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RESUMO 

 

 

A busca pela Alfabetização Científica precisa estar relacionada à capacidade de auxiliar na 

construção de uma consciência mais crítica do sujeito em relação ao mundo que o cerca. Nessa 

perspectiva, esse trabalho parte do estudo sobre a Alfabetização Científica (AC) no contexto 

dos anos iniciais no Ensino Fundamental, a fim de discutir temas que são de suma importância 

para o contexto educacional na atualidade: Sequências de Ensino Investigativas (SEI), Ensino 

de Ciências por Investigação (ENCI) e Cultura Científica. Analisaremos se uma SEI possui 

elementos que podem auxiliar no desenvolvimento do Processo de Alfabetização Científica dos 

alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na tentativa de uma aproximação com a 

realidade local. Apresentaremos a análise de uma SEI que abordará o tema “Solo”, 

relacionando-o com o sistema “Cabruca”, por ser um tema presente na região Sul da Bahia e 

por estar diretamente ligado às condições sociais, econômicas e culturais da comunidade local.  

A sequência apresentada é uma adaptação da SEI sobre o tema “Solo”, apresentada por 

Carvalho et. al. (2011). Para tanto, elaboramos como problema de pesquisa a seguinte questão: 

Como o uso de Sequências de Ensino Investigativas que priorizam questões locais podem 

auxiliar no desenvolvimento do Processo de Alfabetização Científica dos alunos dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental? A pesquisa aqui apresentada é do tipo qualitativa, focando as 

características e a natureza do problema que se procura estudar. Através de uma revisão 

bibliográfica, sobre Alfabetização Científica e ENCI delimitamos como categorias de análise: 

os três Eixos Estruturantes da Alfabetização Científica e alguns aspectos da Cultura Científica, 

para nos auxiliar na promoção da Alfabetização Científica. Notamos, com a análise da SEI “O 

Solo”, que o uso de diferentes tipos de atividades proporciona amplas condições de trabalho 

para o professor, podendo passar por diferentes aspectos da cultura científica, como: resolução 

de problemas, levantamento de hipóteses, leitura e discussão de diferentes tipos de textos, 

análises de tabelas e aula de campo. Percebemos que o desenvolvimento da Alfabetização 

Científica pode se consolidar significativamente, uma vez que cada uma das atividades tenha 

por objetivo uma aproximação com a Cultura Científica e com os Eixos da Alfabetização 

Científica. Os resultados apontam que uma SEI apresentada, sob uma perspectiva 

problematizadora, pode promover uma reflexão-ação, oferecendo condições que possibilitem 

um estudo envolvendo questões locais, por trabalhar com atividades que apresentem diferentes 

características da Cultura Científica o que auxiliará no processo de Alfabetização Científica dos 

alunos dos anos iniciais.  

 

Palavras-Chave: Alfabetização Científica. Sequências de Ensino Investigativa. Cultura 

Científica. 
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ABSTRACT 

The search for a Scientific Literacy (SL) needs to be related to the capacity to help in the 

construction of a subject more critical awareness in relation to the world around him. From that 

point of view, this work starts from the study of Scientific Literacy in the context of the first 

years in the Elementary School, in order to discuss too relevant themes for the recent 

educational context: Investigative Teaching Sequences (ITS), Science Teaching through 

Investigation (STI) and Scientific Culture. We will analyze if a ITS has elements which could 

help to the development in the Scientific Literacy Process of students in the first years of 

Elementary School, in the attempt to approaching to a local reality. We will present an analysis 

of a STI that will discuss the theme “Soil”, relating to the “Cabruca” system, since it is a present 

theme in the south of Bahia and since it is directly linked to the social, economic and cultural 

conditions of the local community. The sequence presented is an adaptation of the ITS about 

the theme “Soil”, presented by Carvalho et. al. (2011). For such, we elaborate as a research 

problem the following question: How the use of ITSs that prioritize local issues could help in 

the development of a Scientific Literacy Process of students in the first years of Elementary 

School? The research that is presented here is a qualitative one, highlighting the feactures and 

the nature of the problem that is on investigation. Through a bibliographical review about 

Scientific Literacy and STI we drew up as analytical categories: the three structuring axes of 

Scientific Literacy and some aspects of the Scientific Culture that helped us to emphasize 

evidences of the Scientific Literacy. We realized, with the analysis of the ITS “Soil”, that the 

use of diferent kinds of activities provide wide conditions to the teacher’s work and it could 

encompass different aspects of the Scientific Literacy, such as: problems resolution, raise 

hypotheses, reading and discussion of different kinds of texts, tables analysis and field classes. 

We noted that the Scientific Literacy development can be meaningfully consolidated, since each 

one of the activities has as an aim an approach to the Scientific Culture and the Axes of 

Scientific Literacy. The results pointed out that the ITS presented, in a problematizing 

perspective, can promote a reflection-action, providing conditions that allow the study 

involving local issues, since it works with activities which present the different characteristics 

of Scientific Culture, which helps in the process of the initial years students’ Scientific Literacy. 

Key-words: Scientific Literacy. Investigative Teaching Sequences. Scientific Culture. 
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INTRODUÇÃO 

______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“(...) aumentar o nível de entendimento público da ciência é hoje uma 

necessidade de sobrevivência do homem.”  

 

(LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001) 
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O interesse principal pela pesquisa surgiu a partir da minha experiência 

profissional em Escola Pública, primeiramente atuando como professora do Ensino 

Fundamental dos Anos Iniciais, depois como Coordenadora Pedagógica. Observava que, 

durante as aulas e nos encontros para estudos e planejamentos das atividades 

complementares, os professores dos anos iniciais enfrentavam problemas em desenvolver 

os conteúdos da área de ciências, fato que também tem sido apontado na literatura 

específica da área (LIMA; MAUÉS, 2006). Esses professores possuíam uma concepção 

pautada na ideia de que as disciplinas de Português e Matemática deveriam ter prioridade 

em relação às demais disciplinas, assim como era notória a falta de contextualização dos 

temas com a realidade local durante as aulas. A falta de formação dos professores e 

também da coordenação pedagógica, as condições de trabalho, a disponibilidade de 

tempo para pesquisa e planejamento das aulas, a falta de materiais pedagógicos, dentre 

outros, constituíam-se em alguns empecilhos para o melhor desenvolvimento profissional 

desses professores na área de ciências. 

 Tais observações e limitações ganharam sustentação para que eu, após a 

graduação em Pedagogia e especializações na área de Educação, buscasse aprimorar meus 

conhecimentos nos assuntos relacionados ao Ensino de Ciências por Investigação e à 

Alfabetização Científica. Assim, cursei inicialmente a disciplina “Alfabetização 

Científica” como aluna especial no Programa de Pós-Graduação - Mestrado Acadêmico 

de Educação em Ciências, na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), em seguida 

ingressei no Mestrado Profissional em Formação de Professores da Educação Básica pela 

mesma universidade (UESC) como aluna regular, no intuito de realizar uma pesquisa que 

me possibilitasse entender as diferentes maneiras para se promover à Alfabetização 

Científica.   

A disciplina me fez repensar as práticas docentes já observadas e também novos 

objetivos para o ensino de Ciências envolvendo a Alfabetização Científica.  

Nos dias atuais, pesquisadores da referida área têm apontado a necessidade de 

que a Alfabetização Científica seja pensada como um elemento imprescindível no campo 

educacional, estando a mesma diretamente ligada ao ensino de Ciências e aos fatores 

sociais, históricos, políticos, culturais e tecnológicos da sociedade. Desse modo, o ensino 

de Ciências nos anos iniciais, de acordo com Lorenzetti e Delizoicov (2001), pode auxiliar 

o aluno na construção dos seus primeiros significados sobre o mundo, ampliando assim 
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seus conhecimentos, sua maneira de participar da sociedade em que está inserido, 

contribuindo para a promoção dessa Alfabetização Científica.  

Essa AC1 preocupa-se com os conhecimentos científicos e, além desses 

conhecimentos, com uma abordagem significativa e crítica pelos sujeitos, podendo ser 

difundida desde os primeiros anos do Ensino Fundamental, possibilitando assim ao 

sujeito ler e compreender o seu universo, bem como interagir com uma nova cultura, 

buscando um olhar crítico para analisar os acontecimentos do seu cotidiano, com 

condições de modificá-los a si próprios através da sua prática consciente (LORENZETTI 

e DELIZOICOV, 2001; CHASSOT, 2003). 

Sabemos que a sistematização do conhecimento científico por parte dos alunos 

constitui uma das tarefas fundamentais da escola e da atuação docente para a efetivação 

do processo de AC. Entretanto, efetivar um processo de ensino e aprendizagem 

contextualizado e investigativo, em que as decisões curriculares não se limitem apenas às 

atividades do livro didático e a decorar nomes e conceitos científicos, exige dos 

professores constante reflexão e o enfrentamento de desafios, pois acreditamos que 

somente o uso de métodos mecânicos e livrescos não possibilita ao aluno o 

desenvolvimento de habilidades e competências para a promoção da AC. Portanto, 

mesmo diante das transformações curriculares, científicas e tecnológicas que as escolas 

vêm atravessando nos últimos tempos, os professores ainda possuem grandes dificuldades 

de propiciar um ensino que aproxime os conhecimentos da área de ciências à realidade 

dos alunos (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001; KRASILCHIK, 1984).  

Entendemos que a busca pela Alfabetização Científica precisa estar relacionada 

à capacidade de auxiliar na construção de uma consciência mais crítica do sujeito em 

relação ao mundo que o cerca. Para tal, faz-se necessário “viabilizar a leitura do mundo 

em que vivem”, para que possam compreender a necessidade de transformá-lo 

positivamente (CHASSOT, 2003, p. 94). Desse modo, o grande desafio que se coloca 

para a educação é a necessidade de alfabetizar cientificamente os sujeitos, preparando-os 

para se tornarem autônomos, auxiliando-os a participar ativamente das transformações da 

sociedade em que vivem (PRAIA et al., 2007).  

Nessa perspectiva, segundo Carvalho et al., (1998), a escola precisa aparecer 

como espaço privilegiado de construção de conhecimentos, capaz de contribuir para 

ampliar os saberes dos alunos sobre a Ciência desde a etapa inicial de ensino, estimulando 

                                                           
1   Neste trabalho, utilizaremos o termo AC para tratarmos sobre Alfabetização Científica. 
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o seu espirito crítico e investigativo, assim como essa mesma escola também pode inibir 

o gosto desse aluno para as áreas científicas, tornando-o desmotivado e sem interesse em 

participar de qualquer evento, experimento ou outras atividades que envolvam a Ciência. 

Nesse sentido, Carvalho et al. (1998, 2013) defendem a importância de um 

ensino mais crítico e investigativo, apontando a necessidade de renovações para as aulas 

de Ciências. Para isso, Krasilchik e Marandino (2004, p. 43) acreditam que a integração 

de elementos do ensino das Ciências com outros elementos do currículo, além de levar à 

análise de suas implicações sociais, dá significado a diferentes conceitos, aos valores 

discutidos e difundidos durante as aulas e às habilidades necessárias para um trabalho 

investigativo rigoroso e produtivo. 

Visando os aspectos apontados nesta pesquisa, entendemos que o Ensino por 

Investigação constitui-se em um meio eficaz para o desenvolvimento da Alfabetização 

Científica, pois é um ensino capaz de fazer o aluno aprender a investigar, aprender a 

observar, planejar, levantar hipóteses, realizar medidas, interpretar dados, refletir e 

construir explicações de caráter teórico (MUNFORD, 2008).  Segundo Sasseron (2015), 

o Ensino de Ciências por Investigação também se caracteriza por ser uma abordagem de 

ensino em que o professor utiliza de diferentes atividades para a busca de resolução de 

um problema, assim como para raciocínios de comparação, análise e avaliação visando à 

inserção do aluno em uma cultura científica.  

Contudo, desenvolver propostas de ensino que privilegiem investigações e 

questionamentos levando para sala de aula estudos sobre as interações entre ciência, 

tecnologia e sociedade exige um profissional compromissado com a formação ética, 

social, histórico-cultural e política do indivíduo. 

Ainda nesta perspectiva, Sasseron (2015) aponta que o ensino por investigação 

exige que o professor valorize a manifestação de pequenas ações, assim como os erros 

e/ou imprecisões apresentadas pelos alunos durante o processo de aprendizagem. Pois, 

dessa maneira, pode acontecer um trabalho de parceria, confiança e respeito entre 

professor e alunos, onde o aprendizado se dá de forma mútua. 

É importante reconhecermos que, ainda hoje, existem visões sobre o trabalho 

científico que contribuem para uma visão deformada do ensino de Ciências. Muitos 

professores defendem a ideia de que a AC só pode ser desenvolvida na escola através de 

experimentos e atividades lúdicas, esquecendo-se, assim, de valorizar em suas aulas o 

papel essencial das hipóteses e da problematização como orientadoras da investigação, o 

que resulta em uma visão empírico-indutivista e ateórica (GIL-PEREZ et al., 2001, 2005) 
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da construção do conhecimento científico. Porém, entendemos que o uso de atividades 

investigativas está relacionado a diversas estratégias de ensino em sala de aula, incluindo 

leitura, debates, aulas de campo, jogos, por exemplo, que podem levar a um melhor 

desenvolvimento da AC (CARVALHO, 2013).  

Lorenzetti (2005) ressalta que, mais importante do que ocupar os alunos com 

atividades difíceis e inovadoras, é levá-los a compreender os conteúdos e enxergar sua 

presença na vida cotidiana. Desse modo, o autor destaca que práticas como passeios, 

construção de maquetes, debates, produção de textos individuais e coletivos, diferentes 

tipos de leitura, entrevistas, teatros, participação em feiras de ciências, uso do computador 

e da internet precisam ser mais exploradas durante as aulas de ciências, pois são atividades 

que contribuem para dar significado ao conhecimento científico e despertar o senso de 

observação, investigação, criatividade e comunicação entre os estudantes. 

Assim, entendemos que as Sequências de Ensino Investigativas - SEI 

(CARVALHO; SASSERON, 2012; CARVALHO, 2013), cujo objetivo central é permitir 

que investigações sejam realizadas em aulas, constituem-se em maneiras de auxiliar na 

compreensão dos conteúdos de Ciências, bem como uma forma de desenvolver a 

Alfabetização Científica dos alunos a partir de diferentes atividades, como aula de campo, 

experimentos, leituras de diversos gêneros, dentre outras. As autoras destacam que, ao 

implementar uma SEI, o professor precisa garantir que tanto a atividade experimental 

quanto a leitura de textos e outras atividades diversificadas tenham como ponto de partida 

um problema a ser investigado e que possam também fazer parte da realidade do aluno. 

Entendemos que o processo de AC também precisa estar relacionado a uma 

leitura de mundo que inclui questões locais e faça parte da vida do aluno. Segundo Freire 

(1987), quanto mais o educando reflete sobre a realidade, sobre sua situação concreta, 

adquire mais condições de se tornar plenamente consciente e comprometido a intervir 

para modificá-la. Assim, faz-se necessário pensar em uma educação que priorize a 

formação de cidadãos e que seja desenvolvida a partir da realidade local de cada 

indivíduo, fazendo uso de problemas que os desafiam e que os façam analisar criticamente 

as suas ações nos diferentes segmentos da sociedade. 

Em relação a essas questões já citadas, observamos que, durante muitas décadas, 

na região Sul da Bahia, também denominada de Região Cacaueira, o cacau tornou-se um 

símbolo internalizado por toda a região, imortalizou-se como personagem digno de lutas, 

pois significava trabalho, dinheiro, riqueza, progresso e vida para a população. Era o 

responsável não só por uma atividade econômica, mas também pelas atividades política 
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e social da região supracitada. Porém, no início dos anos noventa, em virtude de várias 

crises de preço e clima, aliadas à disseminação de fungos, em especial um conhecido 

vulgarmente como “vassoura de bruxa”, a história do cacau nessa região muda de cenário, 

sendo necessário buscar alternativas como foi, a Cabruca para favorecer o seu equilíbrio 

econômico. “A Cabruca é conhecida como um sistema agroflorestal caracterizado pelo 

plantio do cacau sob a sombra das árvores da Mata (CABRUCA, 2006)”.  

Acreditamos que esse é um tema fundamental a ser tratado em escolas da região, 

uma vez que não se pode estudar sistemas ecológicos, plantas, meio ambiente, sem tratar 

de questões locais que envolvem a história e a realidade da região em que estamos 

inseridos. É também importante um estudo significativo para os alunos, por meio de 

atividades investigativas como observações, experimentos, consultas diversificadas a 

diferentes portadores textuais, vídeos, internet, entre outras, e o contato direto dos alunos 

com espécies animais e vegetais que compõem os diferentes sistemas.   

Assim, neste trabalho, apresentaremos a análise de uma Sequência de Ensino 

Investigativa (SEI) adaptada de Carvalho et al. (2011), com o tema “Solo”, onde 

inserimos questões locais relacionadas ao sistema Cabruca, por ser um tema presente na 

região e por estar diretamente ligado às condições sociais, econômicas e culturais da 

sociedade.  

Tal tema, além de representar uma questão local, também é trazido como 

fundamental em documentos oficiais, como nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) (BRASIL, 1997), sendo também abordado como um conteúdo do tema transversal 

"Meio Ambiente”, apresentado em diversas matérias e também na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) (BRASIL, 2015).   

Desse modo, é de vital importância de desenvolver atividades investigativas em 

uma SEI com assuntos relacionados à realidade local como forma de aproximar o aluno 

à Cultura Científica e, consequentemente, promover o desenvolvimento da Alfabetização 

Científica. 

Esta pesquisa parte do estudo sobre a Alfabetização Científica (AC) no contexto 

dos Anos Iniciais no Ensino Fundamental, a fim de discutir temas que são de suma 

importância para o contexto educacional na atualidade: Sequências de Ensino 

Investigativas (SEI), Ensino de Ciências por Investigação (ENCI) e Cultura Científica. 

Analisaremos as relações entre as Sequências de Ensino Investigativas propostas e sua 

potencialidade em desenvolver aspectos da Alfabetização Científica e a promoção do 

aluno em uma Cultura Científica, na tentativa de uma aproximação com a realidade local 
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e da visão de mundo do aluno como resultante de fatores (sociais, culturais, políticos, 

econômicos e ambientais) que se manifestam diretamente na sua relação com o meio. 

Para tanto, elaboramos como problema de pesquisa a seguinte questão: Como o 

uso de Sequências de Ensino Investigativas que priorizam questões locais podem auxiliar 

no desenvolvimento do Processo de Alfabetização Científica dos alunos dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental? 

Nessa perspectiva, traçamos o seguinte objetivo geral: Analisar se uma SEI 

possui elementos que podem auxiliar no desenvolvimento do Processo de Alfabetização 

Científica dos alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Em busca de uma resposta para esses questionamentos, elaboramos os seguintes 

objetivos específicos: 

• Discutir a importância de Sequências Didáticas e do processo de Alfabetização 

Científica. 

• Adaptar uma SEI, já elaborada, aproximando-a de questões locais que envolvem 

o conhecimento científico. 

• Analisar, a cada aula, como uma Sequência de Ensino Investigativa com 

estratégias variadas de Ensino pode contribuir para o processo de Alfabetização 

Científica. 

• Apresentar a Sequência Investigativa adaptada para a realidade da região Sul da 

Bahia como proposta educativa para a sala de aula. 

 

Nesse contexto, para melhor compreensão deste trabalho, iremos organizá-lo da 

seguinte maneira: 

Primeiramente, apresentamos dois capítulos com a fundamentação teórica: no 

primeiro, tratamos da Alfabetização Científica e do Ensino de Ciências por Investigação, 

buscando compreender os desafios e as possibilidades desse estudo para o Ensino 

Fundamental dos Anos Iniciais. 

No segundo capítulo, discutiremos sobre as Sequências de Ensino Investigativas 

e a promoção de Estratégias de Ensino para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental sob 

a ótica da Alfabetização Científica.  

Dando continuidade, no terceiro capítulo, faremos uma apresentação do percurso 

metodológico utilizado no desenvolvimento da pesquisa de mestrado. Desse modo, 

explanamos os fundamentos metodológicos adotados para seguir o rigor científico e, 

assim, obter resultados fidedignos. 
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O quarto capítulo constitui-se da apresentação da Sequência de Ensino 

Investigativa “O Solo”, de autoria de Carvalho et al. (2011). 

Seguindo, no quinto capítulo, buscamos analisar uma Sequência de Ensino 

Investigativa adaptada para a realidade da região Sul da Bahia com base nas categorias 

estabelecidas pelos Eixos Estruturantes da Alfabetização Científica e também pelos 

aspectos essenciais da Cultura Científica (GIL-PÉREZ, 2005).  

Por fim, apresentaremos as considerações finais para este trabalho, com 

perspectiva em aberto para possíveis modificações e aprofundamentos. 
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1 ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA E 

PROCESSOS DE ENSINO 

__________________________ 
 

 

 

“... a alfabetização científica é a finalidade mais importante do ensino de 

Ciências; estas razões se baseiam em benefícios práticos pessoais, 

práticos sociais, para a própria cultura e para a humanidade, os quais 

se obtêm por meio da combinação de duas escalas binárias: 

individual/grupal e prática/conceitual, dando lugar aos quatro domínios 

indicados.” 
 

 
(CARVALHO; SASSERON, 2011) 
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Neste capítulo, discutimos a importância da Alfabetização Científica para o 

Ensino Fundamental nos Anos Iniciais. Apresentaremos uma revisão de importantes 

estudos sobre o tema, com a finalidade de torná-lo mais claro quanto à sua compreensão 

e mais próximo aos objetivos que pretendemos alcançar. Pensamos ainda sobre as 

possibilidades e os desafios dos professores do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais ao 

promoverem a AC em suas aulas de Ciências.  

Para formar o corpo teórico no qual fundamentamos a nossa discussão sobre a 

Alfabetização Científica e as novas configurações para o ensino de ciências, utilizaremos 

autores como Krasilchik e Marandino (2004), Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009), 

Lorenzetti; Delizoicov (2001), Sasseron e Carvalho (2008, 2011), Chassot (2003, 2011), 

Auler e Delizoicov (2001), Fourez (2000, 1994), Zômpero e Laburú (2011), entre outros 

autores que têm se destacado através de pesquisas e estudos acerca do assunto. 

 

1.1 Alfabetização Científica: questões teóricas 

 

Conceituar Alfabetização Científica não é uma tarefa fácil, principalmente pelo 

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

de Ciências, ainda se mostrar vasto e, por vezes, controverso. Há, portanto, opiniões de 

diversos autores sobre como defini-lo e caracterizá-lo (SASSERON; CARVALHO, 2008; 

TEIXEIRA, 2013). 

Segundo Sasseron e Carvalho (2011), Paul Hurd foi o primeiro pesquisador que 

utilizou o termo Scientifc Literacy. As autoras destacam que a expressão aparece em seu 

livro “Science Literacy: Its Meaning for American Schools”, publicado em 1958. Para 

Hurd, (1998; apud SASSERON; CARVALHO, 2011, p.65), a Alfabetização Científica 

envolve “a produção e utilização da ciência na vida do homem, provocando mudanças 

revolucionárias na ciência com dimensões na democracia, no progresso social e nas 

necessidades de adaptação do ser humano”, que expressam a necessidade de a escola 

permitir aos alunos compreender e saber sobre Ciências e suas tecnologias, como 

condição para preparar cidadãos para o mundo atual. 

Entenderemos, neste trabalho, a Ciência como uma forma de Cultura, e o contato 

com esse conhecimento, assim como as discussões sobre os avanços da Ciência e da 

Tecnologia, vem possibilitar a ampliação do conhecimento científico e a transformação 
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do indivíduo em um cidadão mais crítico, reflexivo e consciente das suas ações na 

sociedade. Nesse contexto, a ciência pode ser considerada como o processo dinâmico que 

ocorre dentro de uma comunidade científica, influenciada por fatores culturais, éticos, 

sociais, ideológicos e históricos, com capacidade de participar ativamente dos fatos e 

contribuir para a construção de novos conhecimentos (GIL-PÉREZ et al., 2005).  

Krasilchik e Marandino (2004) apontam a necessidade da participação da 

família, escola, comunidade, assim como de demais parceiros, quando o objetivo 

almejado é a Alfabetização Científica. Para as autoras, é importante que, ao se pensar a 

Alfabetização Científica, tenhamos em mente a ciência como parte de nossa cultura, 

envolvendo-nos, assim, em discussões sobre os conhecimentos culturais, históricos, 

sociais e éticos acerca de determinado problema, e que o aluno possa ter consciência 

crítica para debater e refletir sobre os avanços e prejuízos que as tecnologias e a 

globalização possam ter trazido à sociedade em que está inserido. 

 Quando buscamos entender melhor a Ciência, somos capazes de colaborar com 

as transformações que envolvem o nosso cotidiano, em busca de melhores condições de 

vida para a nossa sobrevivência e também do nosso planeta. Com esse entendimento, 

Chassot (2011, p. 36) faz o seguinte questionamento:  

Poderia ser alfabetizado cientificamente quem não soubesse explicar 

algumas situações triviais do nosso cotidiano? Por exemplo: o fato de o 

leite derramar ao ferver e a água não; por que o sabão remove a sujeira 

ou por que uma pedra é atraída para a terra de maneira diferente de uma 

pluma; por que no inverno as horas de sol são menores do que no verão 

ou por que quando é primavera no hemisfério sul é outono no 

hemisfério norte; por que quando produzimos uma muda de violeta a 

partir de uma folha estamos fazendo clonagem. 

 

O mesmo autor ainda destaca que vivemos em um mundo marcado pela ciência 

e tecnologia, então a responsabilidade maior no ensinar Ciências é procurar que os 

sujeitos se tornem homens e mulheres mais críticos, tornem-se agentes de transformações 

do mundo (CHASSOT, 2011).  

Gil-Pérez e Vilches-Peña (2001 apud SASSERON; CARVALHO, 2011, p.72), 

fazendo referência a documentos oficiais da UNESCO e da organização norte- americana 

National Science Education Standards, afirmam ser esperado que: 

 Por meio da AC os cidadãos usem informações que possuem sobre 

ciências para tomar decisões e realizar opções: que possam se envolver 

com discussões públicas sobre ciência e tecnologia; e que compreendam 

como se constroem os conhecimentos científicos.  
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Nesse sentido, a AC pode acontecer na vida dos sujeitos, levando em 

consideração as diferentes leituras e significados que são atribuídos aos fatos do seu 

cotidiano, sendo de fundamental importância para a construção do conhecimento e para 

a atuação de um ser crítico no mundo do qual faz parte. 

Com o objetivo de realizar um levantamento da literatura publicada em língua 

inglesa sobre o conceito de Alfabetização Científica, Laugksch (2000 apud SASSERON; 

CARVALHO, 2008, p.90) percebeu que: 

Diversas posições, descrições e interpretações foram integradas dentro 

de uma proveitosa revisão conceitual da Alfabetização Científica que 

realça importantes aspectos do conceito. Esta revisão, portanto, produz 

um entendimento mais amplo de vários fatores que contribuem para o 

conceito de Alfabetização Científica e tornam claras as relações entre 

estes fatores, dando, portanto, origem a uma mais refinada e 

concentrada conceitualização da Alfabetização Científica (tradução 

nossa).  

 

Segundo esses autores, a expressão Alfabetização Científica designa um 

processo de ensino multidimensional que precisa estar envolvido com as questões 

cognitivas, linguísticas, afetivas e socioculturais, cujo desenvolvimento pretende a 

formação de sujeitos críticos, capazes de fazer uma leitura do mundo. 

Nesse contexto, o desafio que se coloca à educação é a formação de cidadãos 

Alfabetizados, e Alfabetizados Cientificamente, capazes de fazer uma leitura diferenciada 

e significativa do mundo, no que tange a diferentes situações relacionadas a ciência, 

tecnologia e outras de um modo geral (CHASSOT, 2011; AULER; DELIZOICOV, 

2001). 

Sasseron e Carvalho (2008;2011), Chassot (2011), Lorenzetti e Delizoicov 

(2001), citando autores diversos, destacam que existem diferentes noções de AC: existe 

aquela que visa ao desenvolvimento de habilidades a ser utilizadas pelo ser humano, 

levando em consideração especialmente as suas necessidades básicas e o contexto social 

em que está inserido, como a AC Prática, Cívica e Cultural.  Enquanto que existem 

também aquelas noções voltadas para a AC Funcional, Conceitual e Processual e 

Multidimensional, que priorizam a linguagem e a compreensão de conceitos e 

significados científicos pelos indivíduos. Nesse sentido, compreendemos que todas as 

noções referentes à AC precisam estar relacionadas às características históricas, sociais e 

culturais na vida do indivíduo para ampliar o seu universo de conhecimentos e, assim, ter 

condições de melhor desempenhar o seu papel de cidadão na sociedade. 
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De acordo com Chassot (2011), a Alfabetização Científica é o conjunto de 

conhecimentos que auxiliam os sujeitos a compreender o mundo em que se encontram 

inseridos. Para o autor, é necessário que os indivíduos tenham condições de fazer a 

“leitura do mundo em que vivem” (CHASSOT, 2011, p.34), entendendo a necessidade 

de novas vivências e de mudanças significativas para transformá-lo para melhor. 

 Nesse mesmo sentido, Sasseron e Carvalho (2011) utilizam o termo 

Alfabetização Científica para planejar um ensino que permita aos alunos ter 

conhecimentos com uma nova cultura, novos saberes e com uma maneira diferente de ver 

o mundo e seus acontecimentos, podendo modificá-los por meio das suas ações e suas 

habilidades associadas ao fazer científico. 

A Alfabetização Científica, defendida por Krasilchik e Marandino (2004), prevê 

a integração de elementos das Ciências com outros elementos do currículo que, conforme 

as autoras, poderão contribuir fortemente para modificações metodológicas com ênfase 

nas atividades de pesquisa e atividades práticas para solução de problemas, em direção à 

formação do aluno como cidadão. Assim, entendemos que a integração desses elementos 

no currículo torna-se essencial para a construção de valores e para o desenvolvimento de 

diferentes habilidades, necessárias para um trabalho rigoroso e produtivo em todas as 

áreas do conhecimento. 

Desse modo, diante das discussões sobre a Alfabetização Científica, faz-se 

necessário também pensarmos nessa proposta para aqueles que constituem uma peça 

fundamental no processo educativo: os professores. Como poderíamos identificar que 

elementos nos dão indícios de que um indivíduo, nesse caso um professor, está 

Alfabetizado Cientificamente?  

Procurando encontrar uma resposta, torna-se urgente que, no novo cenário 

apresentado, onde os objetivos de ensino estão cada vez mais diferenciados e complexos, 

com tantas mudanças de paradigmas, haja também uma formação inicial/continuada 

diferenciada para a ação dos professores, no sentido de se mudarem comportamentos e 

atitudes relacionados à educação científica e também no que tange à valorização das 

questões culturais, éticas, sociais e tecnológicas voltadas para a sociedade e o meio 

ambiente.  

Assim, buscamos analisar o trabalho de Gérard Fourez (1994), citado por 

Sasseron e Carvalho (2008), em que o autor cita os critérios propostos pela Associação 

de Professores de Ciências dos Estados Unidos (NSTA), apresentando algumas das 
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habilidades que considera necessárias para a definição de uma pessoa alfabetizada 

cientificamente, sendo elas:  

1- Utiliza os conceitos científicos e é capaz de integrar valores, e sabe 

tomar decisões responsáveis no dia-a-dia; 

2 - Compreende que a sociedade exerce controle sobre as ciências e as 

tecnologias, bem como as ciências e as tecnologias refletem a sociedade;  

3 - Compreende que a sociedade exerce controle sobre as ciências e as 

tecnologias por meio do viés das subvenções que a elas concede;  

4 - Reconhece também os limites da utilidade das ciências e das 

tecnologias para o progresso do bem-estar humano;  

5 - Conhece os principais conceitos, hipóteses e teorias científicas e é 

capaz de aplicá-los;   

6 - Aprecia as ciências e as tecnologias pela estimulação intelectual que 

elas suscitam;  

7 - Compreende que a produção dos saberes científicos depende, ao 

mesmo tempo, de processos de pesquisas e de conceitos teóricos;  

8 - Faz a distinção entre os resultados científicos e a opinião pessoal;  

9 - Reconhece a origem da ciência e compreende que o saber científico é 

provisório e sujeito a mudanças, a depender do acúmulo de resultados;  

10 - Compreende as aplicações das tecnologias e as decisões implicadas 

nestas utilizações; 

11 - Possui suficientes saber e experiência para apreciar o valor da 

pesquisa e do desenvolvimento tecnológico;  

12 - Extrai da formação científica uma visão de mundo mais rica e 

interessante;  

13 - Conhece as fontes válidas de informação científica e tecnológica e 

recorre a elas quando diante de situações de tomada de decisões e;  

14 - Uma certa compreensão da maneira como as ciências e as 

tecnologias foram produzidas ao longo da história (GERARD FOUREZ, 

1994 apud SASSERON; CARVALHO, 2011, p.67). 

 

A partir dessa realidade, as autoras apontam que o autor afirma a necessidade de 

se “transformar o ensino de ciências, aproximando-o do contexto humano e social” e 

entende que, para acontecer de fato uma transformação, precisa-se da combinação entre 

alguns eixos: o econômico-político, o social e o humanista. Ainda em relação a esse 

aspecto, o autor compreende também que a construção dos saberes científicos depende 

tanto de conceitos teóricos e científicos como da opinião pessoal do sujeito envolvido. 

É interessante ressaltarmos que, embora o autor apresente uma lista com 

diferentes habilidades para possibilitar que o sujeito esteja alfabetizado cientificamente, 

essas podem explicitar informações comuns e divergentes entre as diversas classificações 

e situações do cotidiano. Podem, assim, ser agrupadas em três blocos que Sasseron e 

Carvalho (2011) nomearam como Eixos Estruturantes da Alfabetização Científica. Os 

Eixos Estruturantes da Alfabetização Científica irão dar subsídios a essa pesquisa, no 

sentido de analisar um trabalho com Sequências de Ensino Investigativo a ser apresentado 

aos professores do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais, visando à Alfabetização 
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Científica.  O conhecimento desses eixos pode auxiliar também no planejamento de 

metodologias voltadas para um ensino de ciências investigativo, com o propósito de 

viabilizar o processo de Alfabetização Científica entre os professores e os alunos.  

Assim, os Eixos Estruturantes da Alfabetização Científica apresentados por 

Sasseron e Carvalho (2011, p.75) são:  

O primeiro refere-se à compreensão básica de termos, 

conhecimentos e conceitos científicos fundamentais – concerne na 

possibilidade de trabalhar com os sujeitos a construção de 

conhecimentos científicos necessários para que seja possível a eles 

aplicá-los em situações diversas e de modo apropriado em seu dia-a-

dia.  

O segundo eixo preocupa-se com a compreensão da natureza das 

ciências e dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática – 

em nosso cotidiano, sempre nos defrontamos com informações e 

conjunto de novas circunstâncias que nos exigem reflexões e análises 

considerando-se o contexto antes de proceder. Deste modo, tendo em 

mente a forma como as investigações científicas são realizadas, 

podemos encontrar subsídios para o exame de problemas do dia-a-dia 

que envolvam conceitos científicos ou conhecimentos adventos dele.  

O terceiro eixo estruturante da AC compreende o entendimento das 

relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio-

ambiente – perpassa pelo reconhecimento de que quase todo fato da 

vida de alguém tem sido influenciado, de alguma maneira, pelas 

ciências e tecnologias.  Mostra-se fundamental de ser trabalhado 

quando temos em mente o desejo de um futuro saudável e sustentável 

para a sociedade e o planeta.  

 

A partir desses eixos, em artigo publicado em 2008, as mesmas autoras 

estabeleceram Indicadores de Alfabetização Científica que representam habilidades 

discursivas e ações articuladas pelos professores e alunos em busca de uma consciência 

mais crítica e atuante na sociedade.  São esses indicadores: Seriação de Informações; 

Organização de Informações; Classificação de Informações; Raciocínio Lógico; 

Raciocínio Proporcional; Levantamento de Hipóteses; Teste de Hipóteses; Justificativa; 

Previsão e Explicação. Para as autoras:  

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 e CARVALHO, 2008, p. 338).  

 

As autoras defendem que um ensino de Ciências que vá além do fornecimento 

de noções e conceitos científicos torna-se cada vez mais necessário. Segundo elas, é 

importante que os alunos sejam desafiados com problemas que façam realmente sentido 

para sua vida, nos quais a investigação seja condição vital para resolvê-los. 
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Segundo Auler e Delizoicov (2001), para promover uma Alfabetização 

Científica, é necessário efetivar no ambiente escolar um ensino que busque a 

compreensão das relações existentes entre ciência, tecnologia e sociedade, a partir de uma 

concepção que venha valorizar o uso de atividades problematizadoras com um olhar 

voltado para os acontecimentos do mundo. Para tanto, é preciso superar o ensino 

superficial e descontextualizado e colocar em ação um ensino que possibilite a construção 

de conhecimentos, mediante a problematização, o estudo de temáticas locais e a utilização 

de recursos tecnológicos. 

Nesse contexto, precisamos entender a importância da Alfabetização Científica 

para a formação dos professores do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais, uma vez que 

professores não podem ensinar aquilo que eles não sabem (CARVALHO; PÉREZ, 1993). 

É importante que, primeiramente, os professores possam construir uma compreensão 

mais crítica da ciência, envolvendo os aspectos culturais, históricos, éticos, sociais e 

também tecnológicos para transformar e comunicar conhecimentos diversos. 

Sendo assim, é necessário, desde os primeiros anos do Ensino Fundamental, 

associar o ensino de Ciências ao uso de diferentes estratégias de leitura e escrita, com o 

propósito de promover a alfabetização, não só na área de Ciências, mas em todas as áreas 

do conhecimento. Segundo Teixeira (2013), o aprendizado de Ciências é tão importante 

quanto a leitura e a escrita e, por isso, deve ser garantido e compreendido por todos os 

indivíduos.  

Assim, como nos afirmam Lorenzetti e Delizoicov (2001), a Alfabetização 

Científica é uma atividade a ser sistematizada no espaço escolar, mas pode ultrapassar as 

barreiras dos espaços meramente formais para, então, fazer-se presente também nos 

espaços educativos não formais, permeados pelos diferentes tipos de leituras e 

linguagens.  

No que diz respeito aos anos iniciais, Lorenzetti (2001), em sua dissertação 

“Alfabetização Científica no contexto das séries iniciais”, propõe uma Alfabetização 

Científica que se preocupe com os conhecimentos científicos e sua respectiva abordagem. 

Veiculada nos primeiros anos do Ensino Fundamental, deve-se constituir em um aliado 

para que o sujeito possa ler e compreender o seu universo. Sabemos que a AC não pode 

ser considerada completa no Ensino Fundamental (EF), pois se encontra em mudanças 

constantes. O trabalho com essas habilidades já pode se iniciar desde os primeiros anos 

do Ensino Fundamental, valorizando os conhecimentos que os alunos já possuem 

(LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001).  Segundo os mesmos autores: 
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A Alfabetização Científica no ensino de Ciências Naturais nas séries 

iniciais precisa ser compreendida como o processo pelo qual a 

linguagem das Ciências Naturais adquire significados, constituindo-se 

um meio para o indivíduo ampliar seu universo de conhecimento, a sua 

cultura, como cidadão inserido na sociedade (LORENZETTI; 

DELIZOICOV, 2001, p.43).  

 

Assim, o trabalho de forma significativa e contextualizada com diferentes 

atividades de Ciências voltadas para a leitura, escrita, experimentação, dentre outras, 

desde os anos iniciais do Ensino Fundamental, poderá proporcionar a AC. 

Desse modo, após a leitura de diversos autores, utilizaremos então, neste 

trabalho, o conceito de AC voltado para os aspectos históricos, culturais e sociais do 

indivíduo, possibilitando-lhe a compreensão de conhecimentos científicos para, assim, 

entender os fatos e acontecimentos à sua volta, buscando, desse modo, desenvolver o 

espírito crítico e participativo para transformar a realidade. 

 

1.2. A Aproximação com a Cultura Científica em sala de aula 

 

Ao pensarmos na inserção da Ciência em sala de aula, estamos também falando 

da inserção em uma nova cultura, uma vez que, a Ciência tem características próprias de 

desenvolvimento e divulgação, chamaremos neste trabalho este espectro cultural como 

“cultura científica”. Porém, para debatermos sobre ela, devemos ainda considerar 

algumas discussões sobre o conceito de cultura.  É comum encontrarmos em descrições 

que o conceito de cultura, popularmente, ainda está ligado a uma visão comum sobre o 

tema, onde a ideia é de que a cultura seja algo distinto da natureza, ou seja, é transmitida 

através das gerações. No entanto, trabalhos, como os que iremos abordar abaixo, nos 

indicam que não nascemos com uma cultura, mas sim, aprendemo-la convivendo com as 

pessoas que nos criam, sendo esta uma atividade mediadora entre os homens e o mundo 

em que vivemos. O sistema cultural é vasto, principalmente no que diz respeito a cultura 

humana, pois a mesma se faz presente em distintas camadas de representação humana. 

 

Laraia, postula que a cultura deve ser pensada como conhecimento de mundo ao 

apontar que: 

A cultura é algo intrínseco ao ser humano, pois, na condição de ser 

social, não existe ser humano sem cultura, e todos eles são capazes de 

aprender qualquer cultura, não importando sua raça ou origem. A 

cultura é tida como diretriz formadora da visão de mundo de um 

indivíduo. Não existe cultura superior à outra, nem mais desenvolvida, 
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nem mais lógica. Todas possuem seus princípios válidos para seus 

respectivos indivíduos. (LARAIA, 2001, p.89).  
 

Desse modo, podemos entender que a cultura de uma forma geral se faz presente 

na vida de todo ser humano, estando sempre sujeita as transformações constantes do 

mundo.  

Assim, para compreendermos melhor o significado da palavra Cultura, visto que, 

como já foi apresentado anteriormente o seu conhecimento é comum a todas as pessoas, 

iremos buscar o seu significado a partir das definições de diferentes dicionários.  

 

No dicionário Aurélio da Língua Portuguesa Século XXI (FERREIRA, 2001, p. 

212), encontramos a seguinte definição: 

Cultura: [Do lat. Cultura] S.f. 1 Ato, efeito ou modo de cultivar. 2. 

Atividade econômica dedicada à criação, desenvolvimento e procriação 

de plantas ou animais, ou à produção de certos derivados seus. 3. O 

conjunto de características humanas que não são inatas, e que se criam 

e se preservam ou aprimoram através da comunicação e cooperação 

entre indivíduos em sociedade. 4. O complexo dos padrões de 

comportamento, das crenças, das instituições, das manifestações 

artísticas, intelectuais, etc., transmitidos coletivamente, típicos de uma 

sociedade: a Cultura do Renascimento. 

 

Logo no dicionário da Língua Portuguesa Luft (LUFT, 2001, p. 209): 
 

Cultura: S.f. 1. Ato ou efeito de cultivar; cultivo. 2. Categoria de 

vegetais cultivados. 3. Terreno cultivado. 4. Desenvolvimento 

intelectual; saber; ilustração. 5. (Antrop.) Conjunto de experiências 

humanas (conhecimentos, costumes, instituições, etc.) adquiridos pelo 

contato social e acumuladas pelos povos através dos tempos. 

 

No Minidicionário Houaiss da língua portuguesa (HOUAISS, 2009, p. 255): 

 
Cultura: S.f. 1. Ação ou modo de cultiva. 2. Conjunto de manifestações 

artísticas, sociais, linguísticas e comportamentais de um povo ou 

civilização. 3. Conjunto de características humanas que não são inatas, 

e que se criam e se preservam ou aprimoram através da comunicação e 

cooperação entre indivíduos em sociedade. 4. Conjunto de 

conhecimentos adquiridos numa determinada área de atividade. 

 

Podemos observar que nas definições de Cultura apresentadas nos dicionários, a 

ideia de Cultura estar associada tanto a forma de cultivo, plantações de vegetais, como ao 

conjunto de características manifestações, expressões de sentimentos, saberes, 

necessidades essenciais ao ser humano, sendo que, essas definições se aproximam com a 

visão de Ciência apresentada por alguns teóricos, as quais servirão de embasamento para 

as nossas discussões nesse trabalho.  



33 
 

   
 

 

Assim, buscar aproximar a cultura e a ciência na sociedade, é procurar relacionar 

as diferentes formas de se observar o mundo sob a ótica da ciência e do conhecimento 

tradicional. Segundo Bastide (1971), seria uma tentativa de representar o racional 

permeado nas esferas culturais do saber para reconhecer a ciência como cultura, e suas 

derivações. Podemos entender a ciência também como parte da nossa cultura, através dos 

conhecimentos e saberes que se fazem presente na vida do ser humano com seus 

diferentes significados. Sendo que, se faz necessário conhecermos um pouco da Ciência 

para entendermos as coisas do mundo que nos cerca, e assim, termos facilitadas algumas 

das nossas vivências e saberes que nos faz diferentes dos outros seres (CHASSOT, 2011). 

 

Em se tratando de educação podemos situar o ensino de ciência no contexto 

sociocultural, em que busca-se valorizar as habilidades de interpretar, construir e refutar 

argumentos que associam evidências e/ou dados a ideias e/ou teorias, para além do 

entendimento dos termos e conceitos chaves das ciências, visto que, a investigação e   

compreensão das normas, métodos e natureza do empreendimento científico, possibilita 

o desenvolvimento do processo de “Alfabetização Científica” (LAUGKSCK, 2000). 

Sendo assim, é importante pensarmos o conhecimento para além dos seus conteúdos, 

assim como, pensar a metodologia desenvolvida pelos professores para além da sua 

prática em sala de aula.  

 

Entendemos que a produção do conhecimento científico está associado 

diretamente às condições históricas, sociais e culturais de uma determinada sociedade. 

Alguns autores afirmam que a cultura científica está inserida em um processo cultural, 

seja do ponto de vista da sua produção, da sua difusão entre outros pares ou na dinâmica 

social do ensino e da educação, ou ainda do ponto de vista de sua divulgação para 

sociedade (LÉVY - LÉBLOND, 2006).  

 

 Vogt (2006), vem buscando elaborar uma apreciação mais completa sobre a 

Cultura Científica, saindo do restrito ambiente de cultura dos cientistas e se inserindo na 

cultura científica, que possa envolver os aspectos sociais como política, educação, 

economia, arte, dentre outros elementos. Para o mesmo autor: 

 [...] a expressão cultura científica tem a vantagem de englobar 

paradigmas sociais  e conter ainda, em seu campo de significações, a 
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ideia de que o processo que envolve o desenvolvimento científico é um 

processo cultural, quer seja ele considerado do ponto de vista de sua 

produção, de sua difusão entre pares ou na dinâmica social do ensino e 

da educação, ou ainda, do ponto de vista de sua divulgação em 

sociedade, como todo, para o estabelecimento das relações críticas 

necessárias entre o cidadão e os valores culturais de seu tempo e de sua 

história (VOGT, 2006, p. 25).  

 

 

Essas transformações no âmbito educacional visa a formação de uma sociedade 

baseada no conhecimento. Assim, para construção e desenvolvimento desta sociedade é 

importante que haja educação e promoção de cultura científica que envolvam desde a 

exposição de disciplinas a ser desenvolvida entre professores e alunos, como também, um 

conhecimento do todo, do mundo globalizado. 

 

Para Vogt (2003), a expressão “Cultura Científica” vem demonstrando que a 

ciência é uma manifestação cultural, sendo entendida como as manifestações de um povo, 

apresentadas na filosofia, na ciência, nas artes e na literatura. Para o autor, cultura 

científica contém a ideia de que o desenvolvimento científico é um processo cultural que 

pode ser retratado por três pontos de vista: da produção científica, da educação científica 

(formal) e da divulgação científica (educação não formal).  

 

A relevância da Educação Formal para a aquisição da Cultura Científica é 

colocada em destaque por Sasseron e Carvalho (2011), ao declararem que sua proposta 

de ensino de ciências em geral e de Física pretende desenvolver, nos alunos, a produção 

do conhecimento significativo sobre o conteúdo científico e sobre o processo de 

construção da própria ciência. Tal proposta de ensino, para Sasseron e Carvalho (2011, 

p.60), deve ser entendida "como um processo de Enculturação Científica, isto é, temos 

que levar os alunos a entenderem e a participarem da cultura científica fazendo com que 

eles pratiquem seus valores, suas regras e principalmente as diversas linguagens das 

ciências".   

Ainda segundo as mesmas autoras, os autores brasileiros que usam a expressão 

“Enculturação Científica” partem do pressuposto de que o ensino de Ciências pode e deve 

promover condições para que os alunos, além das culturas religiosa, social e histórica que 

carregam consigo, possam também ter conhecimento de novas ideias, valores e conceitos 

científicos como parte da sua cultura (SASSERON; CARVALHO, 2011). 
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Podemos então compreender a inserção em uma cultura científica como a 

inserção em um conjunto de hábitos existentes em uma manifestação intelectual, neste 

caso, a Ciência e a inserção prática em características próprias deste grupo, como por 

exemplo: suas regras, formas de desenvolvimento, características da linguagem científica 

e sua forma de comunicar-se e características de pensamento e estruturação do 

conhecimento próprias da mesma.  

Porém, a pergunta que temos que fazer é: como podemos inserir o aluno em 

características próprias desta área de conhecimento?  

 

Autores vem apontando algumas características ou metodologias em sala de aula 

que geram essa aproximação com características próprias do conhecimento científico.  

 

Fourez (2005), por exemplo, aponta que compreender a ciência e a tecnologia é 

hoje uma exigência do mundo contemporâneo e que, para isso, devem-se disponibilizar 

representações que permitam ao cidadão agir, tomar decisão e compreender o que está 

em jogo no discurso dos especialistas, e não apenas mostrar alguns aspectos da Ciência, 

como a mídia mostra (FOUREZ et al., 2005).  

 

Em 1979, Holton (apud FOUREZ et al., 2005) já enfatizava a necessidade de 

tornar os alunos conhecedores da Ciência em sua perspectiva emancipatória: 

[...] venham ou não a ser cientistas, o essencial é que os estudantes 

tenham uma oportunidade de uma visão total da ciência e, com isso, 

sejam protegidos contra o uso de viseiras estreitas ou de euforias 

ingênuas, bem como de ideias falsas e hostis sobre a ciência e os 

cientistas que se vêm difundindo [...] (HOLTON, 1979 apud FOUREZ 

et al., 2005, p. 251). 

 

Assim, a compreensão de aspectos sobre a Ciência e Tecnologia, como um todo, 

se apresenta como fundamental para a compreensão de como ambas se desenvolvem, a 

fim de romper com visões não adequadas sobre o conhecimento científico e construir 

ideias mais fundamentadas envolvendo Ciência e Tecnologia.  

 

Em se tratando da Educação Não Formal, Lorenzetti e Delizoicov (2001) vêm 

nos afirmar que os espaços não formais constituem fontes que podem promover uma 

ampliação do conhecimento dos alunos, sendo que a escola deve propiciar iniciativas para 

que esses alunos saibam como e onde buscar os conhecimentos que necessitam para sua 
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vida diária. Desse modo, os autores nos apresentam sugestões de algumas atividades que 

podem ser desenvolvidas nas escolas, visando à promoção de uma cultura científica, 

como:  

1 - Leitura de livros de Literatura infantil, revistas “Ciência Hoje”, 

suplementos de jornais, revistas, etc.; 2 - Produção crescente de vídeos 

educativos; 3 - O teatro em sala de aula; 4 - Jogos de faz-de-conta; 5 - 

Pequenas excursões através das saídas a campo; 6 - Os computadores, 

através de jogos, simulações, internet, dentre outras, são atividades que 

podem contribuir para a socialização, na ampliação das experiências e 

do conhecimento que os alunos constroem do mundo, contribuindo para 

a inserção destes na Cultura Científica (SILVA FILHO, 1998 apud 

LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001, p.120). 

 

 

Essas então, se mostram formas de aproximar a conhecimentos e características 

próprias da Ciência, através de conhecimentos sobre Ciência e Tecnologia e também de 

meios de realizar esta aproximação, porém, quais são, enfim tais características?  

Gil-Pérez et. al. (2005), apresentam um diagrama do trabalho científico onde 

algumas características próprias do conhecimento científico são apresentadas, este 

diagrama vem questionar um visão rígida de que a construção do conhecimento científico 

está baseada em UM Método Científico, com etapas rígidas. 

 

Figura 1.2.1 - Diagrama sobre o trabalho científico 
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Figura 1.2.1 Diagrama sobre o trabalho científico   Fonte: <http:// www.oei.es/decada/libro.htm> 

(GIL PÉREZ et.al., 2005), tradução nossa. 

 

 Porém, tais características valem para a Ciência, e nos questionamos: e em sala de aula? 

Como elas poderiam ser apresentadas?  

Através dos estudos e analisando as características apresentadas, entendemos que 

não é possível se fazer ciências, mas sim, aproximar culturalmente da forma como a 

Ciência é construída. Em sala de aula, os mesmos autores já citados (GIL PÉREZ et. al., 

http://www.oei.es/decada/libro.htm
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2005) apontam algumas características essenciais para aproximar o trabalho dos 

estudantes do trabalho científico, através de questões que devem ser realizadas e 

envolvem as “etapas” ou características do trabalho científico já apontadas no diagrama 

apresentado anteriormente (figura 1.2.1) 

Para os autores:  

Se podemos desenvolver unidades didáticas... que sejam aceitas e 

utilizadas por professores e alunos com os objetivos propostos, em lugar 

do discurso transmissivo habitual, estaremos em condições de 

transformar a sala de aula de Ciências em um lugar de comunicação 

com a cultura científica, ou melhor, um lugar onde os estudantes 

aprendam de forma significativa os procedimentos próprios da 

metodologia científica, seus objetivos e relações com a sociedade e os 

conceitos científicos e leis analisadas. (GIL PÉREZ et. al., 2005, p. 247)  

 

Desse modo, a Cultura Científica na sala de aula precisa ser pensada no âmbito 

sociocultural e de forma global, atribuindo responsabilidade ao cidadão para conhecer e 

transformar o ambiente em que estar inserido. 

 

O quadro a seguir, apontam o que devem conter estas unidades didáticas. 
 

 

QUADRO 1.2.1 
 

 

 

 

1. Apresentam-se situações problemáticas abertas (com objetivo de que os alunos possam tomar 

decisões para resolvê-las) de um nível de dificuldade adequado (correspondente a sua zona de 

desenvolvimento proximal)?  

 

2. Planeja-se uma reflexão sobre o possível interesse das situações propostas que deem sentido 

ao seu estudo (considerando sua relação com o programa geral de trabalho adotado, as possíveis 

implicações CTSA...)?  

Presta-se atenção, em geral, a potencializar as atitudes positivas e a que o trabalho se realize em 

um clima próximo ao que é uma investigação coletiva (situação em que as opiniões, interesses 

etc. de cada indivíduo contam) e não em um clima de submissão a tarefas impostas por 

professor/“capataz”?  

Procura-se evitar toda discriminação (por razões éticas, sociais...) e, em particular, o uso de uma 

linguagem sexista, transmissora de expectativas negativas em relação às mulheres?  

 

 

3. Planeja-se uma análise qualitativa, significativa, que ajude a compreender e delimitar as 

situações planejadas (à luz dos conhecimentos disponíveis, do interesse do problema etc.) e a 

formular perguntas operativas sobre o que se busca?  

Mostra-se, por outro lado, o papel essencial da matemática como instrumento de investigação, 

que intervém desde a formulação de problemas e análise dos resultados, sem cair em 

operativismos cegos?  

 

4. Planeja-se a emissão de hipóteses, fundamentadas nos conhecimentos disponíveis, suscetíveis 

a orientar o tratamento de situações e fazer explícitas, funcionalmente, as pré-concepções?  

Presta-se atenção às pré-concepções (que, insistimos, devem ser contempladas como hipóteses)?  
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Presta-se atenção à atualização dos conhecimentos que constituem pré-requisitos para o estudo 

empreendido?  

 

5. Planeja-se a elaboração de estratégias, no plural, incluindo, em seu caso, desenhos 

experimentais?  

Presta-se atenção à atividade prática em si (montagem, medidas...) dando à dimensão tecnológica 

o papel que lhe corresponde neste processo?  

Potencializa-se a incorporação da tecnologia atual aos arranjos experimentais (computadores, 

eletrônica, automação...) com o objetivo de favorecer uma visão mais correta da atividade 

tecnocientífica contemporânea?  

 

6. Planeja-se uma análise detalhada dos resultados (sua interpretação física, confiabilidade etc.) 

à luz do corpo de conhecimentos disponíveis, das hipóteses manejadas e/ou os resultados de 

outras equipes?  

Planeja-se uma reflexão sobre os possíveis conflitos entre alguns resultados e as concepções 

iniciais (conflitos cognitivos), favorecendo a ‟autorregulação” do trabalho dos alunos?  

Promove-se para que os estudantes comparem sua evolução conceitual e metodológica com a 

experimentada historicamente pela comunidade científica?  

 

7. Planeja-se a consideração de possíveis expectativas (replanejamento do estudo a outro nível 

de complexidade, problemas derivados...)?  

Consideram-se, em particular, as implicações CTSA do estudo realizado (possíveis aplicações, 

repercussões negativas, tomada de decisões...)?  

Pede-se a elaboração de produtos (protótipos, coleções de objetos, cartazes...) pondo ênfase na 

estreita relação ciência-tecnologia?  

 

8. Pede-se um esforço de integração que considere a contribuição do estudo realizado para a 

construção de um corpo coerente de conhecimentos, as possíveis aplicações em outros campos 

de conhecimento etc.?  

Pede-se algum trabalho de construção de síntese, mapas conceituais etc. que ponha em relação 

conhecimentos diversos?  

 

9. Presta-se atenção à comunicação como aspecto essencial da atividade científica?  

Planeja-se a elaboração de memórias científicas do trabalho realizado?  

Pede-se a leitura e comentário crítico de textos científicos?  

Presta-se atenção à verbalização solicitando comentários significativos que evitem o 

“operativismo mudo”?  

 

10. Potencializa-se a dimensão coletiva do trabalho científico organizando equipes de trabalho e 

facilitando a interação entre as equipes e a comunidade científica (representada na sala pelas 

outras equipes, o corpo de conhecimentos já construído, os textos, o professor como 

especialista...)?  

Faz-se ver, em particular, que os resultados de uma só pessoa ou de uma só equipe não bastam 

para verificar ou falsear uma hipótese?  

Contempla-se (ou utiliza o corpo de conhecimento disponível como a cristalização do trabalho 

realizado pela comunidade científica e a expressão do consenso alcançado?).  
 

Quadro 1.2.1: Aspectos a se incluir em um currículo de Ciências para favorecer a construção de 

conhecimentos científicos e aproximação com a cultura científica (traduzido de Gil-Pérez et al., 

2005, p. 52-54). 
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Esse quadro vem nos apresentar um conjunto de ações que o professor deve ter 

para conduzir seu trabalho em sala de aula, no sentido de aproximar a sala de aula com 

aspectos da Cultura ou da forma própria de fazer Ciência.  

 

Analisando os diferentes aspectos apresentados no quadro 1.2.1, os professores 

do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais fazem sua a necessidade de incluir, nas 

atividades que propõem para o trabalho durante as suas aulas ou nos exercícios de 

avaliação, aspectos que enriquecem o processo de ensino-aprendizagem das ciências e 

que rompem com os habituais reducionismos e empirismos apresentados pelas visões 

deformadas da Ciência. 

Tendo como objetivo abordar uma proposta que não se submeta às visões 

distorcidas da Ciência, Briccia (2013, p. 117) e que aproxima o trabalho de sala de aula 

com a cultura científica, estrutura um quadro em que aponta formas de trabalho docente 

que apresentam, de forma implícita, aspectos do conhecimento científico em sala de aula.  

                Apresentaremos esse quadro a seguir: 

 

Quadro 1.2.2- O trabalho implícito com aspectos do conhecimento científico em sala de aula 

Fonte: Briccia (2013) 

 

O TRABALHO IMPLÍCITO COM ASPECTOS DO CONHECIMENTO 

CIENTÍFICO EM SALA DE AULA 

Na Ciência Na escola 

 
Situação problemática aberta, que pode ter 

sua origem em outras investigações, 

necessidades pessoais, tecnológicas etc.  

 

Proposição de uma situação-problema para ser 

investigada, geralmente já elaborada pelo 

professor.  

Construção de hipóteses para serem 

contrastadas; elaboração de estratégias de 

contrastação, incluindo, se necessário, 

planejamento e realização de experimentos.  

Construção de hipóteses, testes dessas hipóteses; 

reformulação de hipóteses, observação de 

variáveis.  

Interpretação dos resultados, a partir das 

hipóteses formuladas, dos conhecimentos 

teóricos e dos resultados de outras 

investigações.  

 

Interpretação dos resultados, discussão acerca do 

que foi observado, o que pode demandar relações 

com outros resultados e/ou novas análises e 

hipóteses.  

Lado humano e vivo da Ciência, 

relacionado a aspectos sociais e políticos e a 

sociedade e tecnologia.  

 

Estabelecimento de relações entre disciplinas e 

conhecimento. 

Comunicação do trabalho realizado: 

encontros, intercâmbios, artigos, 

congressos.  

Comunicação do trabalho em relatórios, 

discussão entre estudantes e professores. Com 

uso de argumentação, escrita com destaque para 

o lado social da construção do conhecimento.  
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As características sobre as aulas de Ciências, apresentadas no trabalho da autora 

citada acima, buscam sugerir o desenvolvimento de situações diversificadas a partir da 

Problematização e da Dialogicidade como aspectos principais do conhecimento científico 

em sala de aula e da inserção prática em características próprias deste grupo, como por 

exemplo: suas regras, formas de desenvolvimento, características da linguagem científica e 

sua forma de comunicar-se e características de pensamento e estruturação do conhecimento 

próprias da mesma, que anteriormente já definimos como a inserção em uma cultura 

científica. 

 

Assim, Gil-Pérez et al. (2005a, p.26) defendem, ao apresentar a tese de Bybee 

(1997), que o desenvolvimento da Alfabetização Científica exige que os estudantes sejam 

imersos nessa Cultura Científica, no sentido de fazer com que eles tenham contato com 

formas de construção do conhecimento científico, como a própria investigação, baseada 

na resolução de problemas, no levantamento e testes de hipóteses, no desenvolvimento 

de formas de comunicação dos resultados, entre outros aspectos. Para isso, os autores já 

citados acima apresentam alguns aspectos que devem ser valorizados no ensino de 

Ciências para promover tal aproximação com a cultura científica. Nesse contexto, 

destacam com bastante ênfase a importância da construção de visões mais adequadas 

sobre a Ciência, suas relações com a Tecnologia e a Sociedade, entre outros aspectos.  

 

Não defendemos que Alfabetização Científica e Enculturação Científica sejam 

conceitos diferentes, porém, ao falarmos de Enculturação, ou de inserção na cultura 

científica, nos detemos mais à características práticas relacionadas à construção do 

conhecimento científico.  

 

Sendo assim, um ensino pautado em uma prática interdisciplinar, 

contextualizada, problematizadora e dialógica, pretende formar alunos com uma visão 

global de mundo, aptos para “articular, religar, errar, situar-se num contexto e, se possível, 

globalizar, reunir os valores e conhecimentos adquiridos” na busca de transformar o 

ambiente e a sociedade em que estão inseridos. Esse processo que visa a Cultura 

Científica pode ser, então, entendido como capacidade não só de entender os produtos, 

vivenciar habilidades, valores e regras e se apropriar das linguagens da Ciência e da 

produção científica, mas também de propiciar o questionamento permanente sobre o que 



42 
 

   
 

já foi produzido pela Ciência e como está sendo produzida a Ciência e qual o papel do 

sujeito enquanto cidadão para transformar esse quadro, se inserir na Cultura Científica e, 

assim, tornar-se um cidadão Alfabetizado Cientificamente. 

 

Uma mudança é possível, no sentido de fazer com que a prática e a relação 

pedagógica possam acontecer de forma diferenciada nas escolas do Ensino Fundamental 

dos Anos Iniciais, com condições de transformar a cultura de reprodução do 

conhecimento em uma cultura de construção, (re)elaboração e transformação do saber. 

Em que o professor tenha condições de desenvolver um ensino de Ciência, de modo que 

o aluno se sinta o protagonista desse processo passando assim, a ter um olhar diferente 

sobre os acontecimentos do mundo, possibilitando a promoção da Alfabetização 

Científica e, consequentemente a sua inserção em uma Cultura Científica.  

 

1.3. Relações entre o Ensino por Investigação e a Alfabetização Científica 

 

Conforme já destacado, autoras como Sasseron; Carvalho (2008); Teixeira 

(2013); Sasseron (2015); Krasilchik (1984); Lorenzetti e Delizoicov (2001) defendem um 

ensino de Ciências que vá além de metodologias voltadas somente para decorar fórmulas, 

realizar experimentos para se obter as noções e conceitos científicos. Segundo os autores, 

é importante que, durante as aulas, os alunos sejam confrontados constantemente com 

problemas autênticos, para os quais devem buscar alternativas no processo investigativo 

para tentar resolvê-los.  

Nesse sentido, Carvalho et al. (1998, p.42) nos afirmam que: 

Em uma proposta que utilize a investigação e a experimentação [...], o 

aluno deixa de ser apenas um observador das aulas, muitas vezes, 

expositivas, passando a exercer grande influência sobre ela: 

argumentando, pensando, agindo, interferindo, questionando, fazendo 

parte da construção de seu conhecimento.  

 

 Sabemos que desenvolver o espírito questionador e investigativo entre os alunos 

com atividades de leituras, experimentos, visitas a campo, dentre outras, constitui-se em 

um fator essencial no processo de ensino-aprendizagem. Segundo Sasseron e Carvalho 

(2008), tal meta pode ser alcançada quando esses alunos tiverem a possibilidade de 

construir os seus conhecimentos científicos, elaborando hipóteses, organizando seu 

trabalho e buscando explicações para os fenômenos da natureza. 
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Portanto, o Ensino de Ciências por Investigação, por meio de atividades 

diversificadas, pode contribuir para uma abordagem de ensino capaz de desenvolver 

processos de Alfabetização Científica e que esteja próxima a uma Cultura Científica. 

Com a mesma preocupação, Daniel Gil-Pérez et al. (2005) defendem um 

currículo de Ciências que leve os alunos à inserção da Cultura Científica por meio de 

orientações básicas para sua participação como cidadão na tomada de decisões sobre 

questões voltadas para ciência, sociedade, tecnologia e meio ambiente. Através de 

atividades investigativas, os alunos têm mais condições de aprender sobre a natureza da 

Ciência, participando ativamente e refletindo sobre o seu processo de aprendizagem. 

Assim, entendemos que um trabalho que vise a inserção na Cultura Científica se 

dá de uma forma próxima de como a Ciência é construída nas escolas e também no meio 

cultural e social, e que o Ensino de Ciências por Investigação, cujo objetivo principal “é 

fazer com que o aluno investigue o fenômeno, se interesse, se envolva e aprenda a escutar 

fenômenos naturais”, pode nos aproximar de tais características (SASSERON, 2008, 

p.339). 

Sobre o Ensino por Investigação, Zômpero e Laburú (2011), no artigo 

“Atividades investigativas no ensino de ciências: aspectos históricos e diferentes 

abordagens”, trazem-nos uma revisão bibliográfica que aborda a construção dessa 

tendência pedagógica. O Ensino por Investigação é uma tradução do termo “inquiry”, do 

inglês, que admite outras diferentes conceituações, como aprendizagem por projetos, 

questionamentos, indagações, resolução de problemas, dentre outras. Zômpero e Laburú 

(2011) apontam, como consenso entre diferentes perspectivas acerca do Ensino de 

Ciências por Investigação, o fato de que todas as atividades apresentadas pelos seres 

humanos devem partir da busca incessante de solução de um problema. 

Atualmente, o Ensino por Investigação constitui-se em uma abordagem de 

ensino com estratégia de aprendizagem de conceitos, estabelecimento de relações de 

causa e efeito, realização de trabalho colaborativo que favorece o desenvolvimento do 

poder de argumentação dos sujeitos e uma visão mais autêntica do que é fazer ciência 

(CAPECHI; CARVALHO, 2008; LOCATELLI; CARVALHO, 2011; PEREIRA, 2011).  

Nesse sentido, os professores precisam criar um ambiente investigativo                                                                                                                                     

durante as aulas de Ciências de tal forma, que possam mediar os alunos no processo do 

trabalho científico, para que, sem maiores preocupações com os conteúdos e sim visando 

uma aprendizagem significativa, vão ampliando a sua cultura científica, alfabetizando-se 

cientificamente (SASSERON; CARVALHO, 2008). 
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Ainda essas autoras, entre outros elementos, entendem a Alfabetização 

Científica como um processo que inicia o aluno em uma Cultura Científica que lhe 

proporciona a compreensão do mundo natural em que está inserido por meio de práticas 

investigativas. Como já foi apresentado, essa Cultura Científica é entendida como o 

estudo de assuntos de Ciências em sala de aula, relacionando os diferentes aspectos do 

meio sociocultural em que o aluno está inserido. 

Nesse sentido, Sasseron e Carvalho (2008, p. 339) nos trazem como exemplos 

práticos dessa cultura:  

[...] levantamento e teste de hipóteses na tentativa de resolução de um 

problema qualquer sobre o mundo natural, o uso do raciocínio lógico 

como forma de articular suas ideias e explicações e linguagem em suas 

diversas modalidades (escrita, gráfica, oral e gestual) como requisito 

para a argumentação e justificativa de ideias sobre o mundo natural.  

 

Nessa mesma perspectiva, Carvalho (2013, p.16) destaca que:  

Uma atividade investigativa não pode ser reduzida a uma mera 

observação ou manipulação de dados – ela deve levar o sujeito a refletir, 

a discutir, a explicar e a relatar seu trabalho aos colegas. Para que isso 

aconteça, os mesmos devem ser envolvidos em um processo 

investigativo através de uma situação-problema que gerará 

questionamentos que levarão à elaboração de hipóteses, à análise de 

evidências, fazendo com que eles cheguem a uma conclusão e 

comuniquem os resultados aos seus colegas.  

 

Assim, na abordagem de Ensino Investigativo, faz-se necessário analisar as 

relações pedagógicas e as relações aluno e professor, procurando compreender como 

acontece o processo de construção do conhecimento, valorizando a liberdade intelectual 

dos sujeitos envolvidos. 

Para Cachapuz (2005), o processo de Investigação é uma oportunidade do 

professor de refletir constantemente sobre a sua prática, reavaliando os seus erros e 

acertos. Segundo o mesmo autor, existem basicamente três formatos de trabalho 

investigativo (experimental) de que o docente dispõe para trabalho em sala de aula: 

demonstrações, verificações e explorações. Ele destaca a exploração como método de 

trabalho, em que é o aluno que propõe as soluções, interagindo com os colegas e com o 

professor. 

Assim, é importante pensar que o Ensino de Ciências por Investigação não tem 

a intencionalidade de formar cientistas mirins, mas possibilita aos sujeitos se apropriar do 

conhecimento científico de uma maneira diferente, utilizando habilidades cognitivas 
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próximas a uma prática científica, contribuindo, dessa forma, para a promoção da 

Alfabetização Científica (SASSERON; CARVALHO, 2008). 

Corroboramos com Campos e Nigro (1999) que o ensino como Investigação não 

é formar cientistas, mas alunos que se envolvam na busca por uma resposta para o 

problema. Para os autores citados, a investigação no ensino poderá superar as evidências 

do senso comum, se forem realizadas atividades que valorizem a observação dos 

problemas, favorecendo a realização de previsões e tentativas de explicar os fenômenos 

cotidianos. 

Quando falamos de Ensino de Ciências por Investigação, pretendemos pensar e 

sugerir opções de aulas de Ciências diferentes daquelas que têm sido mais comuns nas 

escolas. Entre elas, o professor fazendo anotações no quadro, seguidas de explicações, 

embasado no livro didático, e os estudantes anotando e ouvindo-o dissertar sobre um 

determinado tópico de conteúdo.  

Para tanto, criar atividades investigativas que venham colaborar com construção 

do conhecimento científico constitui-se em uma maneira de oportunizar ao aluno 

participar de forma crítica em seu processo de aprendizagem:  

Uma atividade de investigação deve partir de uma situação 

problematizadora e deve levar o aluno a refletir, discutir, explicar, relatar, 

enfim, que ele comece a produzir seu próprio conhecimento por meio da 

interação entre o pensar, sentir e fazer. Nessa perspectiva, a 

aprendizagem de procedimentos e atitudes se torna, dentro do processo 

de aprendizagem, tão importante quanto a aprendizagem de conceitos 

e/ou conteúdos (AZEVEDO, 2004, p. 35). 

 

Desse modo, entendemos que a problematização e a dialogicidade se fazem 

presentes no Ensino de Ciências por Investigação, com o intuito de superar o olhar 

ingênuo da Ciência por uma visão crítica dos fatos, rumo à transformação do contexto 

social e político onde o sujeito está inserido. Acreditamos que a perspectiva 

problematizadora de ensino e AC caminha na mesma direção, pois ambas possibilitam 

um ensino investigativo com vistas a levar o aluno à tomada de decisões de forma 

consciente e responsável (GIL-PÉREZ et al., 2005).  

Nesse sentido, autores como Paulo Freire (1987) e também Gaston Bachelard 

(1996) defendem a problematização como parte fundamental para a construção do 

conhecimento a partir da vivência de experiências significativas. Para Freire (1987): 

Problematizar é possibilitar ao sujeito criar, pensar, explorar toda e 

qualquer forma de conhecimento e objetos de seu pensamento na busca 

pela solução. O espaço de sala de aula é um espaço de construção 
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coletiva onde os significados são estabelecidos (FREIRE, 1987, p. 

47).  

  

 

Assim, Freire (1987) e Bachelard (1996) colocam a necessidade de 

problematização para que ocorram as transformações necessárias durante a formação do 

conhecimento. Porém, problematizar se relaciona com dialogar. É por meio do diálogo 

com os alunos que o professor tem condições de melhor compreender a sua cultura e os 

problemas relacionados ao seu contexto social. 

Entendemos que o desenvolvimento de atividades investigativas precisa ser 

apontado como uma forma importante de propiciar a participação do aluno como ser 

pensante, protagonista no processo de construção do conhecimento e em busca de 

soluções para um determinado problema. Não simplesmente buscar realizar uma 

atividade que se esgota em si mesma, pois essa precisa ser fundamentada para que faça 

sentido para o aluno, de modo que ele saiba o porquê de estar investigando determinado 

fenômeno, pois – assinala Bachelard (1996, p.05) – “todo conhecimento é resposta a uma 

questão”. 

Portanto, o Ensino por Investigação é defendido neste estudo como propício à 

promoção da Alfabetização Científica, pois precisa ser pensado sob a ótica da realização 

de práticas que abordem atividades diversificadas e que oportunizem a resolução de 

problemas por meio do diálogo, da exercitação do pensar, do refletir, do experimentar, 

etc., buscando, dessa forma, analisar os resultados para a transformação da realidade em 

que o sujeito está inserido, além de procurar meios para aproximar esse sujeito de uma 

Cultura Científica.  

 

1.4. A Problematização e Questões locais para a promoção da AC: Abordagem 

Temática Freireana 

 

É importante pensarmos que a valorização do contexto sociocultural, político e 

econômico em que os alunos estão inseridos constitui-se em um fator primordial para o 

desenvolvimento de um ensino-aprendizagem a partir do qual esses alunos possam se 

sentir parte integrante de um processo, onde a construção do conhecimento venha 

acontecer de forma crítica e contextualizada. Isso implica na escolha de atividades 

didáticas que sejam significativas ao aluno, estando relacionadas a situações-problemas 

que façam parte do seu mundo. Assim, a Ciência que se legitima nos currículos precisa 
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estar ligada no mundo que, necessariamente, diz respeito ao professor e ao aluno 

(CACHAPUZ et al., 2005).  

Nesse trabalho, entendemos que o processo de Alfabetização Científica se dá 

nos mesmos termos defendidos por Paulo Freire. Freire (1987) defendia a ideia de que a 

educação tem que partir daquilo que o aluno já sabe, como o “senso comum”, 

considerando-o como sujeito político e crítico. Somente nessa perspectiva haveria êxito 

nos trabalhos de Alfabetização de Adultos que visavam o processo de leitura e escrita, 

desenvolvido por Freire naquela época. Para Freire (2008), não basta apenas que os alunos 

aprendam a ler a palavra, mas que também saibam fazer a leitura do mundo. Isso significa 

dizer que, em se tratando de Alfabetização, o mais importante não é o aluno aprender a 

decodificar palavras e símbolos nem decorar fórmulas e conceitos científicos, mas sim 

aprender a fazer uma leitura crítica e significativa do mundo do qual faz parte.   

  Nesse sentido, a Alfabetização Científica também vê o ensino sob uma 

perspectiva problematizadora e participativa, em que os alunos utilizam as suas 

habilidades, linguagens e conhecimentos científicos para buscar se comunicar, entender 

e transformar o mundo (CHASSOT, 2011). 

Como já foi apresentado antes neste trabalho, Freire (1987) e Bachelard (1996) 

colocam a necessidade de problematização na educação como fator imprescindível para 

que ocorram as rupturas necessárias na formação do conhecimento dos sujeitos 

envolvidos. Portanto, problematizar no sistema educativo é dialogar para desenvolver a 

capacidade do aluno de enxergar algo novo, de inquietar-se, de duvidar sempre e, a partir 

da formulação de hipótese do trabalho com diferentes estratégias de atividades, buscar 

encontrar soluções para resolver os problemas propostos pelo educador. Assim, como 

defendia Freire (2002), a problematização ocorre de forma dialógica em que os sujeitos 

envolvidos têm uma relação de autonomia e reciprocidade na busca da construção do 

conhecimento para o processo de Alfabetização e também de Alfabetização Científica. 

A Abordagem Temática na perspectiva Freireana é baseada nas concepções de 

Educação Libertadora de Paulo Freire (1987), que destacam o diálogo e a 

problematização como elementos imprescindíveis à educação. Nessa perspectiva, para o 

autor, a educação deve ser concebida como um processo desafiador, reflexivo sobretudo, 

permanente na busca do conhecimento, em oposição ao que o autor denominou de 

educação bancária, caracterizada pela concepção empirista de simples reprodutora do 

conhecimento.   

Segundo Freire (1987):  
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Na educação bancária, o ‘saber’ é uma doação dos que se julgam sábios 

aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa das 

manifestações instrumentais da ideologia da opressão – a absolutização 

da ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da 

ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no outro (p. 67). 

 

 

Desse modo, na educação que acontece de forma problematizadora, a 

aprendizagem se dá com a formulação e a reformulação constantes dos saberes pelos 

alunos ao lado dos professores, igualmente sujeitos do processo; o mesmo não acontece 

com a educação bancária, em que o ensino se dá de forma acrítica, apolítica, estático e 

fragmentado. O aluno é um ser passivo e o professor se caracteriza como o detentor do 

conhecimento nesse processo. 

 Na visão de Freire (1987), o educador não tem o direito de impor suas ideias 

aos alunos, pois é preciso que se dialogue, reflita em sala de aula, trazendo assim 

possibilidades para que os alunos possam, a partir do senso comum, chegar ao 

conhecimento científico. Para o autor, é de fundamental importância a valorização das 

experiências e dos conhecimentos prévios dos alunos durante o processo de ensino-

aprendizagem. O senso comum é adquirido e acumulado durante as vivências dos alunos, 

por meio das suas experiências culturais e relações com o outro (FREIRE, 1987). 

Delizoicov (2001), ao discorrer sobre diferentes aspectos de inserção de 

problemas e da problematização no ensino de Física, com vistas à superação da ideia de 

resolução de listas de exercícios extraídos do livro didático, apresenta a problematização 

como fator essencial da atividade do profissional docente. O autor discute ainda a 

possibilidade da organização do trabalho pedagógico a partir de temas como alternativa 

para um ensino interdisciplinar, problematizador e crítico, que leve em consideração a 

realidade do contexto em que o sujeito esteja inserido.  

Nessa mesma direção, Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) defendem uma 

abordagem em que  

[...] a lógica de organização é estruturada com base em temas, com os 

quais são selecionados os conteúdos de ensino das disciplinas. Nessa 

abordagem, a conceituação científica da programação é subordinada ao 

tema (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011, p. 189). 

 

 

Os currículos escolares em muitas escolas são organizados seguindo ainda uma 

base conceitual e, na visão dos autores supracitados, essa organização é estruturada com 

base em conceitos científicos, que selecionam os conteúdos a serem trabalhados nas 
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escolas. Portanto, o ponto de partida dos temas é a experiência cultural do aluno, o seu 

contexto de vida, sua visão de mundo.  

A partir dessa compreensão, Freire (1987, p. 110) nos apresenta o conceito de 

“tema gerador” 2e “universo temático”. Delizoicov (2001), baseado em Freire, diz que: 

A percepção do universo temático é conseguida através de uma 

pesquisa, que Paulo Freire denomina como “investigação temática”, e 

é realizada em conjunto pelo educador e comunidade sobre a realidade 

que os cerca e a experiência de vida do aluno (DELIZOICOV, 2001, p. 

86). 

 

 

Assim, podemos entender que, na visão de Freire, educação e investigação 

temática na concepção problematizadora da educação tornam-se momentos de um mesmo 

processo em que se faz necessário valorizar o pensar, a ação e reflexão dos sujeitos 

envolvidos para a superação das “Situações-Limites.” 3  

Baseando-se no processo de codificação – problematização – descodificação4, 

Freire (1987) propõe o processo de Investigação Temática, sendo um processo de busca 

do conhecimento.   

Bastos (2013), em sua dissertação de mestrado, nos traz etapas propostas por 

Delizoicov em sua tese doutoral (DELIZOICOV, 1991 apud BASTOS, 2013, p.41), que 

fundamentam as cinco etapas do processo de Investigação Temática, sendo elas: 

1ª etapa – Levantamento Preliminar: momento em que se conhecem 

as condições locais vivenciadas pelos alunos e por toda a comunidade 

escolar; 

2ª etapa – Análise das Situações e Escolhas das Codificações: nesta 

etapa são realizadas as análises e escolhas das contradições sociais 

vivenciadas pelos envolvidos, a fim de serem compreendidas durante o 

processo educativo; 

3ª etapa – Diálogos Descodificadores: neste momento, as escolhas 

dessas situações significativas devem ser confirmadas ou não a partir 

de diálogos estabelecidos no círculo da Investigação Temática, ou seja, 

com o grupo envolvido no processo, transformando esse diálogo em 

Temas Geradores; 

4ª etapa – Redução Temática: assim que os Temas Geradores são 

identificados, é elaborado um programa e planejamento de ensino. 

                                                           
2 Esses temas se chamam geradores porque, qualquer que seja a natureza de sua compreensão 

como a ação por eles provocada, contêm em si possibilidades de desdobrar-se em outros tantos 

temas que, por sua vez, provocam novas tarefas que devem ser cumpridas.  
3 De acordo com Freire, situações-limites são barreiras que impedem o sujeito de enxergar os 

problemas existenciais de forma crítica, se apresentam aos homens como se fossem determinantes 

históricas, esmagadoras, em face das quais não lhes cabe outra alternativa senão adaptar-se (1987, 

p. 110) 
4 A codificação de uma situação existencial é a representação desta com alguns de seus elementos 

constitutivos, em interação. Já a descodificação é a análise crítica da situação codificada 

(FREIRE, 1987, p. 114).  
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Nesta etapa, é necessário que haja a interdisciplinaridade, na qual 

especialistas de diversas áreas do conhecimento devem participar deste 

processo, definindo quais conteúdos devem ser essenciais para explicar 

os temas;  

5ª etapa – Desenvolvimento em Sala Aula: esta última etapa é a fase 

da implementação das atividades didático-pedagógicas em sala de aula. 

 

 

Desse modo, entendemos que a ideia central da Investigação Temática não é 

analisar os sujeitos como coisas, mas favorecer a busca do conhecimento por meio de um 

encadeamento de temas significativos que irão possibilitar-lhes uma nova visão de mundo 

(FREIRE, 1987).  Gehlen (2009) nos chama a atenção, em seus estudos sobre a 

Investigação Temática, para a importância do processo de Redução Temática (4ª etapa) 

no planejamento das atividades de sala de aula, afirmando que ela inclui tanto os conceitos 

científicos quanto o problema embutido no Tema Gerador, sendo este condicionado à 

conceituação científica (GEHLEN, 2009). 

Portanto, faz-se necessário destacar a importância de valorizarem-se as questões 

locais e temas geradores, assim como as demais situações apresentadas por Freire durante 

Abordagem Temática, com o intuito de viabilizar a AC e possibilitar aos alunos uma 

consciência crítica da realidade, num processo de procura incessante da construção de 

novos conhecimentos. Segundo Freire (1987, p.47), “existir humanamente é pronunciar 

o mundo, é modificá-lo”, mas para isso é preciso que o professor consiga sair do seu 

silêncio e busque encontrar na ação-reflexão, em seus estudos e experiências, formas 

adequadas de inserir o aluno em uma Cultura Científica. 

Apesar de o Ensino por Investigação e a Abordagem Temática serem duas 

propostas distintas, entendemos que ambas se baseiam na problematização e têm 

características em comum. Solino e Gehlen (2014) nos apresentam aproximações entre 

as duas propostas, uma vez que ambas apresentam algumas semelhanças e 

particularidades quanto aos seus elementos estruturantes, tais como a concepção de 

sujeito e objeto de conhecimento, o papel do problema, a conceituação científica e o papel 

da contextualização.Pois, na perspectiva do ENCI, o aluno pode desenvolver um 

entendimento mais claro sobre os problemas práticos da ciência e um desenvolvimento 

de habilidades cognitivas que auxiliam a pensar de maneira lógica e a tomar decisões com 

um posicionamento reflexivo sobre os aspectos que envolvem o seu dia a dia. Por outro 

lado, na Abordagem Temática, a ênfase nos problemas, vinculada ao processo de 

humanização, pode despertar no aluno a necessidade de superar as visões ingênuas sobre 
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a sua realidade, construindo uma postura mais crítica sobre os aspectos gerais da Ciência, 

que envolvem o seu contexto. 

Entendemos que os processos de AC perpassam então pela investigação, seja ela 

baseada em questões locais (Tema Gerador) e outras questões importantes para a vida do 

sujeito, visando a sua formação, a partir de conhecimentos científicos relacionados aos 

processos da natureza científica, tendo em vista a formação crítica do cidadão para 

entender sobre a Ciência e, assim, ser capaz de transformar o mundo à sua volta.  

Desse modo, buscaremos utilizar os princípios tanto do Ensino de Ciências por 

Investigação quanto da Abordagem Temática neste trabalho, sendo que essas duas 

propostas podem, no nosso ponto de vista, contribuir ricamente para a promoção da AC 

através de ações didático-pedagógicas voltadas para o ensino de Ciências nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. 
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2 SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS, SEQUÊNCIAS 

DE ENSINO INVESTIGATIVAS E A 

PROMOÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

PARA OS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

___________________________ 
 

 

“...conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a 

realização de certos objetivos educacionais que têm um princípio e um fim 

conhecidos tanto pelo professor como pelos alunos.”  

                                                                                            (ZABALA, 1998) 
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Trataremos, neste capítulo, das Sequências Didáticas (SD),Sequências Didáticas 

(SD) em Ciências Sequências de Ensino Investigativas (SEI), com o intuito de promover 

Estratégias de Ensino para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental que possibilitem o 

desenvolvimento da Alfabetização Científica.  Buscaremos, desse modo, fazer uma 

discussão teórica sobre os principais aspectos/características que envolvem a utilização 

de uma Sequência Investigativa, analisando os principais processos capazes de iniciar o 

aluno em uma Cultura Científica. 

 Para esse momento, são imprescindíveis estudos de alguns autores que falam 

sobre Sequências Didáticas e Sequências Didáticas em Ciência, como Zabala (1998); 

Guimarães, Giordan e Massil (2011); Zanon (2007), sendo que nos fundamentaremos nas 

ideias de Carvalho (2013) e Sasseron e Carvalho (2008; 2011) para tratarmos das questões 

relacionadas às Sequências de Ensino Investigativas. 

Corroboramos com Zabala (1998) quando afirma que uma Sequência Didática é 

uma proposta metodológica, determinada e ordenada por atividades que formam as 

unidades didáticas, realizadas a partir de certos objetivos educacionais, conhecidos pelos 

sujeitos envolvidos. Ainda segundo o mesmo autor, o planejamento e a avaliação de uma 

sequência didática não pode acontecer de forma distinta da atuação do professor em sala 

de aula. Ele sugere que:  

O planejamento e a avaliação dos processos educacionais são uma parte 

inseparável da atuação docente, já que o que acontece nas aulas, a própria 

intervenção pedagógica, nunca pode ser entendida sem uma análise que 

leve em conta as intenções, as previsões, as expectativas e a avaliação 

dos resultados (ZABALA, 1998, p. 17). 

 

O autor defende que as atividades que levem em consideração as fases de 

planejamento, aplicação e avaliação e as relações estabelecidas por elas, apresentadas em 

uma SD, devem contribuir para uma melhor compreensão do processo educacional, bem 

como para a busca de mudanças e de novas atividades que possam vir a melhorar a SD. 

“As Sequências de Atividades de Ensino/aprendizagem, ou Sequências Didáticas, são 

uma maneira de encadear e articular as diferentes atividades ao longo de uma unidade 

didática.” (ZABALA, 1998, p. 20). 

Entendemos que as Sequências Didáticas possuem como foco central o 

“Processo Educativo” no qual se podem fundamentar para a preparação de atividades 

diversificadas, mas o seu papel não deve ser entendido apenas como um instrumento 

metodológico para que os objetivos educacionais sejam alcançados, pois as SD podem 
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contribuir também para a elaboração de situações-problema envolvendo as diferentes 

áreas de conhecimento com a finalidade de ajudar o aluno a consolidar e ampliar 

aprendizagens significativas.   

Segundo Guimarães e Giordan (2011, p.3), as SD podem “se tornar importante 

mecanismo de socialização dos conhecimentos na escola, na comunidade escolar e na 

comunidade do entorno da escola” e, no contexto do curso, a SD constitui-se como o 

“agente de inovação curricular no processo formativo e de problematização dos 

conhecimentos científicos segundo a capacidade cognitiva e contexto social do alunado 

e da escola”. Ainda para os mesmos autores: 

[...] a Sequência Didática (SD) elaborada e aplicada em uma perspectiva 

sociocultural pode se apresentar como uma opção eficiente que, dentre 

outras, visa minimizar as tensões de um ensino descontextualizado e da 

ação desconexa das áreas de ensino no ambiente escolar 

(GUIMARÃES; GIORDAN, 2011, p. 1). 

 

Assim, as sequências didáticas precisam ser entendidas como um processo 

dinâmico de ir e vir, sendo capaz de abordar atividades interdisciplinares e 

contextualizadas em que os saberes são reelaborados e redefinidos constantemente, pois 

no final o que precisa ser levado em consideração é o processo de ensino-aprendizagem 

e a construção de conhecimentos por parte dos professores e alunos. 

Em seus estudos, os autores supracitados apresentam-nos uma linha de pesquisa 

sobre SD que investiga a perspectiva de ensino investigativo, contextualizado, ensino 

com atividades experimentais e as ações diversas que possam favorecer a aprendizagem 

dos alunos. No entanto, ao se propor o uso didático de atividades que envolvam práticas 

experimentais, Giordan (2011) afirma que: 

Não se trata de privilegiar o desenvolvimento de habilidades motoras 

genéricas e desprovidas de conteúdo, tampouco de outras habilidades 

específicas associadas a determinadas técnicas de laboratoriais, mas de 

oportunizar ao aluno o acesso às práticas de laboratório inseridas num 

contexto claramente problematizado, decorrente de uma postura 

investigativa que se deflagra através de um projeto. Assim, trata-se de 

concebê-las como mais um meio para se alcançar a aprendizagem 

significativa (GIORDAN, 2011, p. 323).  

 

 Para tanto, parece-nos importante que, durante as aulas, os professores 

proponham atividades diversificadas como leituras de diferentes gêneros textuais, 

experimentos, pesquisas, aula de campo, dentre outras, que prezem pela resolução dos 

problemas e pelo contexto sociocultural dos alunos. Em que os mesmos sejam levados a 
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desenvolver diferentes habilidades, possibilitando-lhes uma aprendizagem mais 

prazerosa e significativa. De acordo com Guimarães e Giordan (2011, p.39), 

[...] A problematização é o agente que une e sustenta a relação 

sistêmica da seqüência didática, portanto a argumentação sobre 

o problema é o que ancora a SD, através de questões sociais e 

científicas que justifiquem o tema e também que problematizem 

os conceitos que serão abordados. 

 

Dessa forma, consideramos a problematização como um aspecto essencial a ser 

contemplado no desenvolvimento de temas em sala de aula, em especial nas aulas de 

Ciências, pois a mesma pode potencializar o processo de ensino-aprendizagem, 

atribuindo maior sentido às atividades de uma SD que estão sendo desenvolvidas. No 

momento da problematização, com levantamentos de questões e hipóteses, os alunos têm 

condições de expressar suas ideias, seus conhecimentos prévios, sobre um problema 

sugerido, de maneira mais crítica e participativa.   

Para Sedano et al. (2010), o uso de SD no ensino de Ciências Naturais pode 

proporcionar um momento para que os alunos trabalhem e discutam temas científicos 

utilizando ferramentas culturais próprias da comunidade científica como, por exemplo, a 

experimentação e a pesquisa. Assim, ao definir o papel de atividades investigativas no 

ensino de Ciências, quais os desafios a serem enfrentados e que modalidade de 

investigação é a mais adequada para ser desenvolvida com os alunos, nos remete a uma 

discussão sobre qual está sendo o papel do Conhecimento Científico nas aulas de 

Ciências. Entendemos que ensinar Ciências deve partir do conhecimento cotidiano, de 

atividades que estão presentes no dia a dia dos alunos, de observações e informações 

diversas, relações socioculturais e históricas para, assim, ser confrontado com teorias e 

situações de aprendizagem mais complexas, transformando-se em conhecimento 

científico. 

Conforme destacam Zanon e Freitas (2007, p. 18), 

 O estabelecimento de uma relação dialógica no ambiente escolar, a 

produção de significados coletivos e a integração da ciência com o 

cotidiano do aluno são ações que favorecem o ensino de ciências nos 

anos iniciais. 

 

Assim, há a necessidade de um processo contínuo de interação dialógica entre 

professor-aluno nas aulas de Ciências que seja relacionado ao conteúdo a ser ensinado e 

à metodologia de ensino a ser praticada, levando sempre em consideração as situações 

reais do contexto em que o aluno está inserido. 

Conforme afirmam Sasseron e Carvalho (2008),  
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[...] o ensino de Ciências em todos os níveis escolares deve fazer uso de 

atividades e propostas instigantes, nesse sentido, é necessário, pois, 

desenvolver atividades que, em sala de aula, permitam as 

argumentações entre alunos e professor em diferentes momentos da 

investigação e do trabalho envolvido. Com problemas investigativos e 

questões reflexivas, esperamos que os alunos teçam hipóteses e planos 

que auxiliem na resolução, bem como discutam sobre as ideias 

levantadas e outras questões controversas que possam surgir 

(SASSERON e CARVALHO, 2008, p. 7). 

 

 

Nesse sentido, o desenvolvimento de SD em Ciências nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental é de suma importância para que os alunos construam, aprimorem e 

reconstruam conceitos sobre si mesmos e sobre o mundo à sua volta, por meio de 

diferentes atividades, relacionando o que lhes é ensinado na escola ao que observam e 

aprendem em seu cotidiano.  

Estudos como os de Zanon e Freitas (2007) e Sasseron e Carvalho (2008) 

revelam que o desenvolvimento de práticas pedagógicas interdisciplinares e 

contextualizadas, nas quais os alunos são convidados a construir conhecimentos a partir 

da discussão de problemas e desafios que se fazem presentes no cotidiano, favorecem o 

desenvolvimento das suas potencialidades e demonstram ser um caminho viável para o 

ensino de Ciências na perspectiva da Alfabetização Científica.  

Faz-se necessário ressaltar que adotaremos as Sequências de Ensino 

Investigativas (SEIs) para a realização da análise de dados deste trabalho, sendo o mesmo 

termo apresentado por Carvalho (2013) em seu livro “Ensino de Ciências por 

Investigação”, com o intuito de elucidar e discutir sobre uma série de atividades práticas 

acerca do Ensino de Ciências por Investigação. A autora citada propõe esse modelo de 

Ensino de Ciências como uma alternativa de ampliação da Cultura Científica do aluno, 

sendo que procuramos seguir essa mesma linha em nossa pesquisa.  O objetivo, ao se 

utilizar as SEIs durante as aulas de Ciências, é oportunizar o contato direto do discente 

com a linguagem da Ciência, para que assim se alfabetize cientificamente (CARVALHO, 

2013). 

Desse modo, Carvalho (2013, p. 18) nos diz que:  

 [...] a proposta das SEIs está pautada na ideia de um ensino cujos 

objetivos concentram-se tanto no aprendizado dos conceitos, termos e 

noções científicas como no aprendizado de ações, atitudes e valores 

próprios da cultura científica. 
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Assim, pensar em desenvolver o ensino de Ciências de forma contextualizada, 

problematizadora e com atividades diversificadas que possam fazer sentido na vida do 

aluno constitui-se em processo que facilita o aprendizado e contribui para uma Cultura 

Científica.  

Em seus estudos, Carvalho (2013) baseia-se em alguns teóricos construtivistas, 

a exemplo de Piaget, e sociointeracionistas como Vygotsky, Lemke, Driver e Lawson, 

para nos orientar sobre o planejamento de um conjunto de atividades investigativas, 

denominadas pela autora de Sequências de Ensino Investigativas (SEIs).  Atualmente, as 

Sequências de Ensino Investigativas ou SEIs (CARVALHO, 2013), além de 

sistematizarem importantes resultados das pesquisas em ensino de Física e Ciências, 

consistem em referências essenciais para o planejamento de aulas com objetivos 

específicos a serem desenvolvidas em qualquer área do conhecimento, transformando-se 

em atividades mais motivadoras e significativas para alunos e professores  

Para tanto, as Sequências de Ensino Investigativas visam não somente a 

observação dos fenômenos – papel contemplativo –, ou apenas a realização dos passos de 

um experimento – papel manipulativo. O que se almeja no Ensino de Ciências por 

Investigação proposto por Carvalho (2013) é que os alunos, além das ações 

contemplativas e manipulativas, tenham momentos para questionamentos, testes de 

hipóteses, trocas de informações e sistematizações de ideias. 

Contudo, é importante ressaltar que Carvalho (2013) não propõe um modelo de 

ensino com etapas fixas, e sim etapas essenciais.  O que se entende por etapas essenciais 

no desenvolvimento de SEIs é a ideia de que toda investigação científica basicamente 

envolve um Problema, acompanhado de uma pergunta simples, objetiva, que possa 

desencadear ações nos alunos; em seguida, busca-se a Familiarização e a Solução do 

Problema proposto com Discussões diversas, seguida de Reflexões sobre as relações de 

causa e efeito; Contextualização do problema relacionando-o com o cotidiano e, por fim, 

o Registro que apresenta como chegou a solução para o problema deve ser realizado na 

forma de texto e/ou desenho.  

Nesse raciocínio, começaram a surgir na didática de Ciências planejamentos de 

aulas que oportunizavam aos alunos iniciar o entendimento do conhecimento físico, desde 

a sua atuação com diferentes sugestões de atividades até a reflexão em cada processo, isto 

é, uma prática de aula capaz de conduzir os alunos a desenvolver uma ação intelectual 

exitosa, podendo assim ser definida como ação-reflexão-ação (CARVALHO et al., 1998). 
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A ideia de Sequências de Ensino Investigativas proposta por Carvalho (2013) 

surge após o conceito de Sequências Didáticas, estando diretamente ligada à SD em 

Ciências que também tratam de sequências de aulas com objetivos em comum; no 

entanto, discorremos sobre os três temas, uma vez que compreendemos que existem 

relações entre essas propostas, para a promoção de um ensino crítico e significativo para 

todos os sujeitos envolvidos nesse processo. 

Assim, entendemos que faz necessário no Ensino Fundamental nos Anos Iniciais 

a promoção de aulas a serem desenvolvidas por meio de Atividades Investigativas, 

fundamentadas em princípios de Sequências Didáticas com atividades diversificadas 

(leituras de diferentes gêneros textuais, produções escritas, desenhos, músicas, teatro, 

visitas em espaços não formais, etc.) valorizando a participação e a opinião dos alunos 

por meio de questionamentos, debates, discussões, levantamento de  hipóteses, e a busca 

de soluções para a resolução de problemas diversos, que possibilitem a construção de 

conhecimentos científicos e uma visão crítica do sujeito para a transformação do meio 

em que atua; e não aulas que centrem somente em atividades experimentais e na 

manipulação de materiais para a resolução de problemas.  

Desse modo, faz-se necessário que os alunos, por meio de diferentes 

leituras/atividades, sejam capazes de construir a sua própria visão de mundo.  
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

__________________________ 
 

 

“(...) o diálogo entre práticas metodológicas é, certamente, um exercício 

saudável mas, reconhecemos, difícil: ele exige, além de ousadia, reflexão 

apurada sobre fundamentos e instrumentos e, principalmente, a explicitação 

clara das concepções que movem o pesquisador. Pesquisar é mostrar-se. 

Pesquisar é um exercício para compreendermos o mundo”. 

 

(LÜDKE E ANDRÉ, 1986) 
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Este capítulo é destinado à apresentação do procedimento metodológico 

utilizado no desenvolvimento da pesquisa. A proposta de pesquisa apresenta uma 

abordagem qualitativa, focando as características e a natureza do problema que se procura 

estudar, visando o entendimento do fenômeno como um todo e desenvolvendo uma 

interpretação crítica. Nessa etapa, após justificar nossas escolhas, faremos uma breve 

descrição dos procedimentos e contexto da pesquisa, seguida dos instrumentos para 

análise dos dados. 

 

3.1 Caracterizações da pesquisa 

 

A nossa pesquisa é de natureza qualitativa que, de acordo com Lüdke e André 

(1986), apresenta cinco características básicas que configuram esse tipo de estudo: 

A fonte direta de dados é dada pelo ambiente natural; a investigação 

qualitativa é descritiva; o interesse maior pelo processo do que 

simplesmente pelos resultados ou produtos; a análise dos dados 

acontece de forma indutiva e o significado como importância vital, 

levando-se em conta o sentido que determinado conceito tem para o 

sujeito (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 11). 

 

O enfoque qualitativo desta pesquisa se caracteriza principalmente por dar uma 

maior ênfase ao ambiente natural e às questões locais em consonância com uma realidade 

específica do meio, para a promoção da Alfabetização Científica. Uma outra característica 

é o seu interesse maior pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos, 

assim, o pesquisador possui condições de analisar as relações presentes em situações 

cotidianas com o processo de Alfabetização Científica e o Ensino de Ciências por 

Investigação.  Segundo Minayo (2001), esse tipo de pesquisa com abordagem qualitativa 

busca trabalhar com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações existentes entre um 

problema ou mesmo um assunto que já tenha sido estudado. 

Esta pesquisa também apresenta características bibliográfica e exploratória, pois 

visa estudar, de uma maneira geral, os procedimentos mais detalhados e sistematizados 

do problema a ser investigado e ampliar os nossos conhecimentos sobre o tema em 

discussão. Para Gil (2008), a principal vantagem da pesquisa bibliográfica está no fato de 
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permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do 

que aquela que poderia pesquisar diretamente. Ainda segundo o mesmo autor, uma 

pesquisa exploratória tem como objetivo principal desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses 

pesquisáveis para estudos posteriores (GIL, 2008).   

Assim, a justificativa pela pesquisa qualitativa, bibliográfica e exploratória se 

sustenta na ideia de que os seus pressupostos encontram-se em sintonia com o objeto de 

estudo e referencial teórico adotado.  A escolha pelo tema se deu por uma preocupação 

com o desenvolvimento de uma Sequência de Ensino Investigativa que levasse em 

consideração as questões locais, envolvendo o “Solo” e o “Cacau” da região do Sul da 

Bahia para a promoção da Alfabetização Científica. 

A Região Cacaueira do Sul da Bahia foi considerada um dos espaços mais 

importantes da dinâmica econômica capitalista, sendo o cacau o seu produto símbolo para 

se conseguir riqueza, poder, ascensão social, política, e aumentar satisfatoriamente a 

economia. Tempos atrás, nessa mesma região, o cacau era visto como signo importante 

de riqueza e pobreza de uma sociedade, influenciando no modo de ser, viver, lutar e amar 

das pessoas (ROCHA, 2008). É importante ressaltar que, no final da década de 1980, se 

deu o início da crise da economia cacaueira, em que o cacau foi diretamente afetado pela 

doença da “vassoura de bruxa”, que ocasionou o fim para os produtores baianos, além de 

outros problemas circunstanciais, tais como a falta de crédito, pouco uso de insumos, 

elemento essencial para o enriquecimento do solo, sem contar com o endividamento do 

produtor. 

Assim, devido a uma série de crises que a região enfrentava na época, foi criada 

a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), que tinha como 

objetivo principal sanar as dívidas contraídas pelos produtores e evitar, assim, o colapso 

econômico da região (AGORA, 1989, p.6). Essa comissão, ao mesmo tempo em que 

acrescentava conhecimentos técnicos e científicos avançados, contribuía para alterações 

sociais qualitativas, enriquecendo o meio, incorporando elementos humanos de altíssima 

qualificação. Com as mudanças advindas da CEPLAC, o cacau começa aos poucos a 

voltar a ocupar o seu lugar de origem na região do Sul da Bahia e, assim, foi criado o 

instituto chamado Instituto Cabruca, em 2007, que tinha como uma das suas ações o 

desenvolvimento de programas e parcerias para buscar proteger e revalorizar o cacau. Até 

os dias atuais, esse mesmo Instituto vem buscando o desenvolvimento de outras ações 

também importantes para a preservação do cacau e o crescimento econômico da região, 
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a saber: conservar a biodiversidade da Mata Atlântica associada ao plantio de cacau e 

proteger o acervo patrimonial relacionado ao cultivo do cacau somado ao 

desenvolvimento sustentável da agricultura e do turismo. Assim, a Cabruca vem 

procurando, com as suas ações, conciliar a produção agroflorestal de cacau ao combate à 

pobreza, minimizando os efeitos das mudanças climáticas globais (CABRUCA, 2006). 

Procuramos adaptar a SEI a partir de questões locais, uma vez que a mesma já 

trazia um tema importante para o Ensino de Ciências – o Solo; porém, as atividades 

trazidas à Sequência trouxeram um aspecto que já defendemos anteriormente, que é a 

realidade local, como uma questão importante para o ensino (FREIRE, 1987; BASTOS, 

2013; GEHLEN, 2009). Sabemos que a valorização do contexto sociocultural possui 

condições de oportunizar ao aluno sentir-se mais autônomo e participativo no seu 

processo de aprendizagem. 

Almejamos, com o desenvolvimento desta proposta, fazer com que os 

conhecimentos científicos adquiridos pelos alunos se tornem realmente significativos, 

não somente durante as aulas de Ciência, mas em toda a sua vida, transformando-os em 

cidadãos críticos e conscientes dos seus deveres e responsabilidades para com o meio 

ambiente.   

Nesse sentido, para melhor entendimento do desenvolvimento desta pesquisa, 

faz-se necessário retomarmos o objetivo geral de “Analisar se uma SEI possui elementos 

que podem auxiliar no desenvolvimento do Processo de Alfabetização Científica dos 

alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental”, e assim procurar identificar, por meio 

das diferentes atividades que visem valorizar a realidade local apresentadas na SEI, 

elementos que se aproximem de uma Cultura Científica (GIL-PÉREZ, 2005) e dos Eixos 

Estruturantes da AC (SASSERON; CARVALHO, 2008).  

 

3.1.1 Fases da pesquisa 

 

O presente estudo foi conduzido de acordo com as seguintes etapas: 

Primeira etapa - referiu-se à revisão bibliográfica sobre os temas: Alfabetização 

Científica, Ensino por Investigação, Sequências de Ensino Investigativas, Abordagem 

Temática Freireana e Cultura Científica. 

Segunda etapa - proposição de adaptação de uma SEI a partir de temas regionais. 
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Terceira etapa - análises de cada atividade da SEI, buscando compreender quais aspectos 

da Alfabetização Científica podem ser desenvolvidos durante cada aula de Ciências, 

validando assim a Sequência Didática desenvolvida. 

Quarta etapa - Desenvolvimento de um produto final (Sequência de Ensino Investigativa 

com orientações para apoio dos professores em sala de aula). 

 

3.2. Categorias de Análise  

 

Como o foco da nossa pesquisa está no processo de desenvolvimento da 

Alfabetização Científica dos alunos dos Anos Iniciais, buscamos definir alguns critérios 

para analisar diferentes atividades de uma SEI, desenvolvida durante 12 aulas para os 

alunos do 2º ano do Ensino Fundamental. As categorias de análise escolhidas constituem 

uma base sólida para direcionar e aprofundar novos estudos sobre a temática em 

discussão.  

Nesse sentido, fomos auxiliados pela revisão bibliográfica realizada por 

Sasseron e Carvalho (2008; 2011), Gil-Pérez et al. (2005) e outros trabalhos apresentados 

pelos mesmos autores, a definir as categorias que deverão subsidiar este trabalho, sendo 

elas; Os Eixos Estruturantes da Alfabetização Científica: 1- Compreensão básica de 

termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais; 2- Compreensão da 

natureza das ciências e dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática e 3-  

Entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio 

ambiente. 

Segundo as autoras, Sasseron e Carvalho, 

As habilidades que abrangem os três eixos estruturantes perpassam por 

múltiplas esferas da ciência e dos saberes científicos, pois se estendem 

desde a compreensão do modo como os cientistas realizam suas 

pesquisas e quais os passos e etapas que sucedem durante este trabalho 

até o conhecimento e a percepção do uso destes saberes na e pela 

sociedade como um todo (SASSERON; CARVALHO, 2011, p.66).  

 

Desse modo, os Eixos Estruturantes da Alfabetização Científica são 

fundamentais para o desenvolvimento do ensino de ciência nos anos iniciais, pois tem 

condições de possibilitar os alunos a usarem as habilidades próprias do fazer científico, a 

construírem relações entre as questões éticas, políticas, econômica e tecnológicas aos 
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conhecimentos das ciências. Sendo capaz de associar criticamente esses saberes a 

sociedade e ao meio em que estar inserido. 

Assim, consideramos também como categoria de análise alguns aspectos 

relacionados à Cultura Científica. Sendo que, para o enriquecimento do currículo de 

ensino das Ciências, faz necessário analisar o quadro transcrito abaixo (quadro1.2.2 

tradução: BRICCIA, 2012) que propõe o desenvolvimento de atividades em sala de aula 

a partir de uma relação aberta e significativa com o papel do professor e no sentido da 

promoção de uma cultura científica (GIL-PÉREZ et. al., 2005). 

 

 

 

 

1. Apresentam-se situações problemáticas abertas (com objetivo de que os alunos possam tomar 

decisões para resolvê-las) de um nível de dificuldade adequado (correspondente a sua zona de 

desenvolvimento proximal)?  

 

2. Planeja-se uma reflexão sobre o possível interesse das situações propostas que deem sentido 

ao seu estudo (considerando sua relação com o programa geral de trabalho adotado, as possíveis 

implicações CTSA...)?  

Presta-se atenção, em geral, a potencializar as atitudes positivas e a que o trabalho se realize em 

um clima próximo ao que é uma investigação coletiva (situação em que as opiniões, interesses 

etc. de cada indivíduo contam) e não em um clima de submissão a tarefas impostas por 

professor/“capataz”?  

Procura-se evitar toda discriminação (por razões éticas, sociais...) e, em particular, o uso de uma 

linguagem sexista, transmissora de expectativas negativas em relação às mulheres?  

 

 

3. Planeja-se uma análise qualitativa, significativa, que ajude a compreender e delimitar as 

situações planejadas (à luz dos conhecimentos disponíveis, do interesse do problema etc.) e a 

formular perguntas operativas sobre o que se busca?  

Mostra-se, por outro lado, o papel essencial da matemática como instrumento de investigação, 

que intervém desde a formulação de problemas e análise dos resultados, sem cair em 

operativismos cegos?  

 

4. Planeja-se a emissão de hipóteses, fundamentadas nos conhecimentos disponíveis, suscetíveis 

a orientar o tratamento de situações e fazer explícitas, funcionalmente, as pré-concepções?  

Presta-se atenção às pré-concepções (que, insistimos, devem ser contempladas como hipóteses)?  

Presta-se atenção à atualização dos conhecimentos que constituem pré-requisitos para o estudo 

empreendido?  

 

5. Planeja-se a elaboração de estratégias, no plural, incluindo, em seu caso, desenhos 

experimentais?  

Presta-se atenção à atividade prática em si (montagem, medidas...) dando à dimensão tecnológica 

o papel que lhe corresponde neste processo?  

Potencializa-se a incorporação da tecnologia atual aos arranjos experimentais (computadores, 

eletrônica, automação...) com o objetivo de favorecer uma visão mais correta da atividade 

tecnocientífica contemporânea?  

 

6. Planeja-se uma análise detalhada dos resultados (sua interpretação física, confiabilidade etc.) 

à luz do corpo de conhecimentos disponíveis, das hipóteses manejadas e/ou os resultados de 

outras equipes?  
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Planeja-se uma reflexão sobre os possíveis conflitos entre alguns resultados e as concepções 

iniciais (conflitos cognitivos), favorecendo a ‟autorregulação” do trabalho dos alunos?  

Promove-se para que os estudantes comparem sua evolução conceitual e metodológica com a 

experimentada historicamente pela comunidade científica?  

 

7. Planeja-se a consideração de possíveis expectativas (replanejamento do estudo a outro nível 

de complexidade, problemas derivados...)?  

Consideram-se, em particular, as implicações CTSA do estudo realizado (possíveis aplicações, 

repercussões negativas, tomada de decisões...)?  

Pede-se a elaboração de produtos (protótipos, coleções de objetos, cartazes...) pondo ênfase na 

estreita relação ciência-tecnologia?  

 

8. Pede-se um esforço de integração que considere a contribuição do estudo realizado para a 

construção de um corpo coerente de conhecimentos, as possíveis aplicações em outros campos 

de conhecimento etc.?  

Pede-se algum trabalho de construção de síntese, mapas conceituais etc. que ponha em relação 

conhecimentos diversos?  

 

9. Presta-se atenção à comunicação como aspecto essencial da atividade científica?  

Planeja-se a elaboração de memórias científicas do trabalho realizado?  

Pede-se a leitura e comentário crítico de textos científicos?  

Presta-se atenção à verbalização solicitando comentários significativos que evitem o 

“operativismo mudo”?  

 

10. Potencializa-se a dimensão coletiva do trabalho científico organizando equipes de trabalho e 

facilitando a interação entre as equipes e a comunidade científica (representada na sala pelas 

outras equipes, o corpo de conhecimentos já construído, os textos, o professor como 

especialista...)?  

Faz-se ver, em particular, que os resultados de uma só pessoa ou de uma só equipe não bastam 

para verificar ou falsear uma hipótese?  

Contempla-se (ou utiliza o corpo de conhecimento disponível como a cristalização do trabalho 

realizado pela comunidade científica e a expressão do consenso alcançado?).  
 

Fonte: Aspectos a se incluir em um currículo de Ciências para favorecer a construção de 

conhecimentos científicos e aproximação com a cultura científica (traduzido de Gil-Pérez et al., 

2005, p. 52-54). 

 

É importante ressaltar que as categorias de analises supracitadas sustentam 

teoricamente essa pesquisa no sentido de compreender, construir e transformar saberes e 

práticas por meio de investigação científica, levando em consideração as vivências e 

situações do cotidiano. Assim como se faz necessário, através dos estudos de Gil-Pérez 

(2005), reconhecer os aspectos essenciais de uma Cultura Científica no intuito de 

favorecer uma aprendizagem significativa dos alunos na área de Ciência.  

Desse modo, as categorias foram aqui definidas no sentido de analisar algumas 

características fundamentais, apresentadas em diferentes atividades de uma SEI, tendo 

como princípio básico a promoção da Alfabetização Científica, levando em consideração 

a valorização das questões locais. 
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4 A SEQUÊNCIA DE ENSINO 

INVESTIGATIVA “O SOLO” 

_____________________ 
 

 

“(...) é sequência de atividades (aulas) abrangendo um tópico do programa 

escolar em que cada atividade é planejada, do ponto de vista do material e 

das interações didáticas, visando proporcionar aos alunos: condições de 

trazer seus conhecimentos prévios para iniciar os novos, terem ideias 

próprias e poder discuti-las com seus colegas e com o professor passando 

do conhecimento espontâneo ao científico e adquirindo condições de 

entenderem conhecimentos já estruturados por gerações anteriores”. 

  

(CARVALHO, 2013) 
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A Sequência de Ensino Investigativa focando no tema “Solo” a ser apresentada 

neste trabalho foi adaptada da coleção “Investigar e Aprender Ciências”, livro de Ciências 

para os alunos do 2º ano, das autoras Anna Maria Pessoa de Carvalho et al. (2011). 

Segundo as autoras, a proposta da coleção é iniciar o processo de Alfabetização Científica 

aos estudantes já nos primeiros anos do Ensino Fundamental, sendo que todos os livros 

da coleção foram construídos para que atendessem aos eixos estruturantes da 

Alfabetização Científica (SASSERON e CARVALHO, 2008).  

A coleção proposta por Carvalho et al. (2011) apresenta em cada um dos seus 

livros temas essenciais para um ensino de Ciências crítico e interdisciplinar, que leve em 

consideração os aspectos voltados para as questões sociais e culturais do aluno. Para o 2º 

ano, por exemplo, a abordagem é sobre os “Seres vivos e seus ambientes”, com discussões 

sobre o ar, o solo e a água; no 3º ano, traz o tema “Luz e vida”, no qual o enfoque é sobre 

luz, sombra, cadeias alimentares, fotossíntese e micro-organismos; já no 4º ano, apresenta 

questões voltadas para a “Ciência e sociedade”, em que procura trabalhar com os 

caminhos da água, os oceanos, os problemas da navegação e o meio ambiente e equilíbrio; 

e, por fim, o livro “Energia e cotidiano” para o 5º ano discute os conceitos de 

transformações de energia, transformações dos materiais, alimentação e saúde e corpo 

humano. 

Para as autoras, o desafio maior em desenvolver a coleção foi planejar 

sequências didáticas para o ensino de Ciências que obedecessem não só à tipologia dos 

conteúdos como também aos pontos característicos de uma Alfabetização Científica que 

pudesse complementar e dar sentido aos diferentes tipos de conteúdos propostos pelos 

PCN. Desse modo, um planejamento de ensino que tem por objetivo a Alfabetização 

Científica não pode deixar de apresentar aspectos relacionados aos conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais, como aparece nitidamente nas atividades propostas em 

todos os livros da coleção.   

O trabalho com Sequências Didáticas pode facilitar a elaboração de situações-

problemas, assim como a linguagem oral e escrita e outras formas de discurso são 

igualmente importantes para a construção do conhecimento científico. É o caso, por 

exemplo, da valorização das questões locais, das figuras, das tabelas, aula de campo, 

vídeos etc., possibilitando ao aluno começar a discutir questões e situações que o levem 

a pensar de maneira crítica e lógica, com o raciocínio ligado aos conhecimentos da 

Matemática, da Ciência e demais áreas do conhecimento.  
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Entendemos que a contextualização de diferentes atividades por meio de um 

enfoque que contemple as relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio 

ambiente pode transformar a linguagem ainda incipiente do aluno em uma linguagem 

mais precisa, tendendo a uma linguagem científica. 

Como já apresentado neste trabalho por autoras como Carvalho et al. (2013), 

uma atividade não pode se reduzir somente a observações ou manipulações de dados. 

Essas atividades precisam ser planejadas, iniciando-se na maioria das vezes por um 

problema contextualizado, possibilitando ao aluno refletir, discutir e comunicar as suas 

ideias, assim como coletar e analisar dados e explicar algo que se desejava conhecer. 

Em seus estudos, Mortimer (2004, p. 69) enfatiza a necessidade de um novo 

olhar no ensino e nas aulas das Ciências Naturais ao afirmar que 

[...] a complexidade da sala de aula e a singularidade das ações práticas 

dos professores demandam ferramentas analíticas que tornem visíveis 

aspectos importantes dessas ações, de modo a possibilitar a reflexão 

sobre um repertório de ações bem-sucedidas do ponto de vista da 

aprendizagem dos alunos. 

 

Assim, a participação discursiva do professor nas atividades, a forma como 

intervém nas discussões com seus alunos, constitui-se em um fator essencial para 

colaborar para que novos conhecimentos apareceram e novas relações venham a ser 

estabelecidas entre eles no processo ensino-aprendizagem. 

Desse modo, a necessidade de fazer com que os alunos dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental entendam o ensino e a aprendizagem das Ciências como um 

processo de Alfabetização Científica, levando-os também a participar de uma Cultura 

Científica, constitui-se ponto principal dessa coleção e foi também o que nos motivou a 

escolher uma SEI dessa mesma coleção para a realização deste estudo. 

Apresentaremos a seguir um detalhamento da Sequência Didática “O Solo”, 

visando conhecer e analisar ações que possibilitem o desenvolvimento do conhecimento 

científico.  

A primeira atividade da sequência tem por definição Resolva o Problema, em 

que aparece acompanhada da seguinte questão-problema: que material é mais adequado 

para o crescimento de alpiste? 

Entendemos que, para acontecer uma investigação, é necessário um problema. 

Desse modo, o professor tem um papel essencial de orientador e mediador durante esse 

processo, contribuindo para o levantamento de dúvidas, formulação de hipóteses, diálogo 

entre o grupo sobre as diferentes características do solo e sua importância para a vida.   
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O objetivo dessa atividade é fazer com que os alunos observem o crescimento 

diferenciado das sementes de alpiste em três tipos de solo e relacionem o desenvolvimento 

da planta com as características do solo. É realizada uma experiência em que os alunos 

fazem o plantio de sementes de alpiste em três tipos de solo (areia, argila e terra), a fim 

de observar o desenvolvimento das plantas e entender qual solo tem as melhores 

características para o plantio e quais são essas características. O importante é que os 

alunos percebam a diferença entre os tipos de solo e levantem hipóteses sobre o melhor 

solo para plantio, isto é, aquele que oferece as melhores condições para o 

desenvolvimento das plantas.  

Como o tempo necessário para o desenvolvimento das plantas é relativamente 

longo, a sugestão é que, após terminar a parte de organização do material dessa atividade, 

o professor inicie o próximo “Resolva o problema: os tipos de solo”. Nessa atividade, os 

alunos analisarão diferentes tipos de material (areia, argila e terra), uma lupa por grupo 

de alunos, recipientes para armazenar os “solos” (identificados) e uma bacia grande ou 

três pequenas para espalhar os “solos” e, em seguida, discutirão coletivamente como 

fizeram para identificar características e por que concluíram que um solo é melhor do que 

o outro para o crescimento de uma planta. As duas atividades são abordagens diferentes 

e complementares. 

Assim, durante as atividades Vamos pesquisar? e Observando os resultados, os 

alunos acompanham o desenvolvimento das plantas após o plantio das sementes de alpiste 

em aproximadamente 1 mês; nesse período, é importante cuidar das plantas, regando-as 

e deixando-as em um local iluminado e arejado. É esperado que, com 20 dias após o 

plantio, as plantas alcancem um estágio de desenvolvimento que já permita a observação 

de diferenças com relação ao tipo de solo em que foram plantadas (CARVALHO et al., 

2011).  

Para a organização, é importante haver demonstrações de como realizar as 

medições das plantas usando régua, sendo que o registro de cada dia de observação deverá 

ser feito em tabelas idênticas. Isso facilitará a visualização do processo de crescimento 

das plantas e a análise dos dados obtidos. 

Nesse intervalo, outros conteúdos importantes podem ser abordados em sala de 

aula. Tratam-se de atividades importantes para uma investigação científica e estruturação 

do conhecimento. 

Durante a atividade É hora de escrever e desenhar! os alunos deverão registrar 

as suas previsões e conclusões sobre o problema proposto, escrevendo, desenhando ou 
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pintando o que fizeram no experimento realizado anteriormente. É preciso que os alunos 

retomem as principais ideias das atividades realizadas durante as aulas. Eles deverão fazer 

desenhos e anotações em seus cadernos, registrando o que observaram e os resultados 

encontrados, etapa de vital importância para a sistematização e organização do 

conhecimento científico. 

Essa atividade Resolva o problema: que tipo de solo é bom para as plantas? busca 

a sistematização das ideias já discutidas após a resolução do problema. É o momento de 

reunir todas as informações trabalhadas até o momento, retomando as principais ideias 

das atividades realizadas nas aulas anteriores. Dessa forma, os alunos terão a 

oportunidade de refletir sobre os procedimentos e conceitos trabalhados anteriormente e, 

assim, estarão preparados para a leitura de diferentes textos. 

Na atividade Conversando com a turma: os tipos de ‘‘solo’’ – o professor 

conversará com o grupo sobre as principais características de cada tipo de solo, a 

possibilidade de esses materiais permitirem a entrada de água e de ar, sugerindo assim a 

realização de novas atividades investigativas para melhor estruturação dos seus 

conhecimentos. O levantamento de hipóteses e as discussões ajudarão os alunos a 

compreender de maneira mais completa a solução encontrada para o problema 

investigado, apresentado logo na primeira atividade, “Resolva o Problema”. 

Conversando com a turma: que material é mais adequado para o crescimento de 

alpiste? Nesse caso, deve acontecer uma discussão em grupo sobre as características da 

terra (preta ou de jardim) e o fato de ser considerado o solo mais apropriado para o 

desenvolvimento do alpiste. Frisar que a terra de jardim possui mais matéria orgânica do 

que a areia e, consequentemente, oferece mais nutrientes para as plantas, portanto, elas 

crescem mais nesse tipo de solo. Esclarecer que algumas diferenças sobre os tipos de solo 

podem ser observadas através da altura e da cor das plantas constatadas em atividades 

anteriores. 

Para saber mais é uma atividade que complementa as discussões realizadas até 

o momento e apresenta leitura e discussões importantes sobre o solo para garantir a vida. 

Seu objetivo é a apresentação de um texto introdutório “O solo é importante para a vida” 

para a realização de outra atividade, em que se possa chamar a atenção dos alunos para a 

importância de um solo rico em nutrientes para o plantio de alimentos e que os mesmos 

possam identificar os alimentos que possuem origem vegetal e, por meio de leituras e 

discussões realizadas sobre os diferentes tipos de solo, espera-se que os alunos relacionem 

esses conhecimentos com questões cotidianas. 
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Para finalizar a atividade Vamos pesquisar? propõe-se aos alunos a descoberta 

de novos conhecimentos sobre os animais que andam e, a partir das discussões em sala 

de aula, percebam que existe uma enorme diversidade de seres vivos capazes de andar, 

com características e hábitos diferentes entre si. É importante que o professor discuta com 

a turma as diferenças e semelhanças que existem entre diferentes animais que vivem sobre 

o solo. 

Assim, no quadro a seguir apresentaremos a síntese das atividades propostas na 

SEI “O Solo” (CARVALHO et al., 2011). 

 

Quadro 3- Síntese da Sequência de Ensino Investigativa “O Solo” 

Nº ATIVIDADES PROPOSTAS 

1 Resolva o Problema: Que material é mais adequado para o crescimento de alpiste? 

Formulação de hipóteses, diálogo entre o grupo. 

Realização de uma experiência em que os alunos fazem o plantio de sementes de alpiste 

em três tipos de solos (areia, argila e terra), a fim de observar o desenvolvimento das 

plantas e entender qual solo tem as melhores características para o plantio e quais são 

essas características. 

 

2 Vamos pesquisar?  Observando os resultados - organização dos dados obtidos por meio 

da observação, medição através de régua e registro do crescimento das plantas a cada 

dia de observação em tabelas.  

 

3 É hora de escrever e desenhar! - os alunos deverão registrar as suas previsões e 

conclusões sobre o experimento realizado. 

 

4 Resolva o problema: os tipos de solos - momento de reunir todas as informações 

trabalhadas, retomando as principais ideias das atividades realizadas nas aulas anteriores 

para a solução do problema. 

 

5 Conversando com a turma: os tipos de solos - o professor conversará com o grupo 

sobre as principais características de cada tipo de solo, buscando compreender a solução 

encontrada para o problema investigado. 

 

6 Conversando com a turma: que material é mais adequado para o crescimento de 

alpiste? Discussão em grupo sobre as características da terra (preta ou jardim) ser 

considerada o solo mais apropriado para o desenvolvimento do alpiste. 

 

7 Para saber mais: leitura e discussões importantes sobre o solo para garantir a vida, 

através de um texto introdutório “O solo é importante para a vida”, para a realização de 

outra atividade. 

8 Vamos pesquisar? Realização de pesquisa sobre a diversidade de seres vivos capazes 

de andar, com características e hábitos diferentes entre si. 

 

Fonte: Livro Investigar e Aprender (CARVALHO et al., 2011, p.56 
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Para responder à questão norteadora desta pesquisa, iremos analisar as atividades 

dessa Sequência de Ensino Investigativa, adaptada a outras atividades voltadas às 

questões locais da região Sul da Bahia. Assim, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) (BRASIL, 1996) nos clarifica a importância de se conduzir o aluno a 

uma interação com a ciência e a tecnologia que lhe oportunize um conhecimento 

sociocultural de seu cotidiano. 
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5 SEQUÊNCIA DE ENSINO INVESTIGATIVA 

E O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO 

CIENTÍFICA: ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS 

DADOS 

__________________________ 
   

“Tanto quanto a educação, a investigação que a ela serve tem de ser uma 

operação simpática, no sentido etimológico da expressão. Isto é, tem de 

constituir-se na comunicação, no sentir comum, uma realidade que não 

pode ser vista mecanicistamente compartimentada, simplistamente bem 

“comportada”, mas na complexidade de seu permanente vir a ser.” 

(FREIRE, 1987) 
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Neste capítulo, realizaremos a análise dos dados levantados durante a pesquisa.  

Para tanto, utilizaremos as atividades propostas na Sequência de Ensino Investigativa “O 

Solo”, de Carvalho et al. (2011), sendo adaptadas a esta outras atividades voltadas às 

questões locais da região do Sul da Bahia. Portanto, para cada aula, sendo um total de 12, 

analisaremos nas atividades a presença dos Aspectos da Cultura Científica apontados por 

Gil-Pérez (2005) e as Intencionalidades Pedagógicas - Relações com os Eixos da 

Alfabetização Científica apontadas por Sasseron; Carvalho (2008), que irão nos ajudar a 

melhor sintetizar os resultados da presente pesquisa. Defenderemos a cada aula o porquê 

do uso das atividades investigativas apresentadas na sequência, reconhecendo a 

importância destas atividades para a promoção da Alfabetização Científica dos alunos dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. 
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Quadro 4 - Proposição da Sequência de Ensino Investigativa – SEI “O Solo”, com 

adaptações. 

 

Fonte: As pesquisado 

 

AULAS  ATIVIDADE(S) PROPOSTA(S) 

 
TEMÁTICA(S) 

TRABALHADA(S) 

 

 

1 

 

Os Tipos de Solo 

Conhecimentos científicos básicos 

- CTSA 

 

2 

 

Realização de Experimento 

 

             

Conhecimento de natureza 

científica - principais 

características dos três tipos de solo 

3 Conhecendo algumas Medidas de Comprimento - Poema: A 

RÉGUA  
 

Conhecimento lógico-matemático 

4 Resolva o Problema: “Os tipos de Solo” 

Vídeo “Chico Bento em: na roça é diferente” 

 

Conhecimento científico e 

geográfico 

5 Conversando com a turma: observações e anotações do 

experimento 

 

Conhecimento lógico-matemático - 

Análise da Tabela 

 

6 Para Saber Mais - Leitura de texto: livro paradidático “O solo 

e a vida”, Cap. 5 

 

Linguagens e suas tecnologias  

7 Conversando com a turma: observando os resultados do 

experimento  

 

Conhecimento científico - 

sistematização do experimento 

  8 Aula de Campo: Visita a uma área de CABRUCA  

 

Conhecimento científico e 

geográfico - Valorização das 

questões locais - CTSA 

 

9 Para Saber Mais - Leitura e discussão do texto: Por que as 

plantas protegem o solo contra os deslizamentos?  

 

Conhecimento científico - 

Linguagem e suas tecnologias 

10 Vamos Pesquisar? Quais são os principais animais ameaçados 

de extinção na Mata Atlântica, no Sul da Bahia? E como a 

CABRUCA pode contribuir para evitar a extinção desses 

animais? 

Conhecimento biológico - 

Valorização das questões locais- 

CTSA  

 

11 Pense e Resolva: Animais em Extinção 

 

Conhecimento científico - Animais 

de extinção: Principais 

características e curiosidades 

 12 Conclusão da Investigação - Produção  

 

Linguagem e suas tecnologias - 

CTSA 
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Aula 1 - Os Tipos de Solos 

A primeira atividade dessa SEI não foi proposta pela SEI de Carvalho et al. (2011). 

Ela tem como objetivo analisar os conhecimentos prévios dos alunos sobre os tipos de 

solos, apresentando uma maior aproximação do aluno com a temática a ser desenvolvida 

durante as aulas. O professor inicia a aula com uma roda de conversa, perguntando aos 

alunos sobre o que sabem sobre o tema “Solo” e se acreditam que o solo é importante 

para a vida do ser humano. 

Após esse momento de discussão e aprendizado, divide-se a sala em três grupos e 

apresenta a cada grupo uma vasilha com um tipo de solo: areia, argila e terra. Solicita aos 

alunos que troquem as vasilhas entre os grupos e que observem atentamente cada detalhe, 

que peguem com as mãos, sintam a textura e falem qual a percepção deles sobre os 

materiais. O professor também deverá questionar se os alunos já conheciam os três tipos 

de solos que lhes foram apresentados, em qual local tinham visto, fazendo assim um relato 

de suas experiências oralmente. 

 

 

Figura 2: Os três tipos de solo - areia, argila e terra 

 
Fonte: https://turma41escolabrasilia.wordpress.com/category/ciencias-naturais / 

 

Depois de ter visualizado e tocado em tipos de solos diferentes, o professor cita 

o problema que irá direcionar o trabalho com a turma durante o desenvolvimento da 

atividade: Qual o tipo de solo que vocês consideram mais adequado para se plantar 

uma semente de alpiste e ela crescer saudável? Entendemos que, para acontecer uma 

investigação, se faz necessário um problema, desse modo, o professor tem um papel 

essencial de orientador e mediador durante esse processo, contribuindo para o 

levantamento de dúvidas, formulação de hipóteses, diálogo entre o grupo sobre as diferen-

tes características do solo e sua importância para a vida.  Assim, os alunos devem 

https://turma41escolabrasilia.wordpress.com/category/ciencias-naturais%20/
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expressar também as suas opiniões baseados em seus conhecimentos prévios e 

experiências sobre qual o melhor tipo de solo para o crescimento saudável da planta 

alpiste, levantam hipóteses sobre o melhor tipo de solo, tentando criar explicações para 

isso.  

Para finalizar esse momento, é necessário que os alunos registrem no caderno ou 

em papel sulfite, por meio de desenhos e escrita, tudo o que aconteceu durante a aula, 

contextualizando com o cotidiano. Etapa de vital importância para a produção do 

conhecimento e a criação de memórias do trabalho científico realizado por meio da 

comunicação. 

Para essa aula, poderão ser analisados os seguintes aspectos:  

 

Quadro 5: Aula 1 

Etapa Aula Aspectos da Cultura Científica 

(Gil-Pérez, 2005) 

Intencionalidades Pedagógicas 

(Relações com os Eixos da 

Alfabetização Científica) 

Levantamento de 

conhecimentos prévios 

dos alunos por meio de 

conversa em grupo. 

Valorização do conhecimento prévio do 

aluno (Item 4 do quadro 1.2.2.). 

 

Atualização dos conhecimentos que 

constituem pré-requisitos para estudo 

compreendido (Item 4 do quadro 1.2.2.). 

 

Discussão sobre os conhecimentos e 

conceitos científicos fundamentais 

(Eixo I). 

 

Relação com a realidade local e as 

questões sobre Ciências, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente (CTSA) (Eixo 

3). 

 

Proposição do 

problema através de 

perguntas. 

Apresentação de situações problemáticas 

abertas adequadas a um nível de 

dificuldade (Item 1 do quadro 1.2.2.). 

 

Emissão de hipóteses, fundamentadas nos 

conhecimentos disponíveis, suscetíveis a 

orientar o tratamento de novas situações 

de aprendizagem (Item 4 do quadro 

1.2.2.). 

 

Compreensão de conhecimentos 

científicos sobre o solo e situações do 

cotidiano (Eixo 1). 

 

Reflexões e análises sobre a natureza 

das Ciências e aspectos relacionados 

à sua vida cotidiana (Eixo 2). 

Fonte: As pesquisadoras 

 

Aula 2 - Realização do Experimento 

 

Essa atividade da sequência representa a continuação da aula anterior, sendo 

proposta por Carvalho et al. (2011), e tem como objetivo principal fazer com que os 
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alunos observem o crescimento diferenciado de sementes de alpiste em três tipos de solos 

e relacionem o desenvolvimento da planta com as características do solo. 

O professor conversa com os alunos explicando que realizarão o plantio de 

sementes de alpiste em três tipos de solos: areia, argila e terra (cada material separado em 

recipientes diferentes), a fim de observar o desenvolvimento das plantas e entender qual 

tipo de solo possui as melhores características para o plantio. Para isso, deverão ser 

formados pequenos grupos de acordo com a afinidade e os conhecimentos de cada um. 

 

Figura 3: Material utilizado no experimento 

  

Fonte: Livro Investigar e Aprender (CARVALHO et al., 2011, p.56) 

 

O professor deve enfatizar sobre a importância do solo para a vida, destacando 

os tipos de solos existentes; a importância do solo para a sociedade etc., sendo necessário 

retomar e apresentar o problema inicial: Qual o tipo de solo que vocês consideram mais 

adequado para se plantar uma semente de alpiste e ela crescer saudável? 

Esse é o momento para os alunos discutirem, darem opiniões, levantarem 

hipóteses, fazerem perguntas, participando ativamente em busca de uma solução para o 

problema. Em seguida, os grupos procuram plantar as sementes de alpiste nos três tipos 

de solos, colocando os recipientes com os experimentos no mesmo local, para receberem 

a mesma quantidade de água e luz.   

Por fim, o professor conversará com o grupo sobre qual o tipo de solo que eles 

consideram mais adequado para o alpiste ter um bom desenvolvimento e crescer saudável. 

Espera-se que os alunos apresentem em suas hipóteses, a importância da presença de 

água, de ar e de outros materiais no solo que, consequentemente, dificultam ou facilitam 

o crescimento de plantas. Em seguida, os alunos irão registrar em seus cadernos ou papel 
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sulfite, através de desenhos ou escrita, detalhes de como acham que vão encontrar as 

plantas depois de um mês. 

Essa aula, quando realizada de modo a permitir a participação dos alunos, poderá 

ressaltar os seguintes aspectos: 

Quadro 6: Aula 2 

Fonte: As pesquisadoras 

 

Aula 3 - Conhecendo algumas Medidas de Comprimento  

Para essa atividade, o professor pode disponibilizar uma cópia do poema “A 

Régua”, da autora Jacqueline Garcia (2011), propondo à turma que faça a leitura coletiva 

do texto: 

  

               

 

 

 

 

 

 

Fonte: GARCIA, Jacqueline (2011, p.187). 

 

Etapa Aula Aspectos da Cultura Científica 

(Gil-Pérez, 2005) 

Intencionalidades Pedagógicas 

(Relações com os Eixos da 

Alfabetização Científica) 

Conversa informal para 

levantamento de 

hipóteses  

Considerações e possíveis expectativas 

sobre o problema a ser investigado (Item 

7 do quadro 1.2.2.). 

Relações de Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Meio Ambiente (CTSA) 

(Eixo 3). 

 

Construção do 

experimento 

Atenção voltada à atividade prática e às 

atitudes positivas para que o trabalho se 

realize em um clima próximo ao de uma 

investigação coletiva (Item 2 do quadro 

1.2.2.). 

 

Potencialização da dimensão coletiva do 

trabalho científico organizando equipes 

de trabalho e facilitando a interação entre 

as equipes e a comunidade científica  

(Item 10 do quadro 1.2.2.). 

 

Aproximação com o trabalho 

científico e a forma como ele é 

desenvolvido na prática (Eixo 2). 

A RÉGUA 

COM UMA RÉGUA NA MÃO 

POSSO MEDIR QUASE TUDO COM PRECISÃO 

A MESA, A PORTA, O BALCÃO... 

E ATÉ MESMO O TAMANHO DO MEU DEDÃO 

MAS EXISTEM ALGUMAS COISAS 

QUE A RÉGUA NÃO MEDE NÃO 

A TRISTEZA, A ALEGRIA 

O AMOR, A COMPAIXÃO... 

E OUTROS SENTIMENTOS DO CORAÇÃO. 
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Após a leitura e apreciação do poema, o professor levanta alguns 

questionamentos sobre o texto, de modo que os alunos possam refletir, discutir e 

apresentar as suas opiniões: 

O que podemos medir com a régua?  

Você já utilizou a régua? Onde? 

Para que serve a régua?  

O que a régua não consegue medir? Por quê?  

Em roda de conversa, deve discutir com os alunos de maneira que percebam que 

usamos a régua para medir pequenos comprimentos em centímetros e que esse mesmo 

instrumento (a régua) servirá também para que os alunos possam medir o comprimento 

das plantas conforme forem aumentando de tamanho. Nesse momento, é importante o 

professor valorizar os conhecimentos prévios dos alunos a respeito do assunto. Fala-se 

novamente sobre o experimento do “Alpiste” realizado anteriormente e que as plantas 

serão observadas e medidas por cada grupo responsável.    

O professor organiza os alunos em grupos (permanecendo os mesmos grupos da 

construção do experimento), providencia uma régua para cada um e pede para medirem, 

utilizando a régua, alguns objetos escolares, tais como lápis, borracha, caderno, caneta, 

mochila.  

 Para essa atividade, pode ser utilizada uma ficha como sugestão para cada grupo 

registrar as medidas dos objetos.  Posteriormente, o professor abre espaço para que os 

componentes dos grupos vão à frente e apresentem os resultados encontrados e anotados 

na ficha5, debatendo, opinando, comparando e levantando hipóteses. Abaixo segue o 

modelo da ficha: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Para essa atividade, dependendo do nível da turma, serão trabalhadas medidas apenas com 

números inteiros, ou com papel quadriculado com 0,5 cm de tamanho, permitido o uso de números 

inteiros.  

COMPRIMENTO DOS OBJETOS 

             OBJETO MEDIDA/cm 

BORRACHA  

CANETA  

CADERNO  

MOCHILA  

LÁPIS   
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Nessa aula, levando em consideração a participação ativa dos alunos, será 

possível observar as seguintes situações: 

Quadro 7:  Aula 3 

Etapa Aula Aspectos da Cultura Científica 

(Gil-Pérez, 2005) 

Intencionalidades Pedagógicas 

(Relações com os Eixos da 

Alfabetização Científica) 

Leitura e discussão de 

um poema. 

Atenção voltada à comunicação como 

aspecto essencial da atividade científica 

(Item 9 do quadro 1.2.2.). 

 

Despertar o interesse para as situações 

propostas que deem sentido aos seus 

estudos (Item 2 do quadro 1.2.2.). 

 

Compreensão de conceitos científicos 

básicos (Eixo 1). 

Reflexão sobre questões ligadas às 

investigações científicas (Eixo 2). 

 

Desenvolvendo 

atividades 

matemáticas.  

Apresentação do papel essencial da 

matemática como instrumento de 

investigação, que intervém desde a 

formulação de problemas até a análise 

dos resultados (Item 3 do quadro 1.2.2.). 

 

 

Construção de atividades diversificadas, 

que favoreçam a relação entre 

conhecimentos diversos (Item 8 do 

quadro 1.2.2.). 

 

 

Desenvolvendo habilidades para 

entender termos, conceitos e 

conhecimentos científicos 

fundamentais para a aprendizagem e 

relação com o meio (Eixo 1). 

 

 

 

Fonte: As pesquisadoras 

 

Aula 4 - Resolva o Problema: Vídeo “Chico Bento em: na roça é diferente” 

Nessa atividade da sequência proposta por Carvalho et al. (2011), o professor 

convida os  alunos a assistirem ao vídeo “Chico Bento em: na roça é diferente”, disponível 

em https://www.youtube.com/watch?v=Bfx_E3zvnjc, acesso em 28 de jul. 2016, que 

trata de informações importantes sobre as questões ambientais e sociais voltadas para a 

vida na fazenda e na cidade. O professor busca chamar a atenção dos alunos para seguinte 

pergunta: “Por que os seres que vivem na cidade e na fazenda precisam do solo para 

sobreviver”? Após a exibição do vídeo, o professor pode fazer alguns questionamentos, 

como, por exemplo: 

 O que vocês acharam do vídeo? O que vocês sentiram ao assistir? 

  O que mais lhes chamou a atenção no vídeo?  

  Que imagens lhes causaram maior impacto?  

https://www.youtube.com/watch?v=Bfx_E3zvnjc
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 Como as pessoas que vivem na fazenda fazem para estudar e comprar 

alimentos? 

 Existem diferenças entre os solos da cidade e da fazenda? Quais são? 

 

Nesse momento, o professor abre para discussão, ouvindo o ponto de vista de 

cada aluno, orientando-os a uma reflexão crítica sobre o assunto tratado no vídeo e sobre 

as relações existentes entre a paisagem do campo e a paisagem urbana. Depois de terem 

sido debatidas e respondidas as questões, um representante de cada grupo deve relatar 

para a turma as opiniões dos colegas, relacionando-as com o problema investigado. É 

importante que os alunos confrontem suas hipóteses uns com os outros sobre a paisagem 

que se vê na fazenda e na cidade, o que favorecerá na construção de conhecimentos. 

Segundo os PCN (BRASIL, 1997), é necessário estudar as relações socioculturais da 

paisagem com os elementos físicos e biológicos que dela fazem parte, investigando as 

múltiplas interações entre eles estabelecidas na constituição de um espaço geográfico. 

Conversando com a turma, o professor propõe como atividade de registro a 

construção de duas tabelas explorando os animais e alimentos que os alunos consideram 

importantes e são encontrados na fazenda e na cidade. As representações desses animais 

e alimentos podem ser desenvolvidas em forma de desenhos (primeira coluna), com os 

seus respectivos nomes (segunda coluna).  

Essa atividade pode ser realizada em dupla ou em grupo, possibilitando aos 

alunos comparar suas opiniões e formular novas hipóteses sobre a importância do solo 

para os seres sobreviverem na fazenda e na cidade. 

 Segue abaixo o modelo das tabelas que podem ser utilizadas nessa atividade: 

                    Tabela 1                                                                    Tabela 2 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FAZENDA  

(CAMPO) 

DESENHO NOME 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIDADE  

(ZONA URBANA) 

DESENHO NOME 
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A partir dessa aula, poderão ser analisados alguns aspectos relacionados ao 

ensino de Ciências, como: 

 
Quadro 8: Aula 4 

Etapa Aula Aspectos da Cultura Científica 

(Gil-Pérez, 2005) 

Intencionalidades Pedagógicas 

(Relações com os Eixos da 

Alfabetização Científica) 

Assistir ao vídeo  Construção de hipóteses fundamentadas 

nos conhecimentos disponíveis, 

suscetíveis a orientar situações diversas 

de aprendizagem (Item 4 do quadro 

1.2.2.). 

 

Entendendo conhecimentos 

científicos fundamentais 

(Eixo 1). 

Discussões sobre o 

tema através de vídeo 

Consideração de possíveis expectativas 

sobre o problema apresentado a partir de 

atividades diversificadas (Item 7 do 

quadro 1.2.2.). 

 

 

Reflexão sobre as relações existentes 

entre os diferentes ambientes na 

sociedade (Eixo 3). 

 

Fonte: As pesquisadoras 

 

 

 

Aula 5- Conversando com a turma: observações e anotações do experimento 

 

Os alunos, durante o período de aproximadamente6 um mês, são responsáveis 

por cuidar das sementes, molhando-as, colocando-as no sol e observando o crescimento 

de cada uma das que foram plantadas em solos diferentes.  

Os grupos formados durante a construção do experimento devem permanecer os 

mesmos. Assim, cada componente dos grupos recebe 03 tabelas, visando registrar o 

crescimento das plantas nos diferentes materiais (areia, argila e terra); duas vezes na 

semana, os alunos observam e registram em cada tabela a altura das plantas e observam 

também a sua cor. É importante salientar que, durante o período de observação e registro, 

o professor pode trabalhar com atividades e conteúdos interdisciplinares de maneira 

variada, levando sempre em consideração o senso investigativo, o senso crítico e o 

conhecimento prévio dos alunos. A seguir, apresentaremos a tabela para registro:  

                                                           
6 Aproximadamente, porque as sementes de alpiste têm um desenvolvimento rápido. 
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Tabela 3: Tabela de registro e acompanhamento das plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: As pesquisadoras 

 

 

 

 

Grupo: ______ 

Componentes: ____________________________________________ 

Professor (a):______________________________________________ 

Mês: ____________________________ Ano:_________________ 

Solo: TERRA 

Acompanhamento da Planta 

Data de Observação:  

___/___/___ 

Altura/cm Cor:   
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Quando realizada de modo a permitir a participação e empenho dos alunos, 

poderão ser destacados, nessa aula, os seguintes aspectos: 

 

Quadro 9:  Aula 5 

Etapa Aula Aspectos da Cultura Científica 

(Gil-Pérez, 2005) 

Intencionalidades Pedagógicas 

(Relações com os Eixos da 

Alfabetização Científica) 

Observação das plantas Levantamento de hipóteses, 

fundamentadas nos conhecimentos 

disponíveis, observações, suscetíveis a 

orientar o tratamento de situações 

diversas (Item 4 do quadro 1.2.2.). 

 

 

 Desenvolvimento de ações que 

possam se aproximar com a forma de 

se fazer Ciências – problematização e 

levantamento de hipóteses  

(Eixo 2). 

 

Registros em Tabela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração de estratégias a partir dos 

dados fornecidos pelos registros (Item 5 

do quadro 1.2.2.). 

 

 

Construção de uma análise detalhada dos 

resultados à luz do corpo de 

conhecimentos disponíveis e das 

hipóteses manejadas (Item 6 do quadro 

1.2.2.). 

 

Compreensão de conceitos científicos 

básicos sobre os aspectos do solo, 

como também de conhecimentos 

matemáticos (Eixo 1). 

 

 

 

Discussões matemática 

sobre o tema medidas 

de cumprimento. 

Atenção à verbalização e a comentários 

significativos (Item 9 do quadro 1.2.2.). 

Reflexão sobre a natureza e a sua 

relação com os fatores éticos (Eixo 

2). 

Fonte: As pesquisadoras 

 

Aula 6 - Para Saber Mais: Leitura do texto - livro paradidático “O solo e a vida”  

 

Essa atividade se refere à leitura e discussão do capítulo 5 do livro “O solo e a 

vida”, da autora Rosicler Martins Rodrigues (2005), cujo objetivo principal é refletir 

sobre como vem sendo tratado o ensino do solo no Ensino Fundamental. Inicialmente, o 

professor conversa com os alunos sobre o título do livro, sobre a autora do livro, sobre o 

que os alunos acham que é o livro, qual o tipo de livro está sendo apresentado, se de 

contos, poemas, lendas, romance etc., dentre outros questionamentos.  

Depois da apresentação, o professor discute no grupo o assunto que é tratado no 

livro e apresenta a seguinte questão: “Assim como o homem não pode viver sem a água 

e sem o ar, ele pode viver sem o solo? Por quê?”. Após o debate e as discussões, divide-
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se a turma em grupos. Cada grupo deverá ficar responsável em fazer a leitura do capítulo 

5 do livro “Tipos de Solos”, apresenta e explica aos demais colegas o significado das 

palavras que não conheciam, fazendo uso de dicionário e de todo o seu conhecimento e 

experiências sobre o assunto tratado. O professor desempenhará o papel de mediar e 

orientar cada grupo durante as apresentações e debates. No final, cada grupo deverá 

apresentar desenhos que representem o tema para a construção de um painel. 

Durante a leitura, discussões e participação dos alunos nessa aula, será possível 

observar os seguintes aspectos: 

 

Quadro 10:  Aula 6 

Etapa Aula Aspectos da Cultura Científica 

(Gil-Pérez, 2005) 

Intencionalidades Pedagógicas 

(Relações com os Eixos da 

Alfabetização Científica) 

Conversa em grupo  Desenvolvimento de situações 

problemáticas abertas com o objetivo de 

que os alunos possam, levantar hipóteses 

e tomar decisões para resolvê-las (Item 1 

do quadro 1.2.2.). 

Aproximação com a forma de se fazer 

Ciências (Eixo 2). 

 

Leitura de texto 

 

 

Pede-se a leitura e comentário crítico de 

textos científicos (Item 9 do quadro 

1.2.2.). 

 

Compreensão de conceitos-chave 

como forma de entender situações 

diversas do cotidiano (Eixo 1). 

 

 

Discussão sobre o texto Verbalização com comentários científicos 

significativos (Item 9 do quadro 1.2.2.).  

 

Aproximação com características da 

atividade científica através de 

questões relacionadas aos tipos de 

solos (Eixo 2). 

 

Fonte: As pesquisadoras 

 

Aula 7 - Conversando com a turma: observando os resultados do experimento  

                                      

Essa atividade refere-se ao momento de discussão sobre os resultados do 

experimento. O professor solicita que os alunos retornem aos grupos de origem e analisem 

cuidadosamente cada material e as anotações que eles fizeram nas tabelas sobre as cores 

das folhas e o crescimento das plantas nos diferentes tipos de solos. O professor conversa 

com os alunos levantando alguns questionamentos, como: de acordo com os resultados, 

qual foi o melhor tipo de solo para o desenvolvimento da semente de alpiste? Cada grupo 
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concorda com o que os dados apresentaram? Por que vocês acham que esse tipo de solo 

é o melhor para o crescimento saudável da planta, visto que a vasilha com os três tipos de 

solos foram guardadas no mesmo lugar e receberam a mesma quantidade de água e luz? 

Seguindo com as discussões sobre as características de cada solo, o professor 

debate com os alunos sobre a importância de nutrientes e da água e do ar dentro do solo 

para o desenvolvimento saudável da maior parte das plantas. Os alunos, com base nas 

experiências adquiridas por meio da investigação, precisam chegar às seguintes 

conclusões: a planta conseguiu se desenvolver melhor na “terra”, sendo esse o tipo de 

solo mais adequado para o seu crescimento; a planta consegue se desenvolver também na 

“areia”, mas não resiste por muito tempo, ficando com suas folhas amareladas e morrendo 

logo depois; já a semente que foi plantada na “argila” só consegue se desenvolver depois 

de muito mais tempo que as demais, sendo considerado esse tipo de solo o mais pobre de 

nutrientes/vitaminas para o plantio.   

Sendo assim, é preciso que o professor retome o problema inicial utilizado para 

a realização do experimento: Qual o tipo de solo que vocês consideram mais adequado 

para se plantar uma semente de alpiste e ela crescer saudável?  Necessário retomar 

também as principais ideias das atividades realizadas durante as aulas anteriores, para que 

os alunos registrem em forma de textos ou desenhos em seus cadernos ou em papel sulfite 

as suas conclusões sobre o experimento do “Alpiste”. O professor precisa voltar a 

conversar com o grupo sobre a solução encontrada para o problema que foi proposto, 

sugerindo a realização de novas atividades investigativas para melhor estruturação dos 

seus conhecimentos. 

Após essa aula, poderão ser ressaltados os seguintes aspectos: 

 

Quadro 11:  Aula 7 

Etapa Aula Aspectos da Cultura Científica 

(Gil-Pérez, 2005) 

Intencionalidades Pedagógicas 

(Relações com os Eixos da 

Alfabetização Científica) 

Encerramento do 

experimento e 

apresentação do 

resultado  

Análise de possíveis conflitos existentes 

entre os resultados obtidos no final de um 

experimento e as concepções iniciais 

apresentadas pelos alunos, favorecendo a 

sistematização do conhecimento (Item 6 

do quadro 1.2.2.). 

Entendendo alguns conhecimentos 

científicos básicos relacionados às 

situações do cotidiano (Eixo 1). 
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Discussões sobre o 

resultado do 

experimento e as 

soluções cabíveis para 

o problema 

Comunicação como aspecto essencial da 

atividade científica (Item 9 do quadro 

1.2.2.). 

Socializações de um corpo de 

conhecimentos ligados às 

investigações científicas (Eixo 2). 

Fonte: As pesquisadoras 

 

Aula 8 - Aula de Campo: Visita a uma área de CABRUCA 

As atividades de campo permitem o contato direto com o ambiente/natureza e/ou 

sociedade pesquisada, possibilitando que o aluno participe e interaja diretamente em 

situações reais do cotidiano. Além disso, surgem oportunidades de reflexão sobre valores, 

imprescindíveis às mudanças comportamentais e, sobretudo, atitudinais dos sujeitos 

envolvidos (CARVALHO, 1998). 

Durante essa atividade, os alunos são convidados a uma aula de campo 

(CEPLAC) na região Sul da Bahia (Itabuna/ Ilhéus), com o objetivo de conhecer aspectos 

do sistema Cabruca, assim como seu solo e a biodiversidade de fauna e flora presentes 

nesse Sistema Ecológico. Faz-se necessário que o professor possa explicar e discutir com 

os alunos durante a aula de campo que a produção de cacau na região Sul da Bahia se 

relaciona diretamente com a conservação da Mata Atlântica. Isso porque existe um 

sistema de plantio que contribui para conservação dessa floresta, uma das mais 

importantes do planeta, que é a Cabruca. A Cabruca é um sistema agroflorestal 

caracterizado pelo plantio do cacau sob a sombra das árvores da Mata Atlântica após a 

mata ter sido “cabrocada”, ou seja, ter sido raleada (aberta), deixando várias árvores para 

o sombreamento do cacaueiro.  

O termo “cabruca” vem da expressão brocar, fazer buracos. A Cabruca contribui 

também para que animais ameaçados de extinção, como o mico-leão-de-cara-dourada, se 

desloquem entre fragmentos florestais isolados. Em 2001, foi fundada a 

Cooperativa/Instituto dos Produtores Orgânicos do Sul da Bahia (CABRUCA), sediada 

em Ilhéus, com a missão de reunir agricultores cujas propriedades estejam localizadas no 

entorno dos remanescentes da Mata Atlântica. O Instituto tem como missão “Conciliar a 

produção agroflorestal de cacau, o combate à pobreza e a conservação da biodiversidade, 

minimizando os efeitos das mudanças climáticas globais” (CABRUCA, 2006). 
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Figura 4- Presença das Cabrucas no Sul da Bahia 

 

 

                                  Fonte: Instituto Cabruca - www.cabruca.org.br  

 

A partir das observações e informações obtidas durante a aula de campo, os 

alunos – em grupos – deverão ser capazes de responder à seguinte questão-problema: 

“Quais as características que tornam o solo da área Cabruca produtivo?” A intenção 

é gerar observação, análise, reflexão e fazer os alunos perceberem quais os fatores que 

influenciam a produtividade do solo, comparando com o experimento realizado em sala.  

A atividade é realizada em grupo e, durante a aula de campo, o papel do professor 

é de fundamental importância para conduzir a interação e o controle do grupo através do 

diálogo, da troca de informações e experiências, levantando hipóteses, além de 

acrescentar também saberes culturais, populares e econômicos sobre a região. Nesse 

sentido, torna-se necessário um planejamento antecipado, por parte do professor, de todas 

as etapas da aula de campo, com roteiro e proposta de atividades diversificadas e 

adequadas para ser desenvolvidas no local. 

Assim, durante a atividade proposta, é imprescindível que os alunos façam 

comparações, buscando identificar os tipos de solos e os animais ameaçados de extinção 

existentes no local, através de observações do seu interesse, registros por meio de 

fotografias, entrevistas com pessoas que conhecem a realidade local, dentre outras 

atividades que visem a coleta e organização dos dados obtidos. Por meio da comunicação 

do debate, o grupo vai socializando as informações, apresentando seus conhecimentos 

sobre a importância do solo, a presença de diferentes tipos de solos no ambiente, 

levantando hipóteses sobre os nutrientes e a matéria orgânica presente no solo que 

oferecem melhores condições para o desenvolvimento das plantas (cacau). Entendemos 

que as discussões e os debates têm condições de permitir aos alunos reflexões críticas 

acerca da solução do problema, assim como a contextualização das informações de acordo 

com a realidade local. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_popular
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Ao final, em sala de aula, o grupo pode retomar as discussões anteriores sobre o 

tema estudado, fazendo uma análise reflexiva que possibilitará a elaboração de um 

relatório escrito ou em forma de desenhos com questões orientadas pelo professor, sobre 

o que viu, sentiu e aprendeu durante a aula de campo. É vital, para a realização dessa 

atividade, a sistematização do conhecimento, o desenvolvimento do senso crítico, dentre 

outros aspectos, que busquem uma maior vivência e aproximação dos alunos com o 

processo da AC. 

Durante o desenvolvimento dessa aula, será possível observar diferentes 

aspectos: 

 

Quadro 12: Aula 8 

Etapa Aula Aspectos da Cultura Científica 

(Gil-Pérez, 2005) 

Intencionalidades Pedagógicas 

(Relações com os Eixos da 

Alfabetização Científica) 

Levantamento de 

conhecimentos e 

hipóteses antes da aula 

de campo 

Constante atualização dos conhecimentos 

que constituem pré-requisitos para o 

estudo da realidade local (Item 4 do 

quadro 1.2.2.). 

Aproximação com características da 

atividade científica através de 

questões relacionadas ao solo (Eixo 

2). 

 

Realização da aula de 

Campo 

Promoção de atividades que apresentem 

enriquecimento conceitual e também 

prático sobre a ciência (Item 6 do quadro 

1.2.2.). 

 

 

Planejamento de situações propostas que 

fazem sentido para a sociedade local 

(Item 2 do quadro 1.2.2.). 

Construção de conhecimentos sobre o 

solo da região Sul da Bahia (Eixo 1). 

 

 

 

 

Análise de relações entre 

conhecimento científico, sociedade e 

meio ambiente (Eixo 3). 

 

Fonte: As pesquisadoras 

 

Aula 9 - Para Saber Mais - Leitura e discussão de texto 

 

Essa atividade refere-se à leitura e discussão do texto “Por que as plantas 

protegem o solo contra os deslizamentos?” O texto extraído da revista “Ciência Hoje 

das Crianças” (PAES; MARQUES, 2012, p. 12) foi escolhido como proposta de leitura 

para os alunos, contribuindo, assim, para a ampliação dos conceitos científicos e 

sistematização dos conhecimentos já trabalhados. Por tratar do assunto em estudo “O 

Solo”, o texto dá ênfase ao problema da erosão e deslizamento de terra no período das 
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chuvas e também retrata sobre a importância das plantas para a proteção do solo, 

possibilitando aos alunos fazer uma relação do tema discutido no texto com o assunto 

“Cabruca”, que foi tratado na aula anterior. Esse material, cuja cópia encontra-se no 

apêndice F deste trabalho, possui uma linguagem simples e de fácil entendimento. Ele 

pode ser encontrado também nas bibliotecas das escolas ou acessando o site 

www.chc.org.br.  

O professor, nesse momento, precisa encontrar formas de guiar as leituras, 

promovendo a discussão com os alunos e levantando hipóteses dos mesmos, mediando a 

construção do conhecimento. Assim, apresenta à turma a seguinte questão-problema: 

“Qual a importância do solo para a vida no planeta?” Os alunos realizam a leitura, 

discutem entre si, grifam as palavras que mais lhes chamaram a atenção e respondem 

algumas questões propostas no texto; depois, cada aluno vai à frente da sala e apresenta 

as ideias principais do texto e o seu ponto de vista para o grupo.  

Para esse momento, o professor – juntamente com os alunos – passa a debater 

sobre novas linguagens e conceitos científicos, valores, regras, questionamentos etc, 

características essenciais para o desenvolvimento de uma cultura científica. Por fim, cada 

aluno deixará as suas impressões escritas sobre os temas desenvolvidos na aula. 

A partir dos estudos, leitura e participação dos alunos nessa aula, poderão ser 

ressaltados os seguintes aspectos: 

 

Quadro 13: Aula 9 

Etapa Aula Aspectos da Cultura Científica 

(Gil-Pérez, 2005) 

Intencionalidades Pedagógicas 

(Relação com os Eixos da 

Alfabetização Científica) 

Levantamento de 

hipóteses por meio de 

conversa em grupo. 

Contribuição de estudos realizados para a 

construção de outros campos de 

conhecimento (Item 8 do quadro 1.2.2.). 

Possibilitar ações que se aproximem 

do como “fazer Ciência” valorizando 

os aspectos éticos e políticos que 

circundam a sua prática (Eixo 2). 

 

Leitura do texto 

científico 

Atenção à comunicação e aspectos como 

a verbalização, comentários significativos 

essenciais à atividade científica (Item 9 

do quadro 1.2.2.). 

 

 

Relações Ciência e Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente (Eixo 3). 

 

Fonte: As pesquisadoras 

 

http://www.chc.org.br/
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Aula 10 - Vamos Pesquisar? Animais ameaçados de extinção na Mata Atlântica  

 

Após ter fotografado a paisagem, animais e tudo o que considerou importante 

durante a aula de campo, o professor inicia essa atividade conversando com os alunos 

sobre a importância de o homem cuidar dos animais e de preservar o seu hábitat para que 

eles tenham condições de sobreviver por mais tempo na natureza. Em meio à discussão, 

o professor apresenta em slides imagens de 10 animais que podem desaparecer em breve 

no Brasil, dando ênfase aos animais em extinção na região Sul da Bahia. Conversa com 

a turma sobre o que está sendo feito e o que se pode fazer para a preservação das espécies 

apresentadas. 

Para a complementação da atividade, o professor solicita aos alunos que formem 

grupos de até 4 pessoas e a cada grupo que realize uma pesquisa apresentando 4 animais 

em extinção, analisando as seguintes questões propostas: Quais são os principais 

animais ameaçados de extinção na Mata Atlântica, no Sul da Bahia? Como a 

CABRUCA pode contribuir para evitar a extinção desses animais?   

Os grupos podem utilizar, para a realização da pesquisa, além das informações 

coletadas durante a aula de campo, outras fontes de pesquisa, como internet, no site 

https://www.todamateria.com.br/animais-em-extincao-no-brasil/; revistas (Ciências Hoje 

das Crianças e Revista do Professor); livros, jornais etc., lembrando sempre de apresentar 

a referência da fonte de onde foi realizada a pesquisa. 

Portanto, uma pesquisa bem organizada caracteriza-se como uma atividade 

sistematizada, que visa auxiliar o aluno a “aprender a aprender” e adquirir autonomia no 

processo de novos conhecimentos. O papel do professor, nesse caso, é criar um ambiente 

de aprendizagem que envolva os alunos na discussão, incentivá-los a dar opiniões e 

estabelecer relação sobre a observação dos mesmos na busca de novas informações. A 

discussão dos alunos sobre a vivência e aprendizagens decorrentes da pesquisa torna-se 

indispensável para a sistematização do conhecimento no final dessa etapa. 

Assim, para essa aula, poderão ser realizadas as seguintes análises: 

 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/animais-em-extincao-no-brasil/
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Quadro 14: Aula 10 

Etapa Aula Aspectos da Cultura Científica 

(Gil-Pérez, 2005) 

Intencionalidades Pedagógicas 

(Relação com os Eixos da 

Alfabetização Científica) 

Discussões sobre os 

Animais ameaçados de 

Extinção  

Comunicação como aspecto essencial 

para o conhecimento científico (Item 9 do 

quadro 1.2.2.). 

Reflexão sobre os aspectos sociais e 

humanos da natureza das Ciências 

(Eixo 2). 

 

Realização de pesquisa 

 

 

Buscam-se estudos mais aprofundados 

para a elaboração de produtos com ênfase 

na estreita relação entre ciências-

tecnologia-sociedade e ambiente (Item 7 

do quadro 1.2.2.). 

 

Potencialização de atitudes positivas 

durante a investigação, para que o 

trabalho se realize em um clima de 

interação e respeito de opiniões entre 

cada um, e não em um clima de 

submissão e imposição (Item 2 do quadro 

1.2.2.). 

 

  

 Aproximação com a forma de se 

fazer Ciência – natureza da Ciência 

(Eixo 2). 

Fonte: As pesquisadoras 

 

Aula 11 - Pense e Resolva: Animais em extinção 

Depois de os alunos conhecerem alguns animais em extinção e saberem algumas 

características dos seus hábitats e que, na maioria das vezes, o homem não colabora para 

manter a sobrevivência desses animais, o professor solicita aos grupos que preencham 

uma ficha para cada animal que foi pesquisado. Veja abaixo a sugestão do modelo a ser 

preenchido, extraído do livro “Investigar e Aprender” (CARVALHO et al., 2011). 

Ficha de animal em extinção 

 

 

 

 

 

FOTO OU DESENHO DO ANIMAL 

1-NOME: ************* 

2-ONDE VIVE ********* 

3-NÚMERO DE PERNAS/ PATAS  

4-DO QUE SE ALIMENTA 

5-SERVE DE ALIMENTO PARA  

6-VIVEM APROXIMADAMENTE 

QUANTOS ANOS** 

7-COMO A PRESERVAÇÃO DA MATA 

ATLÂNTICA PODERIA AJUDÁ-LO ** 

8-CURIOSIDADES ******* 
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Os grupos precisam preencher individualmente a ficha com as informações sobre 

os animais em extinção; em seguida, apresentam todas as informações encontradas aos 

colegas, proporcionando, assim, uma roda de discussão, aprendizagem e troca de 

conhecimentos. Por fim, o professor faz as considerações sobre o trabalho realizado.  

Durante essa aula, foi possível observar que: 

 

Quadro 15: Aula 11 

Etapa Aula Aspectos da Cultura Científica 

(Gil-Pérez, 2005) 

Intencionalidades Pedagógicas 

(Relação com os Eixos da 

Alfabetização Científica) 

Descrição das 

características dos 

animais em extinção. 

Elaboração de memórias científicas do 

trabalho realizado por meio de registros 

(Item 9 do quadro 1.2.2.). 

 

 

 

Construção de sínteses (fichas) que 

coloquem em discussão conhecimentos 

diversos (Item 8 do quadro 1.2.2.).  

 

Aproximação com a natureza das 

Ciências e dos aspectos social e 

humano nelas incutidos (Eixo 2). 

 

Compreensão dos conceitos 

científicos fundamentais para a 

sistematização do conhecimento 

(Eixo 1). 

 

Discussão e Análises 

sobre as informações 

contidas na ficha de 

pesquisa. 

Busca-se evitar toda discriminação, 

valorizando e respeitando a diversidade 

de opiniões do grupo (Item 2 do quadro 

1.2.2.). 

 

 Reflexão sobre a natureza da 

Ciência, tendo em vista a importância 

dos aspectos coletivos para o trabalho 

científico (Eixo 2).  

 

Fonte: As pesquisadoras 

 

Aula 12 - Conclusão da Investigação 

 

Para a conclusão da investigação, o professor – juntamente com os alunos – 

retoma as questões-problemas anteriores:  

 Qual o tipo de solo que vocês consideram mais adequado para se 

plantar uma semente de alpiste e ela crescer saudável? 

 Quais as características que tornam o solo da área Cabruca 

produtivo? 

 

             Conversa em grupo apresentando as soluções mais apropriadas para cada questão. 

O objetivo é relacionar o experimento “Os tipos de solos” com as observações e leituras 

realizadas na aula de campo e em sala de aula.  Em seguida, o professor discute sobre a 
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importância do solo para a produção de alimentos, para a conservação do meio e para a 

vida.  Faz uma reflexão sobre o papel de cada cidadão para a preservação do Solo, 

enfatizando o que já tem sido feito e o que está faltando fazer para melhorar o solo no 

local onde se vive. 

Para finalizar, o professor propõe, como atividade para os alunos, uma produção 

de história em quadrinhos ou uma produção textual com desenhos. Apresenta à turma 

diferentes histórias em quadrinhos para eles folhearem, lerem, e conversa sobre algumas 

características importantes que precisam estar presentes em uma história em quadrinhos, 

sugere que cada aluno crie o seu tema a partir dos seus próprios conhecimentos e tenham 

condições de construir as suas próprias histórias sobre o que foi estudado durante o 

desenvolvimento da sequência “O Solo”.  Após cada aluno apresentar a sua produção, o 

professor encerra a atividade falando sobre a importância do solo para a vida de todos os 

seres vivos. 

Durante o desenvolvimento dessa aula, foram analisados os seguintes aspectos: 

 

Quadro 16: Aula 12 

Etapa Aula Aspectos da Cultura Científica 

(Gil-Pérez, 2005) 

Intencionalidades Pedagógicas 

(Relações com os Eixos da 

Alfabetização Científica) 

Debate em grupo Planejamento de uma análise qualitativa, 

significativa, que ajude a compreender e 

delimitar situações planejadas, na busca 

da resolução de um problema proposto 

(Item 3 do quadro 1.2.2.). 

 

Compreensão das relações CTSA 

envolvendo o solo e a questão local 

(CABRUCA) (Eixo 3). 

 

Produção Textual Comunicação como aspecto essencial da 

atividade científica (Item 9 do quadro 

1.2.2.).  

 

 

Elaboração de produtos pondo ênfase na 

estreita relação Ciência-Tecnologia? 

(Item 7 do quadro 1.2.2.)  

 

Valorização dos aspectos 

relacionados à natureza da Ciência, 

refletindo sobre as transformações 

sociais e humanas na sociedade  

(Eixo 2). 

 

Fonte: As pesquisadoras 
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Desse modo, reafirmamos que o desenvolvimento de atividades 

problematizadoras que investiguem, questionem as ideias prévias dos alunos sobre 

determinados conceitos científicos podem favorecer a mudança não apenas conceitual, 

contribuindo assim, para mudanças de valores, hábitos e atitudes por parte alunos que é 

o construtor do próprio conhecimento. Para isso acontecer de fato, o professor precisa 

planejar e estar aberto as investigações, as novas transformações e aprendizagens que 

mundo científico propõe a cada dia. Segundo Krasilchik (2004), as demonstrações, 

excursões, aulas de campo e aulas práticas em ciências pertencem a diferentes 

modalidades didáticas capazes de promoverem a Alfabetização Científica, sendo que 

requerem a participação e o envolvimento direto do aluno e do professor na obtenção de 

dados e novos resultados.  

Assim, apresentaremos abaixo uma síntese de uma Sequência de Ensino 

Investigativa com as devidas adaptações, que o professor poderá utilizar como forma de 

viabilizar alguns aspectos da Cultura Científica e da Alfabetização Científica em sua 

prática educativa. 

 

Quadro 17: Síntese da Sequência de Ensino Investigativa – SEI “O Solo”, com 

adaptações 

AULAS ETAPA DA AULA ASPECTOS DA CULTURA 

CIENTÍFICA 

 

INTENCIONALIDADES 

PEDAGÓGICAS - EIXOS DA 

ALFABETIZAÇÃO 

CIENTÍFICA 

1 - Conversa e discussão em 

grupo; 

-Exposição do tema 

“Problema” a ser desenvolvido 

durante as aulas. 

- Emissão de hipóteses; 

 

-Apresentação e atualização dos 

conhecimentos prévios.  

- Compreensão de conhecimentos 

científicos; 

- Reflexão sobre a natureza das 

ciências, tecnologia e aspectos 

relacionados a vida cotidiana. 

 

2 - Conversa informal; 

 

- Construção do experimento 

- Planejamento e expectativas 

sobre o problema a ser 

investigado; 

- Investigação coletiva e 

realização de atividade prática. 

- Relações entre o trabalho científico 

(Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

Ambiente - CTSA) com a sua 

prática. 

 

 

3 - Leitura e discussão 

 

-Desenvolvendo atividade 

matemática 

 

- Comunicação / despertando o 

senso crítico; 

- Construção de atividades 

matemática que faça integração 

entre conhecimentos diversos. 

 

- Reflexão sobre questões ligadas à 

investigação científica e a natureza 

das ciências. 
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4 -  Conversa em grupo 

 

 

-  Assistir ao vídeo  

- Emissão de hipóteses e 

orientação em situações diversas 

de aprendizagem; 

- Realização de estudos com 

ênfase na relação entre a ciência 

sociedade, tecnologia e meio 

ambiente. 

 

- Compreensão sobre as relações 

existentes entre os diferentes 

ambientes na sociedade. 

5 - Observação das plantas 

 

 

 

- Registro em tabela 

 

 

- Discussão matemática  

 

- Observações, apresentação de 

conhecimentos prévios e 

orientações para o tratamento 

em situações diversas; 

- Analises, planejamento e 

comparação detalhada dos 

resultados disponíveis; 

- Comunicação e apresentação 

de opiniões críticas sobre o 

tema. 

 

- Conhecer as relação existentes 

entre os conhecimentos científicos 

básicos sobre o solo, ética e os 

conhecimentos matemáticos. 

6 - Conversa em grupo 

 

- Leitura e discussões sobre o 

texto 

- Diálogo sobre diversas 

situações do cotidiano; 

- Leitura com comentários 

críticos de textos científicos. 

 

- Aproximação do conhecimento 

científico com questões 

relacionadas aos tipos de solo. 

7 - Encerramento do experimento 

 

 

 

- Discussões sobre os 

resultados 

- Análises e reflexões sobre as 

concepções dos alunos 

apresentadas no início e no final 

do experimento;  

- Comunicação e visão crítica 

com significados diversos. 

 

- Socialização de um corpo de 

conhecimentos (investigação 

científica) relacionados às situações 

do cotidiano. 

8 - Conversa em grupo antes da 

aula de campo 

 

 

- Realização da aula de campo 

- Levantamento de hipóteses, 

atualização dos conhecimentos 

como pré-requisito para estudo 

da realidade local; 

-  Planejamento e promoção de 

atividades práticas sobre a 

ciência que fazem sentido para 

sociedade local. 

 

- Reflexão sobre o solo da região Sul 

da Bahia e os conhecimentos 

científicos entre sociedade e meio 

ambiente. 

9 - Conversa informal 

 

- Leitura de texto científico 

- Apresentação de opiniões 

sobre conhecimentos diversos; 

- Comunicação e comentários 

significativos essenciais à 

atividade científica.  

 

- Valorização de aspectos éticos e 

políticos relacionados a Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente.  

10 - Discussões sobre os Animais 

ameaçados de Extinção 

 

 

- Comunicação como aspecto 

essencial para o conhecimento 

científico;  

- Aproximação com a forma de se 

fazer Ciência e a natureza da 

Ciência. 
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- Realização de Pesquisa - Planejamento e investigação 

com ênfase na estreita relação 

entre ciências-tecnologia- 

sociedade e ambiente. 

11 - Descrição das características 

dos animais em extinção; 

 

- Discussão e Análises sobre as 

informações contidas na ficha 

de pesquisa 

- Elaboração de memórias 

científicas, construção de 

sínteses e registros; 

- Valorização e respeito a 

diversidade de opiniões do 

grupo. 

 

- Reflexão sobre a natureza da 

Ciência e sobre os aspectos sociais e 

humanos para a realização do 

trabalho científico. 

 

12 - Debate em grupo 

 

 

 

- Produção Textual 

- Planejamento e analises de 

situações significativas, na 

busca da resolução de um 

problema proposto; 

- Elaboração de atividades com 

ênfase na relação entre Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e 

Ambiente. 

 

- Compreensão das relações CTSA 

envolvendo o solo e a questão local 

“Cabruca”. 

Fonte: As pesquisadoras 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  _____________________ 
 

 
 “Não é no silêncio que os 

homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão”. 

 

(FREIRE, 2004) 
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Para a realização desta pesquisa, procuramos compreender dois indicativos que 

consideramos fundamentais para o ensino de Ciências nos anos iniciais, a saber: 1- 

utilização de Sequências de Ensino Investigativas nas aulas, levando em consideração a 

valorização das questões locais; 2- alguns elementos que evidenciam, na prática, o 

processo de Alfabetização Científica de fato.  

Entendemos, com base no referencial apresentado, a importância do trabalho 

com Sequências de Ensino Investigativas que possam apresentar em suas atividades 

elementos básicos da Cultura Científica e dos Eixos Estruturantes da Alfabetização 

Científica (CARVALHO; SASSERON, 2008, 2011), (GIL-PÉREZ et al., 2005). 

Sabemos que os Eixos Estruturantes da Alfabetização Científica marcam grandes linhas 

orientadoras para as tarefas desenvolvidas em sala de aula e correspondem aos pontos de 

referência do currículo de ciências como sociedade, ambiente, cultura, valores, 

tecnologia, entre outros, contribuindo para uma educação dirigida à construção de 

conhecimentos científicos e a tomada de decisões em esferas extraescolares e em 

diferentes áreas do saber. 

Assim, o desenvolvimento de atividades investigativas nas aulas de Ciências 

vem contribuindo fortemente para que o professor não fique preso apenas às atividades 

voltadas ao ensino tradicional, mas que possa oportunizar ao aluno, através de uma nova 

abordagem metodológica, meios para novas aprendizagens com a valorização dos seus 

conhecimentos prévios, buscando a formação de um cidadão crítico e atuante na 

sociedade. Essas atividades, desenvolvidas por meio de Sequências Didáticas e/ou 

Sequência de Ensino Investigativa (SEI), sendo oportunizadas pelo professor e realizadas 

pelos alunos, têm como objetivo ir além da observação direta das evidências e da 

manipulação dos materiais de laboratórios e experimentos: devem oferecer condições 

para que os alunos possam levantar e testar suas próprias ideias e/ou suposições sobre os 

fenômenos científicos e problemas que lhes são apresentados (ZANON, 2000).  

Desse modo, cada atividade tem o seu papel na inserção na Cultura Científica e, 

consequentemente, no processo de desenvolvimento da AC. É necessário 

compreendermos que a experimentação é importante em sala de aula, porém, que o 

processo de AC acontece através da realização de outras atividades, em que se procure 

valorizar o contexto sociocultural e os conhecimentos prévios dos alunos. Ainda hoje, 

segundo autores como Munford e Lima (2008), constitui-se uma concepção equivocada 

sobre o Ensino de Ciências por Investigação, necessariamente, o uso exclusivo de 

atividades práticas experimentais. Para Carvalho et al. (1998, p. 13), é importante que a 
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experimentação seja acompanhada de significados e faça parte da realidade do aluno, para 

que o mesmo tenha condições de discutir os fenômenos, levantar hipóteses e estruturar os 

seus conhecimentos. Sendo assim, o professor precisa trabalhar constantemente com 

problemas físicos em que os alunos possam discutir e propor soluções compatíveis com 

seu desenvolvimento e sua visão de mundo, atribuindo sentido a cada situação que os 

levará, mais tarde, à produção do conhecimento científico. Essa perspectiva de ensino 

constitui uma forma de aproximação entre a “ciência dos cientistas”, considerando-se o 

seu contexto cultural, e a “ciência escolar”, de modo a trazer para a escola aspectos 

próprios à prática dos cientistas, demarcando, entretanto, as diferenças entre essas duas 

“ciências” (MUNFORD e LIMA, 2008). 

 Defendemos, assim, o uso de Sequências Investigativas em salas de aula que se 

utilizem de diversas estratégias de Ensino, como experimentação, leitura de textos, 

debate, trabalho com aspectos matemáticos, produção textual, reflexão, vídeos, entre 

outras. Essas atividades apresentadas evidenciam que é possível realizar aulas 

contextualizadas e significativas desde os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em que 

se priorize a promoção da Alfabetização Científica e o desenvolvimento de habilidades 

como comparação, análise, reflexão, realização de medidas, entre outras, contribuindo 

para a formação de indivíduos reflexivos, críticos e atuantes no mundo em que vivem. 

Sabemos que não é uma tarefa fácil o desenvolvimento de uma Sequência de 

Ensino Investigativa voltada para o ensino de ciência, que leve em consideração todos 

esses aspectos já citado acima.  No entanto, entende-se que as condições físicas dos 

espaços escolares, a falta de materiais didático e de formação dos professores, entre 

outras, não são barreiras intransponíveis, muitas dessas dificuldades podem ser 

solucionadas pelos próprios professores. Pois, se queremos melhorar a aprendizagem de 

Ciências, urge dar condições para o desenvolvimento dessas atividades nas escolas, e não 

esperar somente que os professores, se sintam motivados a ampliarem seus 

conhecimentos e buscar novas pesquisas. 

As atividades analisadas neste trabalho foram escolhidas da Sequência de Ensino 

Investigativa “O Solo”, de Carvalho et al. (2011), adaptadas a outras atividades 

relacionadas à região local, em que se discutiu o tema “Cabruca”.  Sabemos que, ainda 

hoje devido a alguns problemas de formação, constitui-se em um desafio para o professor 

relacionar o conteúdo trabalhado em suas aulas aos aspectos políticos, culturais, 

históricos e sociais que envolvem a comunidade em que o aluno está inserido. Nesse 

sentido, segundo uma perspectiva Freireana, entendemos que o Ensino por Investigação 
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precisa estar relacionado aos problemas e situações cotidianas que envolvem diretamente 

o aluno, realizado por meio de metodologias conscientizadoras, levando-se em 

consideração os temas geradores, com o propósito de inserir o aluno numa forma crítica 

de pensar e agir em seu mundo.  

Desse modo, podemos relacionar os estudos envolvendo a valorização das 

questões locais com o Eixo 3 da Alfabetização Científica (SASSERON; CARVALHO, 

2011), o qual nos fala acerca da Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) como um 

caminho viável para a formação de cidadãos capazes de participar, criticar e posicionar-

se diante das situações científico-tecnológicas que se apresentam constantemente em sua 

vida cotidiana. 

Identificamos, com a análise da (SEI) “O Solo”, que o uso de diferentes tipos de 

atividades podem proporcionar amplas condições de trabalho para o professor, podendo 

passar por diferentes aspectos da cultura científica, como resolução de problemas, 

levantamento de hipóteses, leitura e discussão de diferentes tipos de textos, análises de 

tabelas e aula de campo. A prática dessas atividades pelos professores e alunos possibilita 

o enriquecimento do currículo de ensino das Ciências e reflete propostas voltadas para a 

natureza da Ciência e da Tecnologia (GIL-PÉREZ et al., 2005).   

É necessário ressaltar que as atividades propostas serão bem-sucedidas, a 

depender da forma como o professor irá conduzi-las em sala de aula, pois o papel do 

professor é de fundamental importância nesse processo. Nesse caso, uma abordagem 

investigativa pode levar a discussões, elaboração de estratégias, debates de ideias, que 

podem ser vistas a um clima próximo do que é conhecido como uma investigação coletiva 

(GIL-PÉREZ et al., 2005). Desse modo, precisamos entender que os conhecimentos 

adquiridos na sociedade, na instituição escolar, estão constantemente em mudança, sendo 

necessária a atualização desses conhecimentos de forma que precisam ser revistos e 

recolocados em perspectiva que atenda às questões interdisciplinares, à Ciência e à 

Tecnologia no contexto educacional. 

Por meio dos estudos apresentados neste trabalho percebemos que o 

desenvolvimento da Alfabetização Científica pode se dar, contanto que cada uma das 

atividades tenha por objetivo uma aproximação com a Cultura Científica e com os Eixos 

da Alfabetização Científica propostos por Sasseron; Carvalho (2008, 2011) e Gil-Pérez 

et al. (2005). Sendo assim, é essencial que os alunos tenham visões diferentes sobre a 

Ciência, bem como é imprescindível que os professores superem metodologias da 

superficialidade ao se pensar o mundo.  
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Atualmente, sabemos que a AC é considerada por Sasseron e Carvalho (2008, 

2011) como um grande objetivo para o Ensino de Ciências, sendo necessário para isso o 

desenvolvimento de diferentes habilidades pelos alunos durante as suas aulas. Essas 

habilidades podem ser representadas em eixos apropriados para o planejamento e 

reflexões sobre o ensino de Ciências. Analisando as atividades investigativas propostas 

na SEI neste trabalho, identificamos a presença de aspectos relacionados aos três eixos 

estruturantes da AC: 1- Compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos 

científicos fundamentais; 2- Compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos 

e políticos que circundam sua prática; e 3- Entendimento das relações existentes entre 

ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. O eixo 2 foi o mais citado durante as 

atividades apresentadas na SEI, estando o mesmo associado a questões ligadas não apenas 

à investigação científica, mas também aos aspectos relacionados à natureza das Ciências 

e aos fatores éticos. Acreditamos que isso se deu, pois tentamos aproximar a SEI de 

aspectos relacionados a questões locais, como aponta o trabalho de Freire (1987). 

Dessa forma, estudamos nesta pesquisa aspectos relacionados à Cultura 

Científica e ao Ensino por Investigação para promoção da AC. Apresentamos a seguinte 

questão problema: Como o uso de Sequências de Ensino Investigativas que priorizam 

questões locais podem auxiliar no desenvolvimento do Processo de Alfabetização 

Científica dos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental? 

Assim, respondendo à nossa questão de pesquisa, entendemos que as atividades 

analisadas na Sequência de Ensino Investigativa, apesar de serem distintas, revelam-se 

como atividades fundamentais para o ensino de Ciências, uma vez que ambas se 

complementam, promovem a AC e uma aproximação com a Cultura Científica, como 

também com os Eixos Estruturantes da AC. Desse modo, são necessárias, para o 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos no Ensino Fundamental, as atividades que 

se aproximem de aspectos da Cultura Científica e tenham entre elas relações com os eixos 

de AC, em que os alunos possam compartilhar experiências, valorizar as situações 

vivenciadas no seu dia a dia, utilizando para isso todos os seus sentidos, não somente o 

visual, para o desenvolvimento do processo da Alfabetização Científica.  Pudemos inferir, 

por meio de uma pesquisa de cunho bibliográfico exploratório, que o Ensino de Ciência 

por Investigação, associado a Sequências Didáticas, constitui-se em uma excelente 

abordagem de ensino para o alcance da Alfabetização Científica nos primeiros anos do 

Ensino Fundamental.  
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Dessa forma, a Sequência Didática apresentada, sob uma perspectiva 

problematizadora e dialógica: reflexão-ação (FREIRE, 1989), tem condições de 

possibilitar um estudo com questões locais, através da observação de uma área de 

“Cabruca” na região Sul da Bahia, transformando-se em uma Sequência Investigativa, 

por trabalhar com atividades que podem desenvolver no aluno diferentes características 

da Alfabetização e Cultura Científica.  

Ressaltamos que este trabalho é apenas o início de uma proposta de Sequência 

de Ensino Investigativa, sendo que essa SEI traz em si metodologias diferenciadas como 

sugestão para os professores trabalharem em suas aulas de Ciências, levando em 

consideração as necessidades e a realidade dos seus alunos. Portanto, não pode ser visto 

como um manual com instruções prontas para serem seguidas à risca pelo professor. 

Contudo, este trabalho de pesquisa revela possibilidades de contribuir para a 

melhoria do ensino de Ciências oferecido aos alunos dos anos iniciais, auxiliando na 

construção de conhecimentos científicos e na formação de cidadãos críticos e 

participativos, mas, para isso, a escola – juntamente com os professores – precisa auxiliar 

também na construção de valores e habilidades, transformando-se em um espaço rico em 

interações dialógicas, reflexões, aprendizagem do questionamento, com capacidade de se 

comunicar, ouvir e respeitar os níveis de conhecimento e as diferenças individuais de cada 

aluno. 
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APÊNDICE A  

 

 

Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores da Educação Básica 

Mestrado Profissional em Educação 

Departamento de Ciências da Educação 

____________________________________________________ 

Tabela de Registro - Acompanhamento das plantas 

Fonte: As pesquisadoras 

  

Grupo: ______ 

Componentes: ____________________________________________ 

Professor (a):______________________________________________ 

Mês: ____________________________ Ano:_________________ 

Solo: TERRA 

Acompanhamento da Planta 

Data de Observação:  

___/___/___ 

Altura/cm Cor:   
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APÊNDICE B 

 

 

Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores da Educação Básica 

Mestrado Profissional em Educação 

Departamento de Ciências da Educação 

______________________________________________________________________ 

Poema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GARCIA, Jacqueline. ( 2011. p.187). 

 

 

 

 

 

 

 

A RÉGUA 

 

COM UMA RÉGUA NA MÃO 

POSSO MEDIR QUASE TUDO COM PRECISÃO 

A MESA, A PORTA, O BALCÃO... 

E ATÉ MESMO O TAMANHO DO MEU DEDÃO 

MAS EXISTEM ALGUMAS COISAS 

QUE A RÉGUA NÃO MEDE NÃO 

A TRISTEZA, A ALEGRIA 

O AMOR, A COMPAIXÃO... 

E OUTROS SENTIMENTOS DO CORAÇÃO. 

 

 



118 
 

   
 

 

 

APÊNDICE C 

 

Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores da Educação Básica 

Mestrado Profissional em Educação 

Departamento de Ciências da Educação 

______________________________________________________________________ 

Tabela “Cidade e Campo”

         

 

Tabela 1 

 

                        

 

 

                 Tabela 2 

 

 

 

CIDADE (ZONA URBANA) 

 

DESENHO 

 

NOME 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PRÉDIOS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAZENDA (CAMPO) 

 

 

DESENHO 

 

NOME 

 

 

 

 

 
 

 

 

PLANTA 
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APÊNDICE D 

Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores da Educação Básica 

Mestrado Profissional em Educação 

Departamento de Ciências da Educação 

Fonte: RODRIGUES, R. M. O solo e a vida, (2005).  

Texto  

Os Tipos de solo 

Todos os dias nós pisamos sobre ele, como ato instintivo e impensado, sem 

nem percebermos sua real importância para a vida. Mas fato é que 95% dos alimentos 

que consumimos dependem do solo, o que torna esse recurso ainda mais precioso do 

que se possa imaginar. É sobre ele que construímos nossas casas, que caminhamos e 

que produzimos os mais diversos tipos de produtos. São os diversos tipos de Solo 

encontrado na natureza. 

O tipo de solo encontrado em um lugar vai depender de vários fatores: o tipo 

de rocha matriz que o originou, o clima, a quantidade de matéria orgânica, 

a vegetação que o recobre e o tempo que se levou para se formar. 

Em climas secos e áridos, a intensa evaporação faz a água e os sais minerais 

subirem. Com a evaporação da água, uma camada de sais pode depositar-se na 

superfície do solo, impedindo que uma vegetação mais rica se desenvolva. 

Já em climas úmidos, com muitas chuvas, á água pode se infiltrar no solo e 

arrastar os sais para regiões mais profundas. Alguns tipos de solo secam logo depois 

da chuva, outros demoram para secar.  

 Solos arenosos são aquele que têm uma quantidade maior de areia do 

que a média. A água passa, então, com facilidade entre os grãos de 

areia e chega logo às camadas mais profundas. Os sais minerais, que 

servem de nutrientes para as plantas, seguem junto com a água. Por 

isso, os solos arenosos são geralmente pobres em nutrientes utilizados 

pelas plantas; 

 Os chamados solos argilosos contêm uma maior quantidade de argila, 

conhecida popularmente como (barro). A argila é formada por grãos 

menores que os da areia. Além disso, esses grãos estão bem ligados 

entre si, retendo água e sais minerais em quantidade necessária para a 

fertilidade do solo e o crescimento das plantas; 

 A terra preta, também chamada de terra vegetal, é rica em húmus 

(matéria orgânica) depositada no solo. Esse solo, chamado solo 

humífero, e é bastante fértil. O húmus ajuda a reter água no solo, 

torna-se poroso e com boa aeração e, através do processo de 

decomposição dos organismos, produz os sais minerais necessários às 

plantas. 

Os solos mais adequados para a agricultura possuem uma certa proporção de 

areia, argila e sais minerais utilizados pelas plantas, além do húmus. Essa composição 

facilita a penetração da água e do oxigênio utilizado pelos microorganismos. 
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APÊNDICE E 

 

 

Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores da Educação Básica 

Mestrado Profissional em Educação 

Departamento de Ciências da Educação 

 

 

Informativo “Cabruca” 
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APÊNDICE F 

 

 

Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores da Educação Básica 

Mestrado Profissional em Educação 

Departamento de Ciências da Educação 

 

Texto: Revista Ciência Hoje das Crianças, maio de 2012, nº 234 
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APÊNDICE G 

 

Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores da Educação Básica 

Mestrado Profissional em Educação 

Departamento de Ciências da Educação 

 

Ficha de animal em extinção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:(CARVALHO et al., 2011). 

 

  

 

FOTO OU DESENHO DO ANIMAL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1-NOME: ************* 

2-ONDE VIVE ********* 

3-NÚMERO DE PERNAS/PATAS 

4-DO QUE SE ALIMENTA 

5-SERVE DE ALIMENTO PARA 

6-VIVEM APROXIMADAMENTE QUANTOS ANOS** 

7-COMO A PRESERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA PODERIA AJUDÁ-LO ** 

8-CURIOSIDADES ******* 
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Alguns animais em Extinção no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  http://www.pensamentoverde.com.br/animais-em-extincao/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção, 2008 

1 - Cuíca-de-colete ( Caluromysiops irrupta ) 

2 - Baleia-azul ( Balaenoptera musculus ) 

3 - Mico-leão-preto ( Leontopithecus chrysopygus ) 

4 - Bugio-marrom ( Alouatta guariba guariba ) 

5 - Rato-do-mato ( Wilfredomys oenax ) 

6 - Lambari Hyphessobrycon taurocephalus 

7 - Cação-bico-doce ( Galeorhinus galeus ) 

8 - Borboleta Actinote zikani 

9 - Arara-azul-de-lear ( Anodorhynchus leari ) 

10 - Pato mergulhão ( Mergus octosetaceus) 

http://www.pensamentoverde.com.br/animais-em-extincao/
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“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 

as possibilidades para a sua própria produção ou 

a sua construção”. 

 

Paulo Freire 
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Apresentação 

 

A Alfabetização Científica é um elemento imprescindível no campo 

educacional, estando a mesma diretamente ligada ao ensino de Ciências e aos fatores 

sociais, históricos, políticos, culturais e tecnológicos da sociedade. Desse modo, o ensino 

de ciências nos anos iniciais, de acordo com Lorenzetti e Delizoicov (2001), pode auxiliar 

o aluno para a construção dos seus primeiros significados sobre o mundo, ampliando, 

assim, seus conhecimentos, sua maneira de participar da sociedade em que está inserido, 

contribuindo para a promoção dessa Alfabetização Científica.  

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, espera-se que o aluno, a partir dos 

seus conhecimentos prévios sobre a ciência, reconstrua os seus conhecimentos científicos 

de modo significativo, para entender e participar criticamente do ambiente em que faz 

parte. Por meio do ensino de Ciência, cujo objetivo é a promoção da Alfabetização 

Científica, os alunos são capazes de utilizar as diferentes informações que possuem sobre 

a Ciência, Tecnologia e Ambiente para tomar decisões diante dos problemas apresentados 

pelas transformações constantes que a natureza e a sociedade vêm atravessando ao longo 

dos tempos. Segundo Sasseron e Carvalho (2008), tal meta pode ser alcançada quando 

esses alunos tiverem possibilidade de construir os seus conhecimentos científicos, 

elaborando hipóteses, organizando seu trabalho e buscando explicações para os 

fenômenos da natureza. 

A escola tem sido chamada a pensar, repensar e ressignificar seus conteúdos, 

objetivos e metodologias de ensino com a finalidade de promover a Alfabetização 

Científica, socialização dos alunos no contexto cultural de que fazem parte, assim como 

desenvolver um ensino investigativo baseado na resolução de problemas e na promoção 

da cidadania. Portanto, o Ensino de Ciências por Investigação, por meio de atividades 

diversificadas, pode contribuir para uma abordagem de ensino capaz de desenvolver 

processos de Alfabetização Científica e que esteja próxima a uma Cultura Científica.  

Assim, a proposta de trabalho apresentada na Sequência de Ensino Investigativa 

“O Solo” é fruto da dissertação de mestrado intitulada “O desenvolvimento de Sequências 

de Ensino Investigativas como forma de promover a Alfabetização Científica dos alunos 

dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental”, realizada em 2016. O trabalho partiu do 
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estudo sobre a Alfabetização Científica (AC) no contexto dos Anos Iniciais no Ensino 

Fundamental, a fim de discutir temas que são de suma importância para o contexto 

educacional na atualidade: Sequências de Ensino Investigativas (SEI), Ensino de Ciências 

por Investigação (ENCI) e Cultura Científica. Buscando analisar as relações entre a 

Sequência de Ensino Investigativa proposta e sua potencialidade em desenvolver aspectos 

da Alfabetização Científica e a Inserção do aluno em uma Cultura Científica, na tentativa 

de uma aproximação com a realidade local e da visão de mundo do aluno como resultante 

de fatores social, cultural, político, econômico, ambiental que se manifestam diretamente 

na sua relação com o meio.  O interesse principal para a realização deste trabalho surgiu 

a partir das dificuldades apresentadas pelos professores em desenvolver nas suas aulas de 

ciências atividades investigativas e experimentais. Situações observadas durante 

reuniões, aulas e encontro para a realização de Atividades Complementares com 

professores e coordenadora pedagógica em Escola Pública do Ensino Fundamental dos 

Anos Iniciais. 

A Sequência de Ensino Investigativa proposta vêm destacar a importância de se 

desenvolver o espírito questionador e investigativo entre os alunos com atividades de 

leituras, experimentos, tabelas, visitas a campo, dentre outras atividades interdisciplinares 

e contextualizadas, constituindo-se em um fator essencial no processo de ensino-

aprendizagem. Este trabalho pode ser considerado relevante para o ensino de Ciências 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, principalmente por levar em consideração a 

valorização das questões locais, envolvendo o “Solo” e o “Cacau” da região do Sul da 

Bahia, visando à promoção da Alfabetização científica.  

Sendo assim, o papel do professor é fundamental no processo ensino-

aprendizagem para o desenvolvimento de uma prática interdisciplinar, superando velhos 

hábitos e refletindo sobre novas práticas educativas, em que precisa criar um ambiente 

investigativo durante as aulas de Ciências de tal forma que possam mediar os alunos no 

processo do trabalho científico, sem maiores preocupações com os conteúdos, mas 

visando uma aprendizagem significativa. Procuramos contribuir para o trabalho dos 

professores, por meio desta produção, na sua prática docente das Ciências da Natureza. 

Assim, esperamos auxiliá-los em suas práxis pedagógicas e motivá-los a prosseguir na 

busca de novas metodologias de ensino e de aportes teóricos. 

Assim, este guia representa o produto final de uma dissertação de mestrado 

profissional que visa ampliar as possibilidades do fazer pedagógico por meio de uma 

sequência didática que contempla, em sua metodologia e enfoque epistemológico, o 
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ensino por investigação, a sequência didática e a alfabetização científica, realizados à luz 

do sociointeracionismo. 

 Contudo, sabemos que o Ensino de Ciências por Investigação apresentado nesta 

Sequência e o desenvolvimento de atividades diversificadas podem contribuir fortemente 

para uma abordagem de ensino capaz de desenvolver processos de Alfabetização 

Científica e que esteja próxima a uma Cultura Científica. 
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2 Introdução 

 

Ensinar Ciências nos dias atuais pode ser encarado como um desafio, mas é 

também uma oportunidade de grandes realizações para o professor, o qual tem a chance 

de proporcionar aos alunos ganhos em relação ao desenvolvimento do conhecimento 

científico e a tomada de decisões frente às questões cultural, social e humana presentes 

no contexto em que está inserido. 

Assim, entendemos que a busca pela Alfabetização Científica precisa estar 

relacionada à capacidade de auxiliar na construção de uma consciência mais crítica do 

aluno em relação ao mundo que o cerca. Para tal, faz-se necessário “viabilizar a leitura 

do mundo em que vivem”, para que possam compreender a necessidade de transformá-lo 

positivamente (CHASSOT, 2003, p. 94). Desse modo, o grande desafio que se coloca 

para a educação é a necessidade de se alfabetizar cientificamente os sujeitos, preparando-

os para se tornarem autônomos e participarem ativamente das transformações da 

sociedade em que vivem (PRAIA et al., 2007).  

Nessa perspectiva, segundo Carvalho et al. (1998), a escola precisa aparecer 

como espaço privilegiado de construção de conhecimentos, capaz de contribuir para 

ampliar os saberes dos alunos sobre a Ciência, desde a etapa inicial de ensino, 

estimulando o seu espírito crítico e investigativo. Assim, a Sequência de Ensino 

Investigativa o “Solo”, que busca a valorização das questões locais, referente ao tema 

“Cabruca” na região Sul da Bahia, almeja desenvolver com o professor um trabalho 

enriquecedor e prazeroso, sugerindo o exercício de atividades investigativas 

diversificadas, cujo objetivo é estimular e orientar os alunos em suas descobertas, de 

maneira a ampliar seus conhecimentos científicos, despertando a sua visão crítica em 

relação a si mesmos e ao mundo que os cerca. Portanto, faz-se necessário destacar a 

importância de se valorizarem as questões locais com o intuito de viabilizar a AC e 

possibilitar aos alunos uma consciência crítica da realidade, num processo de procura 

incessante da construção de novos conhecimentos. 

Desse modo, pensar em desenvolver o ensino de ciências de forma 

contextualizada, problematizadora, com atividades diversificadas que possam fazer 

sentido na vida do aluno, constitui-se em processo que facilita o aprendizado e promove 

a Alfabetização Científica, assim como contribui para o desenvolvimento da Cultura 

Científica, elementos que foram analisados e se fazem nesta sequência.  

  



132 
 

   
 

 

 

3 Alfabetização Científica 

 

 

Para Sasseron e Carvalho (1998), a Alfabetização Científica envolve “a 

produção e utilização da ciência na vida do homem, provocando mudanças 

revolucionárias na ciência com dimensões na democracia, no progresso social e nas 

necessidades de adaptação do ser humano” que expressam a necessidade de a escola 

permitir aos alunos compreender e saber sobre Ciências e suas tecnologias como condição 

para se preparar cidadãos para o mundo atual. O termo alfabetização científica, também 

empregado por Chassot (2011), corresponde ao conjunto de conhecimentos que auxiliam 

os sujeitos a compreenderem o mundo em que se encontram inseridos. No que diz respeito 

aos anos iniciais, Lorenzetti (2001) propõe uma Alfabetização Científica que se preocupe 

com os conhecimentos científicos e sua respectiva abordagem. Veiculada nos primeiros 

anos do Ensino Fundamental, deve-se constituir em um aliado para que o sujeito possa 

ler e compreender o seu universo. 

 Para tanto, é preciso superar o ensino superficial e descontextualizado e colocar 

em ação um ensino que possibilite a construção de conhecimentos, mediante a 

problematização, o estudo de temáticas locais e a utilização de recursos tecnológicos. É 

importante, no ambiente escolar, a realização de um ensino de Ciências que busque a 

compreensão das interações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente para se 

desenvolver o processo de Alfabetização Científica entre os estudantes. Faz-se necessário 

que primeiramente os professores possam possibilitar ao aluno uma compreensão mais 

crítica da ciência, envolvendo os aspectos culturais, históricos, éticos, sociais e também 

tecnológicos para transformar e comunicar conhecimentos diversos, visando à formação 

não de futuros cientistas, e sim de cidadãos autônomos e conscientes do seu papel na 

sociedade.  

Contudo, a Alfabetização Científica deve ser entendida como um meio para 

possibilitar ao estudante a capacidade de organizar seu pensamento de maneira lógica, 

além de auxiliar na construção de uma consciência mais crítica em relação ao mundo que 

o cerca. 
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4 Ensino por Investigação 

 

O Ensino por Investigação é defendido neste trabalho como propício à promoção 

da Alfabetização Científica, pois precisa ser pensado sob a ótica da realização de práticas 

que abordem atividades diversificadas e que oportunizem a resolução de problemas por 

meio do diálogo, da exercitação do pensar, do refletir, do experimentar, etc. Busca-se, 

dessa forma, analisar os resultados para a transformação da realidade em que o sujeito 

está inserido, além de procurar meios para aproximar esse sujeito de uma Cultura 

Científica. Nessa perspectiva, a aprendizagem de procedimentos ultrapassa a mera 

execução de certo tipo de tarefas, tornando-se uma oportunidade para o aluno desenvolver 

novas compreensões, significados e conhecimentos do conteúdo ensinado (MAUÉS e 

LIMA, 2006). 

As atividades de caráter investigativo implicam, inicialmente, a proposição de 

situações-problemas que orientam e acompanham todo o processo de investigação. 

Zômpero e Laburú (2011) apontam, como consenso entre diferentes perspectivas acerca 

do ensino de ciências por investigação, o fato de que todas as atividades, apresentadas 

pelos seres humanos, devem partir da busca incessante de solução a um problema. O tema 

problematizado deve ser do interesse dos alunos e ter conexão com a sua realidade e com 

as práticas sociais em que está inserido. 

Em seus trabalhos, Gil Perez et al. (2005) apresentam alguns aspectos que devem 

ser valorizados no ensino de Ciências durante o desenvolvimento de atividades 

investigativas que se aproximem com a cultura científica, por apresentar algumas 

características como situações problemáticas, relações com a CTSA, questões ética e 

política, emissão de hipóteses, planejamento contínuo, avaliação como processo de 

reflexão, entre outras. Dessa forma, a prática de atividades investigativas vem oportunizar 

uma aprendizagem significativa ao aluno, permitindo-lhe, assim, a construção de novos 

conhecimentos acerca da realidade em que está inserido. 
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5 O que são as Sequências de Ensino Investigativas (SEIs)? 

 

As Sequências de Ensino Investigativas, ou SEIs, termo proposto por 

(CARVALHO, 2013), além de sistematizarem importantes resultados das pesquisas em 

ensino de física e ciências, consistem em referências essenciais para o planejamento de 

aulas com objetivos determinantes, a ser desenvolvidas em qualquer área do 

conhecimento, transformando-se em atividades mais motivadoras e significativas para 

alunos e professores. O Objetivo, ao se utilizar as SEIs durante as aulas de Ciências, é 

oportunizar o contato direto do discente com a linguagem da Ciência, para que assim se 

alfabetize cientificamente (CARVALHO, 2013). 

Para tanto, as sequências de ensino investigativas visam não somente a 

observação dos fenômenos – papel contemplativo –, ou apenas a realização dos passos de 

um experimento – papel manipulativo. O que se almeja no Ensino de Ciências por 

investigação proposto por Carvalho (2013) é que os alunos, além das ações 

contemplativas e manipulativas, tenham momentos para questionamentos, testes de 

hipóteses, trocas de informações e sistematizações de ideias. 

 

5.1 Pressupostos para o uso das Sequências de Ensino Investigativas 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (BRASIL, 1998) indicam que 

diferentes propostas reconhecem que os valores humanos não devem se fazer distante do 

aprendizado científico, pois a Ciência precisa ser apreendida em suas relações com a 

Tecnologia e com as demais questões econômicas, sociais, políticas e ambientais que 

envolvem o dia a dia do aluno. Por sermos partes integrantes de um mundo em constantes 

transformações, devemos ter um ensino-aprendizagem que nos coloque no patamar de 

aprendizes e construtores de conhecimento. 

Assim, entendemos que se faz necessário, no Ensino Fundamental nos Anos 

Iniciais, a valorização de pressupostos como respeito mútuo, questões éticas, sociais, 

históricas e humanas, além da promoção de aulas a ser desenvolvidas levando em 

consideração a realidade local, por meio de Atividades Investigativas diversificadas 

fundamentadas em princípios de Sequências Didáticas (leituras de diferentes gêneros 

textuais, produções escritas, desenhos, músicas, teatro, visitas a espaços não formais, 

etc.). E procurando ainda primar pela participação e a opinião dos alunos através de 
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questionamentos e resolução de problemas, que possibilitem a construção de 

conhecimentos científicos e uma visão crítica do sujeito para a transformação do meio 

em que atua. 
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6 A Sequência de Ensino Investigativa “O Solo” 

 

A Sequência de Ensino Investigativa focando no tema “Solo”, apresentada neste 

trabalho, foi retirada da coleção “Investigar e Aprender Ciências”, livro de Ciências para 

os alunos do 2º ano, das autoras Anna Maria Pessoa de Carvalho et al. (2011), sendo 

adaptada a esta outras atividades voltadas às questões locais da região do Sul da Bahia. 

Trata-se de uma Sequência a ser desenvolvida com alunos do 2º ano do Ensino 

fundamental, com o objetivo de discutir sobre a importância do Solo para os seres 

humanos, as plantas e demais vidas no planeta, procurando entender as principais 

características existentes entre três tipos de Solo (areia, argila e terra). A importância do 

tema escolhido reside na realidade da comunidade escolar, uma vez que o “Solo”, 

levando-se em consideração a plantação do “Cacau” - “Cabruca”, constitui-se ainda em 

um assunto de grande relevância nos dias atuais, por tratar de um elemento imprescindível 

para o desenvolvimento econômico, político e social da sociedade da região de Ilhéus, no 

Sul da Bahia, e também por trazer questões relacionadas à biodiversidade de fauna e flora 

presentes nesse Sistema Ecológico.   

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), o solo é abordado no ensino 

fundamental predominantemente no contexto das ciências naturais (BRASIL, 1997). 

Contudo, o solo poderia ser abordado também integrando o conteúdo do tema transversal 

“meio ambiente”, podendo, assim, ser trabalhado em diversas matérias escolares para que 

a compreensão do aluno fosse mais ampla e mais completa. 

Como já apresentado neste trabalho por autoras como Carvalho et al. (2013), 

uma atividade não pode se reduzir somente a observações ou manipulações de dados. 

Dessa forma, as atividades propostas nesta SEI, através de leituras, experimentos, aula de 

campo, etc., possuem características interdisciplinares por abordar temas de diferentes 

áreas do conhecimento e foram planejadas de forma a possibilitar o aluno: levantar 

hipótese, refletir, discutir, calcular, medir, comunicar as suas ideias, realizar diferentes 

leituras, coletar e analisar dados e explicar algo que se desejava conhecer por meio da 

resolução de problemas. A avaliação referente às atividades se dá por meio de 

observações, desenhos e registros concomitantes a cada aula. Cada atividade foi analisada 

de acordo com os aspectos relacionados à Cultura Científica (GIL PÉREZ et al., 2005) e 
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aos Eixos Estruturantes da Alfabetização Científica (SASSERON; CARVALHO, 2011), 

visando ao desenvolvimento do processo da Alfabetização Científica nos Anos Iniciais.  

A contextualização das diferentes atividades ocorre por meio de uma abordagem 

que contemple as relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio 

ambiente, podendo fornecer subsídios para a construção do conhecimento científico dos 

alunos, considerando os aspectos ético, social e humano presentes no seu meio. 

Apresentaremos a seguir, no quadro 1, as proposições de atividades a ser desenvolvidas 

em cada aula nesta Sequência Investigativa. 
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Quadro 1 - Proposição da Sequência de Ensino Investigativa – SEI “O Solo”, adaptada 

às questões locais. 

 

Fonte: As pesquisadoras 

  

AULAS  ATIVIDADE(S) PROPOSTA(S) 

 
TEMÁTICA(S) 

TRABALHADA(S) 

 

 

1 

 

Os Tipos de Solos 

 

Conhecimentos científicos básicos 

- CTSA 

 

2 

 

Realização de Experimento 

 

             

Conhecimento de natureza 

científica - principais 

características dos três tipos de 

solos.  

3 Conhecendo algumas Medidas de Comprimento - Poema: A 

RÉGUA  
 

Conhecimento lógico-matemático. 

4 Resolva o Problema: “Os tipos de Solos” 

Vídeo “Chico Bento em: na roça é diferente” 

 

Conhecimento científico e 

geográfico. 

5 Conversando com a turma: observações e anotações do 

experimento 

 

Conhecimento lógico-matemático - 

Análise da Tabela 

 

6 Para Saber Mais - Leitura de texto: livro paradidático “O solo 

e a vida”, Cap. 5 

 

Linguagens e suas tecnologias  

7 Conversando com a turma: observando os resultados do 

experimento  

 

Conhecimento científico - 

sistematização do experimento. 

  8 Aula de Campo: Visita a uma área de CABRUCA  

 

Conhecimento científico e 

geográfico - Valorização das 

questões locais - CTSA 

 

9 Para Saber Mais - Leitura e discussão do texto: Por que as 

plantas protegem o solo contra os deslizamentos?  

 

Conhecimento científico - 

Linguagem e suas tecnologias 

10 Vamos Pesquisar? Quais são os principais animais ameaçados 

de extinção na Mata Atlântica no Sul da Bahia? E como a 

CABRUCA pode contribuir para evitar a extinção desses 

animais? 

Conhecimento biológico - 

Valorização das questões locais -  

 

11 Pense e Resolva: Animais em Extinção 

 

Conhecimento científico - Animais 

em extinção: principais 

características e curiosidades. 

 

 12 Conclusão da Investigação - Produção  

 

Linguagem e suas tecnologias - 

CTSA 
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Aula 1 - Os Tipos de Solos 

A primeira atividade dessa SEI não foi proposta pela SEI de Carvalho et al. (2011). 

Ela tem como objetivo analisar os conhecimentos prévios dos alunos sobre os tipos de 

solos, apresentando uma maior aproximação do aluno com a temática a ser desenvolvida 

durante as aulas. O professor inicia a aula com uma roda de conversa, perguntando aos 

alunos sobre o que sabem sobre o tema “Solo” e se acreditam que o solo é importante 

para a vida do ser humano. 

Após esse momento de discussão e aprendizado, divide-se a sala em três grupos e 

apresenta a cada grupo uma vasilha com um tipo de solo: areia, argila e terra. Solicita aos 

alunos que troquem as vasilhas entre os grupos e que observem atentamente cada detalhe, 

que peguem com as mãos, sintam a textura e falem qual a percepção deles sobre os 

materiais. O professor também deverá questionar se os alunos já conheciam os três tipos 

de solos que lhes foram apresentados, em qual local tinham visto, fazendo assim um relato 

de suas experiências oralmente. 

 

Figura 2: Os três tipos de solo - areia, argila e terra 

 
Fonte: https://turma41escolabrasilia.wordpress.com/category/ciencias-naturais / 

 

Depois de ter visualizado e tocado em tipos de solos diferentes, o professor cita 

o problema que irá direcionar o trabalho com a turma durante o desenvolvimento da 

atividade: Qual o tipo de solo que vocês consideram mais adequado para se plantar 

uma semente de alpiste e ela crescer saudável? Entendemos que, para acontecer uma 

investigação, se faz necessário um problema, desse modo, o professor tem um papel 

essencial de orientador e mediador durante esse processo, contribuindo para o 

levantamento de dúvidas, formulação de hipóteses, diálogo entre o grupo sobre as diferen-

tes características do solo e sua importância para a vida.  Assim, os alunos devem 

expressar também as suas opiniões baseados em seus conhecimentos prévios e 

https://turma41escolabrasilia.wordpress.com/category/ciencias-naturais%20/
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experiências sobre qual o melhor tipo de solo para o crescimento saudável da planta 

alpiste, levantam hipóteses sobre o melhor tipo de solo, tentando criar explicações para 

isso.  

Para finalizar esse momento, é necessário que os alunos registrem no caderno ou 

em papel sulfite, por meio de desenhos e escrita, tudo o que aconteceu durante a aula, 

contextualizando com o cotidiano. Etapa de vital importância para a produção do 

conhecimento e a criação de memórias do trabalho científico realizado por meio da 

comunicação. 

 

Aula 2 - Realização do Experimento 

 

Essa atividade da sequência representa a continuação da aula anterior, sendo 

proposta por Carvalho et al. (2011), e tem como objetivo principal fazer com que os 

alunos observem o crescimento diferenciado de sementes de alpiste em três tipos de solos 

e relacionem o desenvolvimento da planta com as características do solo. 

O professor conversa com os alunos explicando que realizarão o plantio de 

sementes de alpiste em três tipos de solos: areia, argila e terra (cada material separado em 

recipientes diferentes), a fim de observar o desenvolvimento das plantas e entender qual 

tipo de solo possui as melhores características para o plantio. Para isso, deverão ser 

formados pequenos grupos de acordo com a afinidade e os conhecimentos de cada um. 

 

Figura 3: Material utilizado no experimento 

  

Fonte: Livro Investigar e Aprender (CARVALHO et al., 2011, p.56) 

 

O professor deve enfatizar sobre a importância do solo para a vida, destacando 

os tipos de solos existentes; a importância do solo para a sociedade etc., sendo necessário 
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retomar e apresentar o problema inicial: Qual o tipo de solo que vocês consideram mais 

adequado para se plantar uma semente de alpiste e ela crescer saudável? 

Esse é o momento para os alunos discutirem, darem opiniões, levantarem 

hipóteses, fazerem perguntas, participando ativamente em busca de uma solução para o 

problema. Em seguida, os grupos procuram plantar as sementes de alpiste nos três tipos 

de solos, colocando os recipientes com os experimentos no mesmo local, para receberem 

a mesma quantidade de água e luz.   

Por fim, o professor conversará com o grupo sobre qual o tipo de solo que eles 

consideram mais adequado para o alpiste ter um bom desenvolvimento e crescer saudável. 

Espera-se que os alunos apresentem em suas hipóteses, a importância da presença de 

água, de ar e de outros materiais no solo que, consequentemente, dificultam ou facilitam 

o crescimento de plantas. Em seguida, os alunos irão registrar em seus cadernos ou papel 

sulfite, através de desenhos ou escrita, detalhes de como acham que vão encontrar as 

plantas depois de um mês. 

 

Aula 3 - Conhecendo algumas Medidas de Comprimento  

 

Para essa atividade, o professor pode disponibilizar uma cópia do poema “A 

Régua”, da autora Jacqueline Garcia (2011), propondo à turma que faça a leitura coletiva 

do texto: 

  

               

 

 

 

 

 

 

Fonte: GARCIA, Jacqueline (2011, p.187). 

 

Após a leitura e apreciação do poema, o professor levanta alguns 

questionamentos sobre o texto, de modo que os alunos possam refletir, discutir e 

apresentar as suas opiniões: 

O que podemos medir com a régua?  

Você já utilizou a régua? Onde? 

A RÉGUA 

COM UMA RÉGUA NA MÃO 

POSSO MEDIR QUASE TUDO COM PRECISÃO 

A MESA, A PORTA, O BALCÃO... 

E ATÉ MESMO O TAMANHO DO MEU DEDÃO 

MAS EXISTEM ALGUMAS COISAS 

QUE A RÉGUA NÃO MEDE NÃO 

A TRISTEZA, A ALEGRIA 

O AMOR, A COMPAIXÃO... 

E OUTROS SENTIMENTOS DO CORAÇÃO. 
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Para que serve a régua?  

O que a régua não consegue medir? Por quê?  

Em roda de conversa, deve discutir com os alunos de maneira que percebam que 

usamos a régua para medir pequenos comprimentos em centímetros e que esse mesmo 

instrumento (a régua) servirá também para que os alunos possam medir o comprimento 

das plantas conforme forem aumentando de tamanho. Nesse momento, é importante o 

professor valorizar os conhecimentos prévios dos alunos a respeito do assunto. Fala-se 

novamente sobre o experimento do “Alpiste” realizado anteriormente e que as plantas 

serão observadas e medidas por cada grupo responsável.    

O professor organiza os alunos em grupos (permanecendo os mesmos grupos da 

construção do experimento), providencia uma régua para cada um e pede para medirem, 

utilizando a régua, alguns objetos escolares, tais como lápis, borracha, caderno, caneta, 

mochila.  

 Para essa atividade, pode ser utilizada uma ficha como sugestão para cada grupo 

registrar as medidas dos objetos.  Posteriormente, o professor abre espaço para que os 

componentes dos grupos vão à frente e apresentem os resultados encontrados e anotados 

na ficha7, debatendo, opinando, comparando e levantando hipóteses. Abaixo segue o 

modelo da ficha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: As pesquisadoras 

 

Aula 4 - Resolva o Problema: Vídeo “Chico Bento em: na roça é diferente” 

Nessa atividade da sequência proposta por Carvalho et al. (2011), o professor 

convida os alunos a assistirem ao vídeo “Chico Bento em: na roça é diferente”, disponível 

                                                           
7 Para essa atividade, dependendo do nível da turma, serão trabalhadas medidas apenas com 

números inteiros, ou com papel quadriculado com 0,5 cm de tamanho, permitido o uso de números 

inteiros.  

COMPRIMENTO DOS OBJETOS 

             OBJETO MEDIDA/cm 

BORRACHA  

CANETA  

CADERNO  

MOCHILA  

LÁPIS   
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em https://www.youtube.com/watch?v=Bfx_E3zvnjc, acesso em 28 de jul. 2016, que 

trata de informações importantes sobre as questões ambientais e sociais voltadas para a 

vida na fazenda e na cidade. O professor busca chamar a atenção dos alunos para seguinte 

pergunta: “Por que os seres que vivem na cidade e na fazenda precisam do solo para 

sobreviver”? Após a exibição do vídeo, o professor pode fazer alguns questionamentos, 

como, por exemplo: 

 O que vocês acharam do vídeo? O que vocês sentiram ao assistir? 

  O que mais lhes chamou a atenção no vídeo?  

  Que imagens lhes causaram maior impacto?  

 Como as pessoas que vivem na fazenda fazem para estudar e comprar 

alimentos? 

 Existem diferenças entre os solos da cidade e da fazenda? Quais são? 

 

Nesse momento, o professor abre para discussão, ouvindo o ponto de vista de 

cada aluno, orientando-os a uma reflexão crítica sobre o assunto tratado no vídeo e sobre 

as relações existentes entre a paisagem do campo e a paisagem urbana. Depois de terem 

sido debatidas e respondidas as questões, um representante de cada grupo deve relatar 

para a turma as opiniões dos colegas, relacionando-as com o problema investigado. É 

importante que os alunos confrontem suas hipóteses uns com os outros sobre a paisagem 

que se vê na fazenda e na cidade, o que favorecerá na construção de conhecimentos. 

Segundo os PCN (BRASIL, 1997), é necessário estudar as relações socioculturais da 

paisagem com os elementos físicos e biológicos que dela fazem parte, investigando as 

múltiplas interações entre eles estabelecidas na constituição de um espaço geográfico. 

Conversando com a turma, o professor propõe como atividade de registro a 

construção de duas tabelas explorando os animais e alimentos que os alunos consideram 

importantes e são encontrados na fazenda e na cidade. As representações desses animais 

e alimentos podem ser desenvolvidas em forma de desenhos (primeira coluna), com os 

seus respectivos nomes (segunda coluna).  

Essa atividade pode ser realizada em dupla ou em grupo, possibilitando aos 

alunos comparar suas opiniões e formular novas hipóteses sobre a importância do solo 

para os seres sobreviverem na fazenda e na cidade. 

 Segue abaixo o modelo das tabelas que podem ser utilizadas nessa atividade: 

                  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Bfx_E3zvnjc
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Tabela 1                                                                    Tabela 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 5- Conversando com a turma: observações e anotações do experimento 

 

Os alunos, durante o período de aproximadamente8 um mês, são responsáveis 

por cuidar das sementes, molhando-as, colocando-as no sol e observando o crescimento 

de cada uma das que foram plantadas em solos diferentes.  

Os grupos formados durante a construção do experimento devem permanecer os 

mesmos. Assim, cada componente dos grupos recebe 03 tabelas, visando registrar o 

crescimento das plantas nos diferentes materiais (areia, argila e terra); duas vezes na 

semana, os alunos observam e registram em cada tabela a altura das plantas e observam 

também a sua cor. É importante salientar que, durante o período de observação e registro, 

o professor pode trabalhar com atividades e conteúdos interdisciplinares de maneira 

variada, levando sempre em consideração o senso investigativo, o senso crítico e o 

conhecimento prévio dos alunos. A seguir, apresentaremos a tabela para registro:  

                                                           
8 Aproximadamente, porque as sementes de alpiste têm um desenvolvimento rápido. 

 

FAZENDA  

(CAMPO) 

DESENHO NOME 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIDADE  

(ZONA URBANA) 

DESENHO NOME 
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Tabela 3: Tabela de registro e acompanhamento das plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: As pesquisadoras 

 

 

 

 
 

Grupo: ______ 

Componentes: ____________________________________________ 

Professor (a):______________________________________________ 

Mês: ____________________________ Ano:_________________ 

Solo: TERRA 

Acompanhamento da Planta 

Data de Observação:  

___/___/___ 

Altura/cm Cor:   
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Aula 6 - Para Saber Mais: Leitura do texto - livro paradidático “O solo e a vida”  

 

Essa atividade se refere à leitura e discussão do capítulo 5 do livro “O solo e a vida”, 

da autora Rosicler Martins Rodrigues (2005), cujo objetivo principal é refletir sobre como vem 

sendo tratado o ensino do solo no Ensino Fundamental. Inicialmente, o professor conversa com 

os alunos sobre o título do livro, sobre a autora do livro, sobre o que os alunos acham que é o 

livro, qual o tipo de livro está sendo apresentado, se de contos, poemas, lendas, romance etc., 

dentre outros questionamentos.  

Depois da apresentação, o professor discute no grupo o assunto que é tratado no livro 

e apresenta a seguinte questão: “Assim como o homem não pode viver sem a água e sem o 

ar, ele pode viver sem o solo? Por quê?”. Após o debate e as discussões, divide-se a turma 

em grupos. Cada grupo deverá ficar responsável em fazer a leitura do capítulo 5 do livro “Tipos 

de Solos”, apresenta e explica aos demais colegas o significado das palavras que não 

conheciam, fazendo uso de dicionário e de todo o seu conhecimento e experiências sobre o 

assunto tratado. O professor desempenhará o papel de mediar e orientar cada grupo durante as 

apresentações e debates. No final, cada grupo deverá apresentar desenhos que representem o 

tema para a construção de um painel. 

 

Aula 7 - Conversando com a turma: observando os resultados do experimento  

                                      

Essa atividade refere-se ao momento de discussão sobre os resultados do experimento. 

O professor solicita que os alunos retornem aos grupos de origem e analisem cuidadosamente 

cada material e as anotações que eles fizeram nas tabelas sobre as cores das folhas e o 

crescimento das plantas nos diferentes tipos de solos. O professor conversa com os alunos 

levantando alguns questionamentos, como: de acordo com os resultados, qual foi o melhor tipo 

de solo para o desenvolvimento da semente de alpiste? Cada grupo concorda com o que os 

dados apresentaram? Por que vocês acham que esse tipo de solo é o melhor para o crescimento 

saudável da planta, visto que a vasilha com os três tipos de solos foram guardadas no mesmo 

lugar e receberam a mesma quantidade de água e luz? 

Seguindo com as discussões sobre as características de cada solo, o professor debate 

com os alunos sobre a importância de nutrientes e da água e do ar dentro do solo para o 

desenvolvimento saudável da maior parte das plantas. Os alunos, com base nas experiências 

adquiridas por meio da investigação, precisam chegar às seguintes conclusões: a planta 

conseguiu se desenvolver melhor na “terra”, sendo esse o tipo de solo mais adequado para o 
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seu crescimento; a planta consegue se desenvolver também na “areia”, mas não resiste por 

muito tempo, ficando com suas folhas amareladas e morrendo logo depois; já a semente que foi 

plantada na “argila” só consegue se desenvolver depois de muito mais tempo que as demais, 

sendo considerado esse tipo de solo o mais pobre de nutrientes/vitaminas para o plantio.   

Sendo assim, é preciso que o professor retome o problema inicial utilizado para a 

realização do experimento: Qual o tipo de solo que vocês consideram mais adequado para 

se plantar uma semente de alpiste e ela crescer saudável?  Necessário retomar também as 

principais ideias das atividades realizadas durante as aulas anteriores, para que os alunos 

registrem em forma de textos ou desenhos em seus cadernos ou em papel sulfite as suas 

conclusões sobre o experimento do “Alpiste”. O professor precisa voltar a conversar com o 

grupo sobre a solução encontrada para o problema que foi proposto, sugerindo a realização de 

novas atividades investigativas para melhor estruturação dos seus conhecimentos. 

 

Aula 8 - Aula de Campo: Visita a uma área de CABRUCA 

 

As atividades de campo permitem o contato direto com o ambiente/natureza e/ou 

sociedade pesquisada, possibilitando que o aluno participe e interaja diretamente em situações 

reais do cotidiano. Além disso, surgem oportunidades de reflexão sobre valores, 

imprescindíveis às mudanças comportamentais e, sobretudo, atitudinais dos sujeitos envolvidos 

(CARVALHO, 1998). 

Durante essa atividade, os alunos são convidados a uma aula de campo (CEPLAC) na 

região Sul da Bahia (Itabuna/ Ilhéus), com o objetivo de conhecer aspectos do sistema Cabruca, 

assim como seu solo e a biodiversidade de fauna e flora presentes nesse Sistema Ecológico. 

Faz-se necessário que o professor possa explicar e discutir com os alunos durante a aula de 

campo que a produção de cacau na região Sul da Bahia se relaciona diretamente com a 

conservação da Mata Atlântica. Isso porque existe um sistema de plantio que contribui para 

conservação dessa floresta, uma das mais importantes do planeta, que é a Cabruca. A Cabruca 

é um sistema agroflorestal caracterizado pelo plantio do cacau sob a sombra das árvores da 

Mata Atlântica após a mata ter sido “cabrocada”, ou seja, ter sido raleada (aberta), deixando 

várias árvores para o sombreamento do cacaueiro.  

O termo “cabruca” vem da expressão brocar, fazer buracos. A Cabruca contribui 

também para que animais ameaçados de extinção, como o mico-leão-de-cara-dourada, se 

desloquem entre fragmentos florestais isolados. Em 2001, foi fundada a Cooperativa/Instituto 
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dos Produtores Orgânicos do Sul da Bahia (CABRUCA), sediada em Ilhéus, com a missão de 

reunir agricultores cujas propriedades estejam localizadas no entorno dos remanescentes da 

Mata Atlântica. O Instituto tem como missão “Conciliar a produção agroflorestal de cacau, o 

combate à pobreza e a conservação da biodiversidade, minimizando os efeitos das mudanças 

climáticas globais” (CABRUCA, 2006). 

 

 

 

Figura 4- Presença das Cabrucas no Sul da Bahia 

 

 

                                  Fonte: Instituto Cabruca - www.cabruca.org.br  

 

A partir das observações e informações obtidas durante a aula de campo, os alunos – 

em grupos – deverão ser capazes de responder à seguinte questão-problema: “Quais as 

características que tornam o solo da área Cabruca produtivo?” A intenção é gerar 

observação, análise, reflexão e fazer os alunos perceberem quais os fatores que influenciam a 

produtividade do solo, comparando com o experimento realizado em sala.  

A atividade é realizada em grupo e, durante a aula de campo, o papel do professor é 

de fundamental importância para conduzir a interação e o controle do grupo através do diálogo, 

da troca de informações e experiências, levantando hipóteses, além de acrescentar 

também saberes culturais, populares e econômicos sobre a região. Nesse sentido, torna-se 

necessário um planejamento antecipado, por parte do professor, de todas as etapas da aula de 

campo, com roteiro e proposta de atividades diversificadas e adequadas para ser desenvolvidas 

no local. 

Assim, durante a atividade proposta, é imprescindível que os alunos façam 

comparações, buscando identificar os tipos de solos e os animais ameaçados de extinção 

existentes no local, através de observações do seu interesse, registros por meio de fotografias, 

entrevistas com pessoas que conhecem a realidade local, dentre outras atividades que visem a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_popular
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coleta e organização dos dados obtidos. Por meio da comunicação do debate, o grupo vai 

socializando as informações, apresentando seus conhecimentos sobre a importância do solo, a 

presença de diferentes tipos de solos no ambiente, levantando hipóteses sobre os nutrientes e a 

matéria orgânica presente no solo que oferecem melhores condições para o desenvolvimento 

das plantas (cacau). Entendemos que as discussões e os debates têm condições de permitir aos 

alunos reflexões críticas acerca da solução do problema, assim como a contextualização das 

informações de acordo com a realidade local. 

Ao final, em sala de aula, o grupo pode retomar as discussões anteriores sobre o tema 

estudado, fazendo uma análise reflexiva que possibilitará a elaboração de um relatório escrito 

ou em forma de desenhos com questões orientadas pelo professor, sobre o que viu, sentiu e 

aprendeu durante a aula de campo. É vital, para a realização dessa atividade, a sistematização 

do conhecimento, o desenvolvimento do senso crítico, dentre outros aspectos, que busquem 

uma maior vivência e aproximação dos alunos com o processo da AC. 

 

 

Aula 9 - Para Saber Mais - Leitura e discussão de texto 

 

Essa atividade refere-se à leitura e discussão do texto “Por que as plantas protegem 

o solo contra os deslizamentos?” O texto extraído da revista “Ciência Hoje das Crianças” 

(PAES; MARQUES, 2012, p. 12) foi escolhido como proposta de leitura para os alunos, 

contribuindo, assim, para a ampliação dos conceitos científicos e sistematização dos 

conhecimentos já trabalhados. Por tratar do assunto em estudo “O Solo”, o texto dá ênfase ao 

problema da erosão e deslizamento de terra no período das chuvas e também retrata sobre a 

importância das plantas para a proteção do solo, possibilitando aos alunos fazer uma relação do 

tema discutido no texto com o assunto “Cabruca”, que foi tratado na aula anterior. Esse material, 

cuja cópia encontra-se no apêndice F deste trabalho, possui uma linguagem simples e de fácil 

entendimento. Ele pode ser encontrado também nas bibliotecas das escolas ou acessando o site 

www.chc.org.br.  

O professor, nesse momento, precisa encontrar formas de guiar as leituras, 

promovendo a discussão com os alunos e levantando hipóteses dos mesmos, mediando a 

construção do conhecimento. Assim, apresenta à turma a seguinte questão-problema: “Qual a 

importância do solo para a vida no planeta?” Os alunos realizam a leitura, discutem entre si, 

grifam as palavras que mais lhes chamaram a atenção e respondem algumas questões propostas 

http://www.chc.org.br/
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no texto; depois, cada aluno vai à frente da sala e apresenta as ideias principais do texto e o seu 

ponto de vista para o grupo.  

Para esse momento, o professor – juntamente com os alunos – passa a debater sobre 

novas linguagens e conceitos científicos, valores, regras, questionamentos etc, características 

essenciais para o desenvolvimento de uma cultura científica. Por fim, cada aluno deixará as 

suas impressões escritas sobre os temas desenvolvidos na aula. 

 

 

Aula 10 - Vamos Pesquisar? Animais ameaçados de extinção na Mata Atlântica  

 

Após ter fotografado a paisagem, animais e tudo o que considerou importante durante 

a aula de campo, o professor inicia essa atividade conversando com os alunos sobre a 

importância de o homem cuidar dos animais e de preservar o seu hábitat para que eles tenham 

condições de sobreviver por mais tempo na natureza. Em meio à discussão, o professor 

apresenta em slides imagens de 10 animais que podem desaparecer em breve no Brasil, dando 

ênfase aos animais em extinção na região Sul da Bahia. Conversa com a turma sobre o que está 

sendo feito e o que se pode fazer para a preservação das espécies apresentadas. 

Para a complementação da atividade, o professor solicita aos alunos que formem 

grupos de até 4 pessoas e a cada grupo que realize uma pesquisa apresentando 4 animais em 

extinção, analisando as seguintes questões propostas: Quais são os principais animais 

ameaçados de extinção na Mata Atlântica, no Sul da Bahia? Como a CABRUCA pode 

contribuir para evitar a extinção desses animais?   

Os grupos podem utilizar, para a realização da pesquisa, além das informações 

coletadas durante a aula de campo, outras fontes de pesquisa, como internet, no site 

https://www.todamateria.com.br/animais-em-extincao-no-brasil/; revistas (Ciências Hoje das 

Crianças e Revista do Professor); livros, jornais etc., lembrando sempre de apresentar a 

referência da fonte de onde foi realizada a pesquisa. 

Portanto, uma pesquisa bem organizada caracteriza-se como uma atividade 

sistematizada, que visa auxiliar o aluno a “aprender a aprender” e adquirir autonomia no 

processo de novos conhecimentos. O papel do professor, nesse caso, é criar um ambiente de 

aprendizagem que envolva os alunos na discussão, incentivá-los a dar opiniões e estabelecer 

relação sobre a observação dos mesmos na busca de novas informações. A discussão dos alunos 

https://www.todamateria.com.br/animais-em-extincao-no-brasil/
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sobre a vivência e aprendizagens decorrentes da pesquisa torna-se indispensável para a 

sistematização do conhecimento no final dessa etapa. 

 

Aula 11 - Pense e Resolva: Animais em extinção 

 

Depois de os alunos conhecerem alguns animais em extinção e saberem algumas 

características dos seus hábitats e que, na maioria das vezes, o homem não colabora para manter 

a sobrevivência desses animais, o professor solicita aos grupos que preencham uma ficha para 

cada animal que foi pesquisado. Veja abaixo a sugestão do modelo a ser preenchido, extraído 

do livro “Investigar e Aprender” (CARVALHO et al., 2011). 

Ficha de animal em extinção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os grupos precisam preencher individualmente a ficha com as informações sobre os 

animais em extinção; em seguida, apresentam todas as informações encontradas aos colegas, 

proporcionando, assim, uma roda de discussão, aprendizagem e troca de conhecimentos. Por 

fim, o professor faz as considerações sobre o trabalho realizado.  

 

 

 

 

 

  

 

FOTO OU DESENHO DO ANIMAL 

1-NOME: ************* 

2-ONDE VIVE ********* 

3-NÚMERO DE PERNAS/ PATAS  

4-DO QUE SE ALIMENTA 

5-SERVE DE ALIMENTO PARA  

6-VIVEM APROXIMADAMENTE 

QUANTOS ANOS** 

7-COMO A PRESERVAÇÃO DA MATA 

ATLÂNTICA PODERIA AJUDÁ-LO ** 

8-CURIOSIDADES ******* 
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Aula 12 - Conclusão da Investigação 

 

Para a conclusão da investigação, o professor – juntamente com os alunos – retoma as 

questões-problemas anteriores:  

 Qual o tipo de solo que vocês consideram mais adequado para se plantar 

uma semente de alpiste e ela crescer saudável? 

 Quais as características que tornam o solo da área Cabruca produtivo? 

 

             Conversa em grupo apresentando as soluções mais apropriadas para cada questão. O 

objetivo é relacionar o experimento “Os tipos de solos” com as observações e leituras realizadas 

na aula de campo e em sala de aula.  Em seguida, o professor discute sobre a importância do 

solo para a produção de alimentos, para a conservação do meio e para a vida.  Faz uma reflexão 

sobre o papel de cada cidadão para a preservação do Solo, enfatizando o que já tem sido feito e 

o que está faltando fazer para melhorar o solo no local onde se vive. 

Para finalizar, o professor propõe, como atividade para os alunos, uma produção de 

história em quadrinhos ou uma produção textual com desenhos. Apresenta à turma diferentes 

histórias em quadrinhos para eles folhearem, lerem, e conversa sobre algumas características 

importantes que precisam estar presentes em uma história em quadrinhos, sugere que cada aluno 

crie o seu tema a partir dos seus próprios conhecimentos e tenham condições de construir as 

suas próprias histórias sobre o que foi estudado durante o desenvolvimento da sequência “O 

Solo”.  Após cada aluno apresentar a sua produção, o professor encerra a atividade falando 

sobre a importância do solo para a vida de todos os seres vivos. 
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8 Contribuições Pedagógicas 

 

Essa Sequência de Ensino Investigativa visa contribui para a aquisição de conteúdos 

conceituais, de atitudes, valores, fatos e procedimentos. Apesar de possuírem características 

diferentes estes conteúdos se relacionam em todo processo de ensino-aprendizagem sendo que, 

não há como trabalhar uma das suas categorias sem contemplar a outra. 

As atividades desenvolvidas permitem aos alunos conhecer a importância do Solo 

tanto para os seres humanos quanto para os demais seres vivos e organismos, compreendendo 

que as principais características dos três tipos de solo (arenoso, argiloso e humoso) influenciam 

diretamente na prática da agricultura e no desenvolvimento socioeconômico de um determinado 

lugar. É importante levar em consideração que o tema “Solo” foi discutido de acordo aos 

conhecimentos relacionados a realidade local da região Sul da Bahia, em que desenvolve o 

sistema “Cabruca” que busca a valorização, desenvolvimento e preservação do Cacau e demais 

plantas, assim como estimula a conservação ambiental, a biodiversidade e a produção orgânica.  

As aulas práticas investigativas desenvolvidas com o experimento, aulas de campo, 

por exemplo, visam despertar o interesse e o gosto pelas ciências, permitindo que os alunos 

participem diretamente do processo de ensino-aprendizagem de forma crítica. Acreditamos ser 

possível realizar aulas experimentais desde os anos iniciais do Ensino Fundamental, de forma 

problematizadora e investigativa   almejando-se a promoção da Alfabetização Científica e a 

formação de indivíduos reflexivos e atuantes no mundo em que vivem.  

Sabemos que não se produz conhecimento científico somente manipulando materiais, 

agindo sobre eles e argumentando sobre os resultados obtidos, pois o conhecimento precisa ser 

discutido e divulgado para que outras pessoas tenham acesso às informações, dessa forma, 

através de desenhos, observações, análises dos registros e relatos orais e escritos, durante as 

aulas podemos identificar a aprendizagem dos conteúdos trabalhados e  possibilidades de 

aplicação e desenvolvimento do ensino por investigação desde o primeiro ano do ensino 

fundamental comprovando que a Alfabetização Científica nesse contexto ocorrerá de forma 

processual e contínua ao longo da vida escolar e de experiências vividas no dia a dia pelos 

alunos. 

Dessa forma, a Sequência de Ensino Investigativa “O Solo” apresentada por meio de 

seus objetivos, conteúdos e propostas metodológicas, possibilita aos alunos adquirirem 



154 
 
 

   
 

competências para compreender o mundo e atuar como cidadão, favorecendo assim uma 

“aprendizagem significativa e a formação de uma concepção de Ciências, com ênfase nas 

relações de Tecnologia, Sociedade e Ambiente” (BRASIL, 2001, p. 31). Contudo, as atividades 

apresentadas nesta Sequência vem trazer muitas contribuições para a transformação das práticas 

pedagógicas e das concepções dos professores sobre o ensino de Ciências, de modo a torná-lo 

mais dinâmico, investigativo, interdisciplinar, motivador e menos fragmentado para os alunos. 
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