. 
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 O conceito de Segurança Alimentar e Nutricional vem sendo construído no Brasil desde as primeiras 

referências no âmbito do Ministério da Agricultura no final de 1985, consolidou-se a partir da II Conferência 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional realizada pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar em 

2004, tornando-se lei 11.346 de 15/09/2006 de Segurança Alimentar e Nutricional: “segurança alimentar e 

nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, 

em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base 

práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam social econômica e 

ambientalmente sustentáveis” (Art.3º, CONSEA, 2006). 

 A insegurança alimentar e nutricional pode ser detectada a partir de diferentes tipos de problemas tais 

como: doenças associadas à má alimentação e ao consumo de alimento de qualidade duvidosa ou prejudicial à 

saúde e imposições de padrões alimentares que não respeita a diversidade cultural. 

 Segundo Brasil (2004), há modificações no padrão alimentar das populações, tanto em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, prevalecendo o alto consumo de gorduras saturas e hidrogenadas, este 

devido à substituição de alimentos ricos em nutrientes como hortaliças e frutas, por alimentos energéticos e 

densos (rico em gorduras e açúcares) e pobres em micronutrientes e redução das atividades físicas. 

 Assim o baixo consumo de frutas e hortaliças têm contribuído para carências vitamínicas que por sua 

vez podem gerar diversas doenças e associar-se ao aumento da vida sedentária (INSTITUTO AKATU, 2003). 

A recomendação de consumo de fruta, verdura e hortaliça são de pelo menos 400g ao dia. Para prevenir 

doenças crônicas não transmissíveis é necessário que, em uma dieta de 2000 calorias, 9% das calorias totais 

(183 calorias) sejam provenientes de frutas, verduras e hortaliças. (BRASIL, 2005) A produção de hortaliças é 

uma atividade que pode contribuir para reduzir a pobreza da população e melhorar o estado nutricional desta 

(Castelo Branco, 2007). Sendo esta prática apontada por estudiosos como um elemento importante para 

garantia da segurança alimentar e saúde nas famílias que a praticam (Pessoa, 2006). Assim possibilitando uma 

variedade de alimentos consumidos, rompendo muitas vezes com a monotonia da dieta, principalmente em 

áreas urbanas (Nascimento et al., 2005). 

Nesta perspectiva a implantação de um programa de educação alimentar e a construção de uma horta 

escolar apresenta-se como um recurso privilegiado para potencializar o aprendizado do aluno sobre a 

importância de uma alimentação mais saudável. Ao implementar uma horta no espaço escolar, mais um 

ambiente de ensino/aprendizagem é criado - uma sala de aula viva, concreta, dinâmica, inclusiva onde é 

possível promover uma educação integral. 

OBJETIVO GERAL 

          Investigar como a comunidade entende a questão dos hábitos alimentares saudáveis e a partir dessa 

constatação desenvolver um programa de educação alimentar, a longo prazo, que promova o 

desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis na comunidade escolar do Colégio Modelo Luís Eduardo 

Magalhães, uma escola de Ensino Médio do município de Itabuna (BA). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Investigar o que a comunidade escolar entende por hábitos alimentares saudáveis 

Criar e implementar um programa de educação alimentar e nutricional, utilizando também a análise 
dos resultados destes após 8 meses de sua implantação; 

Desenvolver estratégias de intervenção que envolvam toda a comunidade escolar na formação de 
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hábitos de vida saudáveis (higiene, educação alimentar, acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento), buscando a qualidade de vida 

Verificar se a intervenção foi capaz de provocar mudanças comportamentais nos hábitos alimentares e 
no estilo de vida de adolescentes; 

Avaliar os alimentos que são oferecidos na merenda escolar 

Discutir o papel da escola como espaço de práticas de educação alimentar e nutricional  

Publicizar conceitos relacionados à alimentação e saúde, noções básicas sobre horticultura, educação 
ambiental e alimentar nos espaços de convivência da escola; 

Valorizar e ampliar o conhecimento das famílias para que estes atuem como multiplicadores de 
hábitos saudáveis e implementem hortas residenciais. 

METODOLOGIA 

            A metodologia a ser desenvolvida basear-se-á na abordagem qualitativa com o uso da pesquisa ação. 

Serão realizadas além da pesquisa bibliográfica, para fundamentação das ações envolvendo a educação 

alimentar e bons hábitos de higiene e cuidados com o corpo, informações técnicas sobre a implantação e 

cultivo de horta escolar. 

 Para tanto, iniciaremos com o diagnóstico sobre educação alimentar com a aplicação de questionário 

para toda comunidade escolar com perguntas abertas e fechadas, avaliação física, palestras e depoimentos 

sobre bons hábitos para promoção da saúde física e mental do ser humano, desenvolvimento de um programa 

interdisciplinar sobre educação alimentar e nutricional a ser incorporado no Projeto Político e Pedagógico o 

Colégio Modelo, bem como ações que promovam ação uma boa educação alimentar na escola. 

 Utilizaremos para análise dos dados coletados com o questionário a planilha Excel, cujo os resultados 

auxiliaram no desenvolvimento do programa de educação alimentar para toda comunidade escolar. As ações 

serão desenvolvidas conforme os objetivos a serem atingidos com cada segmento escolar. 

AÇÕES 

Ações a serem desenvolvidas com a comunidade escolar 

Aplicação de um questionário de sondagem sobre seus hábitos alimentares. 

Desenvolver um programa de educação para a alimentação saudável na escola, com a participação efetiva 
e o envolvimento de todos os profissionais – diretores, professores, merendeiras, familiares e escolares, 
com promoção de palestras por especialista no assunto (nutricionista, endocrinologista, cardiologista, 
farmacêutico, entre outros). 

Incorporar o tema alimentação saudável no projeto político pedagógico da escola 

Criar um cardápio saudável de merenda escolar com uma nutricionista 

Sugerir que a educação alimentar no ambiente escolar seja estruturada por uma abordagem 
interdisciplinar dos temas relacionados com a alimentação saudável e a mudança dos hábitos e 
comportamentos de riscos à saúde.  

Ações a serem desenvolvidas com os alunos:  

Implementação no início do ano letivo da semana da saúde com pesagem, aferição da pressão arterial, 
teste de glicemia, IMC etc. Obtendo a ficha individual do aluno. 

As intervenções em Educação Alimentar e Nutricional em sala de aula consistirão de discussões, 
apresentação de filmes, elaboração de cartazes, dramatização, leitura de textos, aplicação de jogos e 
dinâmicas, buscando a participação e o envolvimento dos adolescentes 

Paralelamente a estas atividades será elaborado pelos adolescentes o “Mural da Boa Alimentação”. Para a 
montagem do mural, que ficará exposto na sala de aula durante todo o semestre, os estudantes serão 
incentivados a procurar reportagens, figuras e notícias em revistas e jornais, a respeito de alimentos e 
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nutrição.  

Outra atividade para incentivar a participação dos alunos, inclusive a dos mais inibidos, com dificuldades 
de apresentarem suas opiniões diante da classe, será  uma “caixinha de dúvidas”, na qual os alunos 
poderiam depositar perguntas sem a necessidade de se identificarem.  

Avaliar os resultados encontrados em dois momentos distintos: um logo após a intervenção e outro depois 
de um período de oito meses. 

Ações para implantação da horta escolar sob o título: Horta na Escola: caminhos para a educação 
alimentar 

Avaliar um terreno apropriado para desenvolver a horta e preparar o solo para o plantio; 

Seleção das espécies vegetais que serão cultivadas; 

Criação do mural educativo “Colhendo saúde”, instalado na principal área de convivência da escola, 
trazendo informações inerentes a prevenção de doenças, educação alimentar e nutricional, e atividades do 
projeto. 

Estímulo à realização de pesquisadas entre os educandos sobre diversos temas. Na Geografia pode-se 
pesquisar sobre o solo (tipos, sua importância, ...). Na matemática o espaçamento entre as mudas, a 
quantidade de mudas/sementes por cova, a proporção de germinação das sementes,... Nas Ciências, 
discutir sobre o habitat das plantas, suas necessidades vitais (água, ar, solo e luz), fotossíntese, respiração, 
transpiração,... Na Língua Portuguesa a criação de textos relacionados às questões ambientais do 
cotidiano, escolha de uma hortaliça e instigar na criação de uma poesia, paródia de acordo com a espécie; 

Divulgação através de folders, de receitas com dicas alimentares, hortaliças não convencionais e dicas de 
saúde, distribuídos mensalmente pela equipe de coordenação do projeto. 

Estabelecer parcerias com escolas técnicas de nutrição da cidade de Itabuna para realização de cursos e 
oficinas abordando as temáticas de segurança alimentar e nutricional, importância das hortaliças na 
alimentação, cultivo de hortaliças, hortaliças não convencionais e atividade física/saúde. 
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Disponível em:  
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Apêndice J – Sequência Didática 1 
 

COLÉGO MODELO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 
SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

RECURSOS HÍDRICOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 
LPLB/ PRODUÇÃO TEXTUAL 

Turmas: 1º ano - MC, MD, ME, VE. 

Período: 6 aulas 

Objetivos: 

 Reconhecer e avaliar como a população está utilizando os recursos hídricos nacional e 
internacionalmente; 

 Promover ações na escola e na comunidade que contribuam para preservar os recursos 
hídricos disponíveis. 

 Identificar a presença da água no cotidiano e reconhecer sua importância como recurso natural 
indispensável à vida no planeta.  

Componentes Curriculares: Língua Portuguesa, Produção Textual, Língua Estrangeira, Literatura 
Brasileira, Biologia, Geografia, Matemática, Artes. 

Conteúdos: 
 Recursos Hídricos; 
 Preservação da água; 
 Preservação ambiental; 
 Mapa da seca; 
 Gênero textual: carta, vídeos, panfletos, contos, cordel, paródia; 
 Tradução textual; 
 Efeitos nocivos da falta de água para o corpo humano; 
 Doenças desencadeadas pela falta de água no meio ambiente; 
 Levantamento de dados acerca da quantidade de água potável no mundo; 
 Levantamento de valores acerca do processo de dessalinização; 
 Pesquisas sobre formas de economizar e reutilizar a água; 

 
1ª ETAPA: I UNIDADE 

Atividade 1.1 – Aula 1 

Buscando os conhecimentos prévios. A aula será iniciada instigando os alunos para que eles 
possam expressar seus conhecimentos prévios sobre o que sabem sobre a água. Para isso serão 
lançadas perguntas como, por exemplo: “Ainda resta muita água no mundo?” “Como você utiliza a 
água em seu dia a dia?” ... Essas informações serão importantes para o andamento da aula. 

 
Atividade 1.2 – Aula 2 

Após a discussão: apresentar sequencialmente os vídeos abaixo:  

TERRA, PLANETA ÁGUA! – 5 min. 59 seg. 
https://www.youtube.com/watch?v=TRKtAxGkCVw 
A REAL SITUAÇÃO DA ÁGUA NO BRASIL – 5 min. 43 seg. 
https://www.youtube.com/watch?v=Tv5oWJDF3f8 
 
CARTA DO ANO 2070 - ADVERTÊNCIA À HUMANIDADE - PRESERVAÇÃO DA ÁGUA E 
MEIO AMBIENTE – 6 min. 44 seg. 
https://www.youtube.com/watch?v=VTc9UPtW2ts 

https://www.youtube.com/watch?v=TRKtAxGkCVw
https://www.youtube.com/watch?v=Tv5oWJDF3f8
https://www.youtube.com/watch?v=VTc9UPtW2ts
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 Após a apresentação dos vídeos uma nova discussão, partindo da seguinte pergunta: E agora? 
Qual a sua opinião sobre a escassez da água no mundo? 
 
 Em seguida a elaboração de um pequeno texto respondendo a outro questionamento: 
O que eu posso fazer para mudar essa realidade? 
 

Para casa:  

Em dupla ou trio, vocês deverão criar 10 regras para o consumo consciente da água e de preservação 
do meio ambiente, usando as figuras de linguagem estudadas. Deverá ser digitado e conter ilustrações. 
Se copiar da internet terá invalidada a nota. 

Os melhores serão reproduzidos para distribuição na escola. Use e abuse da criatividade! 

Atividade 1.3 – Aula 3 e 4 

 

a) Ditado de palavras, utilizando palavras e expressões do mesmo campo semântico: 
b) Correção feita pelo colega de classe. Quem obtiver menor número de erro será 

contemplado com um chocolate. 
c) Reescrita das palavras ortograficamente incorretas. 
d) Elaboração de um pequeno conto, considerando as características já estudadas desse 

gênero textual, tendo por utilização algumas das palavras do treino ortográfico.   
 
Para casa: 
 

Em dupla ou trio, elaboração de uma história em quadrinho, formato Gibi, com o tema: “A 
água do mundo está no fim!”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preservação ambiental, terra ressequida, plantio, conscientização, extinção, pluvial, recursos 
hídricos, fluvial, aquífero, captação, escassez, reutilização, fluvial, mudança climática, 
reciclagem, reuso, bacia hidrográfica, chorume, manejo, lençóis freáticos, dessalinização, 
poluição, esgotamento, aterro sanitário. 
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Atividade 1.4 – Aula 5 e 6 

Interpretação das charges abaixo: 

 

Em seguida, os alunos em grupo elaborarão uma paródia musical: “É preciso cuidar do meio 
ambiente porque eu sou parte dele e dependo dele e ele de mim...” 

Por fim, haverá a apresentação das paródias. 

Obs: Trabalhei com os conteúdos negritados porque são específicos de minha área, permitindo 
que os colegas das outras áreas adaptem e utilizem a sequência para suas aulas. 
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Apêndice K – Sequência Didática 2 

IDENTIFICAÇÃO 

DIREC/Município: Itabuna  Unidade Escolar (UE): Colégio Modelo Luís 
Eduardo Magalhães 

Orientador (a) de estudos:  Formador (a) Regional:  

Área do Conhecimento: Ciências da 
Natureza e Ciências Humanas 

Componente Curricular: Biologia, Química,  
Matemática, História e Geografia 

Série / Turma(s):Ensino Médio Tempo de Realização: 08 aulas 

Tema Gerador: EDUCAÇÃO AMBIENTAL/ SUSTENTABILIDADE 

Título: POR DENTRO DO CHOCOLATE 

Integração Disciplinar: Matemática, História, Geografia, Biologia e Química 

1. COMPETÊNCIA(S) E HABILIDADE(S) 

 QUÍMICA  
 Compreender como a Ciência Química identifica e aplica os recursos naturais em diferentes 

contextos.  
 Reconhecer a presença dos recursos naturais nos diversos segmentos industriais.  
 Compreender e correlacionar às propriedades dos recursos naturais nas suas diversas 

aplicações.  
  
 BIOLOGIA  

 Associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos 
produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científico-tecnológicos 

 Identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de 
recursos naturais, energéticos ou matérias primas, considerando processos biológicos, 
químicos ou físicos neles envolvidos. 

 
 MATEMÁTICA  

 Interpretar informações de natureza científica e social obtidas da leitura de   gráficos e 
tabelas, realizando previsão de tendência e interpretação. 

 Compreender informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer inferências, bem 
como utilizá-las como recurso para a construção de argumentos 

  
 HISTÓRIA  

 Compreender os processos históricos e seus contextos, verificando a conexão intrínseca 
entre tempo, espaço, sujeito e ação. 

 Perceber a história e seus acontecimentos como processos de continuidades e rupturas, 
construções e desconstruções, bem como fatos que respondem a uma multiplicidade de 
causas. 
 

 GEOGRAFIA 
 Analisar a influência da dimensão ambiental na produção do espaço geográfico TS 
 Relacionar as iniciativas institucionais de preservação/conservação ambiental com as 

necessidades de reprodução do atual modo de produção 
CONTEÚDO(S):  

 Formação do Fruto e Semente  
 Componentes orgânicos Carboidratos e Lipídios  
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 Tabela Periódica  
 Meio Ambiente / Sustentabilidade 
 Monocultura do cacau 
 Regra de três  
 Aspectos físicos do ambiente 

DESENVOLVIMENTO 

1ª e 2ª aula  
- O professor levará a turma para uma aula de campo na CEPLAC. Lá os alunos receberão as 
informações sobre as áreas de atuação dessa instituição e principalmente sobre a produção do 
chocolate desde o plantio, a colheita e a produção de chocolate. A visita deverá incluir apresentação 
de vídeo institucional com a finalidade de conhecer a história do cacau bem como sua importância 
econômica para a região, passeio por uma fazenda de cacau para observação da colheita e secagem 
das amêndoas e a fábrica de chocolate. 
 
3ª aula 
- Em sala de aula, trabalhar conceitos que foram vistos pelos alunos: 
Meio ambiente; preservação ambiental; Mata Atlântica; biomonitoramento ambiental; ação 
antrópica; avaliação físico-química e desenvolvimento sustentável; avanço tecnológico; impactos 
ambientais; fruto e semente. 
- Relato de experiência.  
 
4ª e 5ª aulas 
- Leitura e discussão do texto abaixo: 
 

O Chocolate 

               Theobroma cacao L. é o nome científico do cacaueiro, árvore que pode alcançar de 5 a 7 
m de altura e que dá como fruto o cacau. O  cacau só cresce em solos férteis de regiões com clima 
tropical, quente e úmido com temperatura em torno de 21 a 28 graus. Trata-se de uma árvore 
equatorial tropical vulnerável a pragas  como a vassoura de bruxa, que dizimou a cultura baiana na 
década de 1990.  Essa fruta possui de 30 a 40 sementes envolvidas por uma polpa mucilaginosa e 
um pericarpo carnoso que a protege. A polpa é utilizada industrialmente para a confecção de 
geléias, cremes, sucos e, após fermentada, produz tipos de vinagre, álcool e vinho muito especiais. 
As sementes, livres da polpa e fermentadas naturalmente, produzem o chocolate. Durante a 
fermentação, ele adquire aroma e sabor. Depois de secas e torradas a uma temperatura que não 
ultrapasse 40 graus Célsius, as sementes adquirem coloração avermelhada devido à oxidação da 
cacodonina - glicosídeo presente no cacau. A partir daí, são separados a manteiga de cacau - que é 
misturada ao leite e ao açúcar para criar o chocolate branco. O chocolate escuro é a massa de cacau 
seco misturada ao açúcar, leite, nozes e outros ingredientes, dependendo do fabricante. 
              Eis algumas fases da transformação das sementes (ou amêndoas) em chocolate: depois de 
peneiradas e limpas, elas são torradas, o que facilita o descascamento e acentua o aroma. Para evitar 
que se queimem no interior, são resfriadas rapidamente e, então, descascadas e prensadas até gerar 
uma massa de partículas finas chamada pasta, massa ou licor de cacau.  Essa massa tem dois 
possíveis caminhos a seguir: a fabricação de chocolate em pó ou a produção de chocolate sólido. 
No primeiro caso, a prensagem resulta, de um lado, na manteiga de cacau  de cor amarelada, 
considerada o subproduto mais nobre e caro  e, de outro, na torta de cacau. Na fabricação do 
chocolate sólido são empregados massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau e leite.  A partir daí, 
são separados a manteiga de cacau - que é misturada ao leite e ao açúcar para criar o chocolate 
branco. O chocolate escuro é a massa de cacau seco misturada ao açúcar, leite, nozes e outros 
ingredientes, dependendo do fabricante.   

 
Na composição do chocolate, encontra-se ainda grande quantidade de gorduras, carboidratos e 
substâncias como a teobromina, que fornecem estímulos para o sistema neuromuscular favorecendo 
funções renais e cardíacas e aliviando o cansaço. Diga a eles também, que o chocolate contém 
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triptofan, um estimulante utilizado pelo cérebro para produzir a serotonina. É essa substância que 
confere a ele a capacidade de produzir sensações de prazer.  A ocorrência de acne nada tem a ver 
com o consumo de chocolate.  
 
Valor nutricional do Chocolate 
Energéticos 

Glucídios.....56g  

Lipídeos......34g  

Protídeos.....6g  

Celulose....0,5g  

 

Questionário do texto  

Atividade 1.  Consulte a tabela periódica e complete a tabela abaixo de acordo com as letras A e B 

A) Quais os principais elementos químicos presentes no chocolate? 
B) Complete o quadro abaixo com os elementos, família que pertencem na tabela, classificação 
quanto a metais.  

ELEMENTO  FAMÍLIA  CLASSIFICAÇÃO  

   

   

   

   

   

   

Interpretação do texto 

Responda: 

A) É possível plantar cacau em qualquer país ou região? Explique  
B) Os minerais presentes no chocolate são: cálcio, e zinco, caroteno e vitamina B2,magnésio , 
ferro, potássio, manganês e niacina. Os minerais grifados acima tem atuação com quais atividades 
celulares abaixo:  
____ mineral usado na produção de glóbulos vermelhos 
____ essencial para a liberação de energia para as células 
____ importantes para a formação de ossos e dentes 
____que contribui na formação da estrutura óssea 
C)  A  versão escura do doce tem menor valor calórico do que a branca.  Justifique essa afirmação 
comparando as composições das duas versões de chocolate. 
 
6ª e 7ª aulas:  
PARTE PRÁTICA – O professor deverá conduzir os alunos ao laboratório de ciências e  realizar a 
seguinte aula prática:  
 
Atividade 03. - Experimento para determinar a presença de açúcar no chocolate.  
Dissolva uma barra (1 quadrado) do doce em água morna, agitando continuamente. Transfira uma 
pequena quantidade da pasta obtida para um tubo de ensaio e adicione igual volume de solução do 
reagente de Benedict. Aqueça tudo, com cuidado, numa lamparina. A presença de açúcar pode ser 
evidenciada pelo aparecimento de um precipitado de coloração que varia entre as cores. 
Atividade 04 – Transformação da matéria 

Elementos Minerais 
Potássio......0,420g  
Cálcio...........0,22g  
Sódio............0,12g  
Magnésio......0,05g  
Ferro........0,0016g  
Cloreto.........0,27g 
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O que acontece se deixarmos um chocolate dentro do carro em um dia de calor?  
Qual o significado de derreter?  
O chocolate, na temperatura do interior da boca ou em dias mais quentes, aproximadamente a 36 
graus, muda de estado. 
A que se devem essas mudanças presentes em sua formulação? O que são essas gorduras?  
 
Os ácidos orgânicos graxos, isto é, substâncias com grande quantidade de carbonos na sua fórmula 
molecular e com propriedades ácidas: o ácido palmítico, o esteárico e o ácido oléico. Os ácidos 
orgânicos graxos precisam de temperaturas muito elevadas para passar para o estado líquido? 
O ponto de fusão do ácido oléico, por exemplo, é em torno de 16 graus; o palmítico, 62 graus; e o 
esteárico, 67 graus. 
 
Sendo assim, quando um pedaço de chocolate derrete na boca, na verdade temos uma sensação 
pastosa devido ao derretimento de um dos ácidos misturados aos outros que ainda se encontram 
sólidos.  
O que aconteceria se derretermos um pedaço de chocolate numa temperatura muito superior às 
mencionadas? 
 
Atividade 5 - Teste 
Pegue 1 pedaço pequeno de chocolate e aqueça a uma temperatura entre 80ºC – 100ºC e observe se 
mudou a: 
Textura - ____________________________________________________________________ 
Sabor:______________________________________________________________________ 
Odor:_______________________________________________________________________ 
 
Atividade 6  - confecção de chocolate 
Com a faca raspe o pedaço de chocolate no prato sobre a bancada. Com ajuda do professor leve o 
conteúdo raspado para derreter em banho Maria. Preencha a forma com o material derretido e 
aguarde o resfriamento.  Quando já estiver bom para desinformar pese na balança de precisão uma 
dessas unidades e calcule o valor nutricional dessa unidade baseadas nas informações do texto no 
texto da pg. 01.( aplicação de regra de três).  
 
8ª aula  
Pesquisa no laboratório de informática  
Os alunos deverão pesquisar no site:  http://www.ovoscompedigree. A matéria da revista Veja - 
Ovos com pedigree -  e comentar qual é a – parte da planta que é responsável pela absorção dos 
elementos químicos 
2. MATERIAL UTILIZADO 
Equipamento de áudio-visual, máquina fotográfica, papel ofício, pincéis atômicos, 
Lápis/borracha,etc... 
3. AVALIAÇÃO 
- Em equipes: organizar todos os dados coletados,  fotografias, informações; 
- Escrever o relatório de visitação 
4. REFERÊNCIAS 
Fontes consultadas para fins estritamente educativos. 
Disponível em: www.gentequeeduca.org.br/planos-de-aula/por-dentro-do-chocolate Acesso em 
2014. 

http://www.ovoscompedigree/
http://www.gentequeeduca.org.br/planos-de-aula/por-dentro-do-chocolate
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Apêndice L – Sequência didática 3 
Sequência Didática 

 
Objetivos: O que o aluno poderá aprender com esta aula 

 Conhecer um pouco da história do nascimento da pintura e seus desdobramentos até as tintas 
industrializadas. 

 Ter contato com pigmentos naturais, em especial a terra e os produtos naturais, e saber 
prepará-los para a produção de tinta artesanal. 

 Confeccionar a própria tinta a partir da fórmula básica de produção de tinta 
 Criar pinturas utilizando as tintas produzidas. 
 Refletir sobre a preservação do ambiente 

 
Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com o aluno 

 Saber o que é pigmento. 
 Reconhecer as cores primárias. 
 Conhecer o que é pintura rupestre e sua importância na história 

 
Questões problematizadoras: 

1.O que são tintas? 
2.As tintas podem ser consideradas como fundamentais para o desenvolvimento da civilização? 
Justifique? 
3.As tintas podem ser aliadas para melhorar a nossa qualidade de vida? De que forma? 
4.As tintas podem causar danos ao meio ambiente? Se sim, teríamos alguma alternativa? 
5.Como são produzidas as tintas? Todas as tintas são iguais na forma de fabricação? 
 
Procedimentos 
AULA 1 - Estratégias e recursos da aula 

 Comece a aula fixando imagens de pinturas rupestres em um local que todo o grupo possa ver, 
ou as apresente em livros ou slides. Abaixo o exemplo de uma dessas pinturas encontrada na 
caverna de Lascaux, na França. 

 Figuras de diversas pintoras nacionais e internacionais. 
 

 
http://downloads.passeiweb.com/arte_cultura/galeria/arte_pre_historica/8_lascaux_franca.jpg  

IDENTIFICAÇÃO 

DIREC/Município: Itabuna  Unidade Escolar (UE): Colégio Modelo Luís Eduardo 
Magalhães 

Orientador (a) de estudos:  Formador (a) Regional:  

Área do Conhecimento: Ciências Humanas, 
Ciências da Natureza e Linguagens 

Componente Curricular: História, Artes  

Série / Turma(s):1 Ano do Ensino Médio Tempo de Realização: 04 aulas 

Tema Gerador: EDUCAÇÃO AMBIENTAL/ SUSTENTABILIDADE 

Título: PINTANDO A HISTÓRIA (Adaptada) 

Integração Disciplinar: Geografia, Biologia, Química e Língua Portuguesa 

http://downloads.passeiweb.com/arte_cultura/galeria/arte_pre_historica/8_lascaux_franca.jpg
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http://hollandersinbeeld.web-
log.nl/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2008/04/03/stenen_tafel_om_verf_te_wrijven.gif  
 

 
David III Ryckart, Painters Workshop, 1638 
http://www.johannesvermeer.info/verm/house/hz-verftafel-eng.htm  

 
Orientações para o professor:  

Comentar que os povos antigos foram os responsáveis pela criação das primeiras tintas. E que as tintas 
eram fabricadas por aquelas pessoas que iriam utilizá-las em seus afazeres e não como hoje, que é 
produzida pelas indústrias e é fácil encontrar nas lojas e papelarias já prontas. No passado, os seres 
humanos em suas especulações, descobriram que as terras, certos vegetais, o carvão, sementes 
poderiam tingir algumas superfícies com suas cores. Ou seja, esses elementos continham 
um pigmento capaz de dar cor a outras coisas. Aliando os pigmentos naturais com gordura animal, 
notou-se que as cores aderiam e se fixavam melhor às superfícies. Consideramos aí, o nascimento da 
pintura com a criação da tinta. 

Até a industrialização, os/as artistas produziam suas tintas em seus ateliês e era comum encontrar 
receitas e fórmulas em seus diários. Muitas vezes, escondidos a sete chaves para não revelar as 
descobertas feitas para os concorrentes. Mostre as imagens dos afazeres no atelier. Chame atenção 
para a pintura do atelier de pintores (segunda imagem), enquanto dois pintores estão debruçados sobre 
suas telas, um outro pousa como modelo e o quarto homem, à direita, está preparando os pigmentos 
para fazer tinta. 

Introdução 

Desde o surgimento da humanidade, o homem sempre buscou uma maneira de se expressar e poder 
registrar o seu cotidiano. Dentre as primeiras formas que ele encontrou para gravar as suas 
lembranças, foram por meio de pinturas rupestres nas grutas e cavernas onde habitava, nos remotos 
tempos pré-históricos. 

Normalmente, as primeiras figuras retratavam as caçadas pelos membros da tribo, utilizando sangue 
de animais ou carvão. Com o tempo, o homem percebeu que poderia aprimorar o fluido utilizado para 

http://hollandersinbeeld.web-log.nl/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2008/04/03/stenen_tafel_om_verf_te_wrijven.gif
http://hollandersinbeeld.web-log.nl/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2008/04/03/stenen_tafel_om_verf_te_wrijven.gif
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000001606/0000018763.jpg
http://www.johannesvermeer.info/verm/house/hz-verftafel-eng.htm
http://artesanato.culturamix.com/curiosidades/como-fazer-tinta-caseira-confira-algumas-receitas-para-divertir-as-criancas-em-casa
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escrever e desenhar, obtendo cores variadas misturando fluidos que extraia de fuligem, plantas, cascas 
de árvores, entre outros. 

Tintas e Desenvolvimento da Civilização 

Os registros mais antigos de tinta fabricada para escrever e desenhar remotam do Egito Antigo, que 
além de desenvolver técnicas avançadas de escrita, já que foi um dos povos mais antigos a utilizá-la, 
também criou o pergaminho, ancestral do papel de hoje, além dos primeiros instrumentos para 
elaborar as figuras e desenhos. 

Ao longo do desenvolvimento da humanidade, as tintas também evoluíram, sendo atualmente 
fabricadas com tecnologia de ponta, para as mais diversas finalidades, tanto para escrever, como para 
tingir roupas, pintar imóveis, destinadas para trabalhos manuais, e até mesmo para a culinária, com as 
tintas comestíveis, destinadas a decorar bolos e doces. 

Podemos dizer que a tinta é um dos principais aliados para a expressão da humanidade, além de ter 
extrema importância no desenvolvimento da civilização, bem como oferecer qualidade de vida à 
população. 

Figura 1 – Pinturas diversas 

 

As tintas podem melhorar nossa qualidade de vida? 

É graças ao desenvolvimento de tintas de cores cada vez mais variadas, com maior 
durabilidade, para as mais diversas finalidades, que conseguimos ver um mundo mais colorido ao 
sairmos de casa. Quem é que nunca parou em frente a uma casa porque encantou-se com a bela cor de 
sua fachada? Ou então animou-se a caminhar em uma praça ou parque com quadras, pistas de cooper 
pintadas? Quem nunca apreciou um quadro pintado por pessoas comuns (filhos, pais, irmãos, tios etc.) 
ou grandes artistas? Ou usar a tinta como terapia? 

Figura 2 – Pinturas para alegar a vida 

  

Podemos sentir o benefício das tintas em nossa qualidade de vida também em nossa própria 
residência. Quando desejamos mudar os ares de nosso lar, a primeira ideia que surge em nossa mente é 
uma pintura nova, que serve para deixar o ambiente mais leve e agradável. Sabendo escolher as cores 
certas, é possível dormir melhor e conviver de forma mais harmônica com os familiares. 

 Mas como as tintas são fabricadas? Que tal vocês mesmos fabricarem as suas próprias tintas? 
Utilizando técnicas semelhantes às utilizadas pelos povos antigos, é possível obter tintas de boa 

http://artesanato.culturamix.com/curiosidades/como-fazer-tinta-caseira-confira-algumas-receitas-para-divertir-as-criancas-em-casa


201 
 

qualidade, para as mais variadas finalidades. Sem falar de que como grande parte delas é feita com 
ingredientes naturais, elas minimizam reações alérgicas ao entrarem em contato com elas. Além disso, 
a matéria-prima utilizada para a fabricação das tintas caseiras pode ser encontrada facilmente, a custo 
quase zero.  

Tabela 1 – Cores e matéria-prima para produção 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Além destas cores e matérias-primas há outras cores e materiais que podem ser usados para fabricação 
de tintas. Procure informações sobre outros materiais para fabricar tintas como terra e faça uma tabela 
mostrando as cores obtidas. 
 
AULA 2 – Terra mãe - Orientações para professor 
Conversar com os alunos sobre a industrialização. Explicar que a partir da industrialização, com muita 
rapidez, as fórmulas foram reproduzidas e logo se teve à disposição uma infinidade de qualidades de 
tintas como a aquarela, tinta à óleo, tinta acrílica e outras mais, produzidas por fabricantes variados. 
Pontue para o grupo que essa aula irá se dedicar ao estudo do pigmento “terra”, seu modo de preparo, 
a aplicação correta da fórmula básica para fazer tinta e verificar seus resultados em suportes diferentes. 

Dessa forma, a primeira etapa é recolher o pigmento “terra”, procurando encontrar tons variados. Se a 
escola tiver uma boa área de terra, realize essa etapa durante a aula, mas caso isso não ocorra, peça que 
cada aluno/a traga de casa um vidrinho com tampa com o pigmento já preparado para a feitura da 
tinta. 

Estimule seus alunos e alunas a procurar um tom de terra menos comum. Isso é bom para que o grupo 
perceba que há muitas variações de tons de terra, ao contrário do que muitos pensam, de ser a terra 
apenas avermelhada. Mostre os tons abaixo: 

http://farm5.static.flickr.com/4063/4639819646_41817103d4.jpg  

COR MATÉRIA-PRIMA/NOME POPULAR 

Amarelo Açafrão (em pó)  

Azul Anil 

Preto Carvão 

Verde claro Couve-flor 

Verde escuro Terramicina 

Laranja Urucum seco 

Laranja escura Cenoura 

Vermelho Urucum novo 

Marrom claro e escuro Argila 

Rosa Beterraba 

Roxo Repolho roxo 

http://farm5.static.flickr.com/4063/4639819646_41817103d4.jpg
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Dividir a sala em duplas para realizar a experimentação com a feitura das tintas. 

Como preparar o pigmento para virar tinta? Repasse para o grupo as etapas da recolha dos pigmentos 
naturais. Explique um a um: 

Tintas com terra: 

Recolha uma média de 10 colheres de terra, verificando se o tom é o mesmo. 
Despeje a terra sobre um jornal e esfarele a mesma, desfazendo os caroços que se formam. 
Passe a terra já esfarelada numa peneira para retirar pedrinhas, galhinhos ou outras sujeiras. 
Guarde o pigmento “limpo” num vidrinho com tampa. 
 
AULA 3 – Ação - Após a etapa da recolha e limpeza. Forme grupos de trabalho, afinal cada dupla 
preparou um tom. Ao se agruparem, haverá um maior número de tons para serem compartilhados por 
todos. 
Em grupo, é o momento de fazer a tinta. Para isso é preciso seguir a fórmula escrevendo-a no quadro 
de giz: PIGMENTO + UM POUCO DE ÁGUA + COLA BRANCA = TINTA. 
Depois explique como preparar uma pequena quantidade de tinta, seguindo os passos abaixo: 
Primeiro coloque uma colherzinha de pigmento num pratinho, em seguida acrescente água com um 
medidor (com cuidado). 
Vai misturando até perceber que a terra junto com a água tomou uma consistência de maionese 
caseira. 
Em seguida, acrescente cola, mais ou menos, a metade da quantidade de tinta. Misture bem e está 
pronta a tinta. 
 
O grupo pode preparar toda a terra, se assim preferir e guardá-la novamente no vidrinho com tampa ou 
pode ir produzindo as cores de acordo com a necessidade da pintura que irão realizar. 

Após a feitura das cores (tintas), cada aluno irá utilizar um pedaço de papelão ou disco de pizza para 
realizar uma pintura de sua própria criação. A tinta de terra é mais espessa, o que não permite pintura 
muito detalhada. Oriente seus alunos e alunas para criar formas mais amplas. Pontue também a 
necessidade de preencher a superfície do papelão com as cores, trabalhando figura e fundo. Veja 
abaixo uma pintura realizada com terra. Apresente-a para seus alunos e alunas: 

http://farm4.static.flickr.com/3415/4639242459_a337e56e8b.jpg  

Os resultados são pinturas com texturas granuladas próprias das tintas feitas de terra. Pinturas ricas em 
materialidade. Explorar essas possibilidades expressivas com os alunos/as! 

Leia a seguir algumas receitas de tintas caseiras que podem ser feitas: 

Tinta Preta - Para fazer a tinta que serve de base para os desenhos, separe os materiais: 

-Uma colher de chá de goma arábica (encontrada em papelarias e lojas especializadas em artesanato); 
-1/2 xícara de mel; 
-Uma gema de ovo; 
-1/2 colher de chá de negro de fumo, que pode ser adquirido no comércio ou então feito em casa: 
segure uma placa ou um pires sobre uma vela acesa, mas é preciso esperar algum tempo para obter 
meia colher de chá. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000001606/0000018767.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000001606/0000018767.jpg
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Como Fazer: Misture todos os ingredientes e mexa bem até obter uma pasta grossa. Em seguida, 
acrescente um pouco de água, que seja suficiente para que ela fique diluída e escorra de maneira fácil, 
com uma consistência de tinta. 

Figura 3 – Tinta preta 

 

 Tinta Marrom 

Materiais: 
-1/2 copo de água fervente; 
-Duas colheres de chá de chá a granel ou alguns saquinhos de chá; 
-Uma colher de chá de goma arábica. 
Como Fazer: Em uma tigela grande, despeje a água fervente no chá, acrescentando a goma arábica 
em seguida. Deixe essa mistura em infusão por no mínimo 15 minutos, procurando amassar as folhas 
de chá utilizando uma colher para que possa extrair ao máximo a essência do chá. Na sequência, coe 
essa mistura em uma tigela limpa. Aguarde esfriar bem antes de engarrafar a tinta e começar a usá-la. 

Figura 4 – Tinta marrom 

 

Tinta de Nozes - Elaborada com um interessante componente, você irá obter uma tinta totalmente 
antialérgica, perfeita para a brincadeira das crianças. 

Materiais: 
-Cascas de nozes; 
-Água de qualidade. 
Como Fazer: Esmague as cascas na água, misturando bem e leve ao fogo médio por 
aproximadamente 30 minutos. Aguarde a mistura esfriar e deixe-a em repouso durante à noite. Pela 
manhã do dia seguinte, coe a mistura e acrescente um pouco de vinagre e a tinta já está pronta para ser 
utilizada. 

Figura 4 – Tinta creme 
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Tinta de Amido de Milho - O famoso amido de milho, usado no preparo de mingaus e tortas, ajuda a 
aumentar o rendimento das tintas guache, aumentando a duração das brincadeiras das crianças. 

Materiais: 
-Amido de milho; 
-Guache líquida na cor de sua preferência; 
 
Como Fazer: Misture uma xícara contendo 125 g de amido de milho com uma xícara com 240 ml de 
tinta guache líquida em uma tigela, mexendo bem até obter uma tinta de consistência grossa, que fique 
bem aderente ao papel. 
 
Tinta Vermelha de Urucum - Pode ser utilizada tanto nas pinturas infantis como para pintar 
madeiras. 

Materiais: 
-Óleo vegetal; 
-Um pouco de cola branca; 
-Urucum (no comércio como coloral, um pó de coloração avermelhada usada para cozinhar). 
 
Como Fazer: Misture o coloral com um pouco de cola e óleo vegetal até obter uma mistura 
homogênea. Antes de pintar, procure fazer um teste antes mo determinada medida desses três 
ingredientes, para conferir se a tinta não está se soltando. 
Vamos trabalhar como detetives? 
Fazendo tinta invisível 

1. Misture 5 colheres de sopa de água com 5 colheres de sopa de bicarbonato de sódio em uma tigela. 
Misture bem. 
2. Mergulhe um pincel na sua mistura de água e bicarbonato de sódio e escreva uma mensagem em um 
pedaço de papel. 
3. Despeje um pouco de suco de uva sobre sua imagem e sua mensagem será revelada. 
 

AULA 4 - AVALIAÇÃO 

Todo o processo, que vai desde busca de informações, a recolha até o resultado final da pintura, faz 
parte da avaliação. Verifique a participação do grupo em: (1.) Recolher o pigmento terra; (2.) Limpar e 
preparar a terra; (3.) Aplicar a fórmula corretamente; (4.) Criar pinturas explorando os tons de terra 
disponíveis. 

Discutir com o grupo os processos artesanais para se fazer tinta e analisar juntos os resultados obtidos 
nas pinturas faz parte também da avaliação. Nesse momento, é possível ver se o grupo ampliou seu 
conhecimento acerca do material “tinta” tão comum no cotidiano escolar e se está mais participativo 
nos momentos de dar opiniões críticas acerca dos trabalhos realizados.  

Realizar a autoavaliação: apresentação dos critérios para realização da autoavaliação escrita. 

RECURSOS COMPLEMENTARES 

Para saber mais sobre pigmentos naturais:  
http://www.flickriver.com/photos/alexandre_sampaio/sets/72157624135396392/  
https://www.youtube.com/watch?v=y62rMCT11Xo 
 

 

http://www.flickriver.com/photos/alexandre_sampaio/sets/72157624135396392/

