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O mundo e o Sol, o mar e a terra, a nuvem e a chuva 

O dia e a noite, a sombra e o tempo 

O mundo, a Terra e o homem 

O tempo do homem? 

Quanta ciência! 

A flor e o inseto, a ave e o ninho, o bicho e a cria 

A planta e a semente, a forma e a cor 

O homem, a mulher e a criança 

O tempo do amor? 

Quanta ciência! 

A mão e a máquina, o adubo e a colheita, a plana e a terra 

O trabalho e o dinheiro, o avental e o suor 

O homem, a fome e a guerra 

O tempo da dor? 

Quanta ciência! 

A máscara e o ator, a conversa e o ruído, o fazer e o vender 

O livro e a TV, o que é, o que foi, o que vai ser 

O homem, a imagem e o mundo 

O tempo de esconder? 

Quanta ciência! 

O menino e o brinquedo, o jogo e a rusga, o sentir e o fazer 

A escola e a tarefa, e o mundo lá fora 

O homem, a criança e a escola 

O tempo de aprender? 

Paciência... 

Autor desconhecido 
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A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NO ENSINO FUNDAMENTAL: desafios 

encontrados pelos docentes em escolas municipais de Ilhéus-Bahia 

 

 

RESUMO 

 

Vivemos em uma era em que a sociedade está cotidianamente envolvida com os avanços 

científicos e tecnológicos cada vez mais acentuados, sendo necessário, e, de grande 

importância, alfabetizar cientificamente a população, de modo que ela possa fazer uma leitura 

do mundo no qual está inserida, compreendendo assim a realidade de forma crítica. Para isso, 

é importante que o ensino de Ciências aconteça nas escolas desde os anos iniciais do Ensino 

Fundamental de maneira sistematizada e problematizadora, estimulando os alunos a 

construírem seu próprio conhecimento. Isso porque o conhecimento científico, desde cedo, faz 

parte da vida das crianças que precisam então aprender a olhar o mundo de forma crítica e 

participativa, visando à transformação da realidade. A partir deste contexto, a presente pesquisa 

buscou analisar e avaliar em que medida as professoras dos primeiros anos do ensino 

fundamental de três escolas municipais de Ilhéus-Bahia julgavam trabalhar como a 

Alfabetização Científica com seus alunos. Essas escolas foram selecionadas por atingirem a 

meta acima de 4,0 e alcançarem o indicador de aprendizado acima de 4,5 no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 2014. O objetivo desta pesquisa foi analisar, 

com base em entrevistas semiestruturadas, em que medida a Alfabetização Científica ocorre na 

prática pedagógica das professoras. Para tanto, buscamos: 1) compreender suas concepções 

sobre a Alfabetização Científica; 2) identificar as dificuldades e possibilidades declaradas por 

elas para trabalharem nesse sentido e; 3) caracterizar as principais estratégias didático-

pedagógicas utilizadas pelas professoras para desenvolverem a Alfabetização Científica, bem 

como a importância que atribuem a ela. Os dados foram analisados com base na metodologia 

de Análise Textual Discursiva. Percebemos com a pesquisa, que apesar de as professoras nem 

sempre conseguirem caracterizar sistematicamente a Alfabetização Científica e das 

dificuldades que têm para ensinar Ciências, que perpassam a falta de material e a própria 

formação deficitária, elas buscam oferecer a seus alunos aulas contextualizadas e 

interdisciplinares; trabalham atividades de leituras e escritas de textos científicos e procuram 

trazer para a sala os assuntos que julgam importantes auxiliarem seus alunos a entenderem a 

vida e sua realidade. Assim, apesar de todas as dificuldades encontradas para ensinar Ciências, 

o ensino acontece e elas estão comprometidas com sua função social: promover o acesso a 

conhecimentos que ajudem seus alunos a fazerem uma leitura do mundo e, transformá-lo, como 

diria Chassot, de preferência para melhor. 

 

Palavras-chave: Formação para a cidadania. Formação de professores. Ensino de Ciências. 
Alfabetização Científica nos anos iniciais. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 
 

We live in an era in which a society is daily involved with scientific and technological advances 

increasingly accentuated, being necessary, and, of great importance, to scientifically literate the 

population, so that it can make a reading of the world where it is inserted, understanding thus 

the reality in a critical way. For this, it is important that the teaching of science happens in the 

schools from the early years of elementary school in a systematized and problematizing way, 

stimulating students to build their own knowledge. This is because scientific knowledge, early 

on, is part of the lives of children who need to learn to look at the world in a critical and 

participative way, aiming at the transformation of reality. From this context, the present 

research sought to analyze and evaluate how teachers of the first years of elementary school in 

three municipal schools in Ilhéus-Bahia considered working as Scientific Literacy with their 

students. These schools were selected for achieving the goal above 4.0 and achieving the 

learning indicator above 4.5 in the Basic Education Development Index (IDEB) of 2014. The 

objective of this research was to analyze, based on semi-structured interviews, to what extent 

the Scientific Literacy occurs in the pedagogical practice of the teachers. To do so, we aim to: 

1) understand their conceptions about Scientific Literacy; 2) identify the difficulties and 

possibilities declared by them to work in this direction; 3) to characterize the main didactic-

pedagogical strategies used by the teachers to develop the Scientific Literacy, as well as the 

importance they attribute to it. The data were analyzed based on the Discursive Textual 

Analysis methodology. We realized with the research that although the teachers are not always 

able to characterize systematically the Scientific Literacy and the difficulties they have to teach 

Sciences, that they cross the lack of material and the own deficit formation, they seek to offer 

their students contextualized and interdisciplinary classes; Work activities of reading and 

writing of scientific texts and seek to bring to the room the subjects that they deem important 

to help their students to understand life and its reality. Thus, despite all the difficulties 

encountered in teaching science, teaching happens and teachers are committed to their social 

function: to promote access to knowledge that helps their students to read the world and, as 

Chassot said, preferably for the better. 

 

Keywords: Training for citizenship. Teacher’s formation. Science education. Scientific 

Literacy in the early years.
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INTRODUÇÃO 

 

 

O mundo no qual estamos inseridos é constantemente influenciado pelos avanços 

científicos e tecnológicos, exigindo da sociedade um conhecimento que a possibilite viver da 

melhor forma. Sendo assim, é importante que o indivíduo obtenha conhecimentos científicos 

que lhe possibilitem fazer uma melhor leitura do mundo, compreendendo as transformações e 

avanços que ocorrem na ciência e na tecnologia e que acabam por afetar a sociedade.  

O conhecimento científico oferece benefícios à vida do sujeito, porque traz consigo o 

conhecimento e as habilidades que poderão permitir a ele observar a vida de forma 

sistematizada, sendo capaz de analisar criticamente e questionar o meio no qual está inserido. 

Chassot (2014) acrescenta que compreender a Ciência facilita e contribui para o entendimento, 

controle e prevenção das diversas transformações que ocorrem no mundo. Assim, essa pessoa 

seria capaz de realizar mudanças de comportamentos mediadas por um olhar crítico e analítico, 

pautadas na aquisição de conhecimentos científicos e tecnológicos tão presentes nos 

acontecimentos cotidianos. 

Para se apropriar do conhecimento científico, é preciso compreender que não basta 

acumular fórmulas, nomes científicos e saberes desconexos: é preciso saber utilizar tudo isso 

na solução de problemas diários. 

Este conjunto de conhecimentos pode ainda propiciar o olhar crítico, a capacidade de 

debater ideias e de tomar decisões pautadas na razão e na análise crítica dos fatos, habilidades 

proporcionadas pela Alfabetização Científica de acordo com alguns autores que fundamentam 

este estudo (CHASSOT, 2003; LORENZETTI; AZEVEDO, 2000; SASSERON; CARVALHO 

2011; MORAES, 2015).  

Lorenzetti (2000) e Azevedo (2013), por exemplo, argumentam que para alfabetizar 

cientificamente, é necessário desenvolver competências, obter diversas habilidades, 

comportamentos e conhecimentos da Ciência, o que permitiria ao indivíduo desenvolver o olhar 

e o pensar críticos em relação à sociedade e tudo que o cerca. 

O conhecimento científico é indispensável na vida do sujeito moderno, uma vez que 

toda a vida humana está permeada pela Ciência e pela Tecnologia.  

De acordo com Lorenzetti (2000) o conhecimento científico pode afetar diretamente a 

vida do indivíduo, os avanços científicos e tecnológicos estão transformando o mundo com 

muita velocidade, influenciando a sociedade, impelindo o sujeito a emitir opiniões, tomar 

decisões, debater e se posicionar frente a assuntos que estão presentes mesmo na mídia não 
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especializada e que tem forte influência científica e tecnológica como os avanços da medicina, 

os transgênicos, as experiências com células tronco, aborto dentre outros. A criança faz parte 

desse contexto, ela também é influenciada pelos avanços das ciências e da tecnologia, inclusive 

nos desenhos animados que assiste, e precisa compreender o que se passa à sua volta. 

Em relação a essa questão, encontramos respaldo em documentos oficiais da educação 

que consideram a criança não como um cidadão do futuro, mas um cidadão hoje “[...] e nesse 

sentido, conhecer ciência é ampliar a sua possibilidade presente de participação social e 

viabilizar sua capacidade plena de participação social no futuro” (BRASIL, 1997, p. 22-23). 

Assim, semelhante ao que ocorre com os adultos, o conhecimento científico viabiliza à 

criança pensar criticamente, de maneira lógica, promovendo o desenvolvimento intelectual, 

dando suporte para que ela se situe na sociedade compreendendo o mundo a sua volta, se 

posicionando, agindo e intervindo na sua realidade (LORENZETTI, 2000). 

Lorenzetti e Delizoicov (2001) chamam a atenção para a importância do ensino de 

Ciências desde os anos iniciais da educação fundamental, uma prática ainda pouco explorada 

nas escolas e que, quando acontece, tende a ser pautada em conceitos descontextualizados. Os 

conceitos são trabalhados, na maioria das vezes, em um processo de memorização de 

vocabulário e resolução de exercícios, que não favorece a compreensão dos conceitos 

trabalhados. 

Desta forma há alguns elementos relacionados, que podem ultrapassar a mera questão 

do memorizado. Por exemplo, as questões importantes de ordem metodológica e que devem ser 

desenvolvidas e aprimoradas no intuito de se alcançar a alfabetização científica e para que isso 

aconteça, o ensino de Ciências deverá ser problematizador, dialógico, reflexivo, argumentativo 

e estar relacionado à vivência do educando.  

Lorenzetti (2000) acrescenta que o ensino de Ciências estará promovendo a 

Alfabetização Científica se levar o aluno a codificar símbolos, compreender e interpretar os 

significados das coisas e, permitir que ele relacione seus conhecimentos prévios com os novos 

conhecimentos adquiridos e construídos na escola. 

 A escola deve estar preparada para realizar a mediação entre estes conhecimentos 

trazendo elementos inovadores da Ciência e da Tecnologia. Para além disso, é importante que 

a escola propicie um ambiente harmonioso e estimulador de maneira a favorecer o aprendizado. 

 Meu interesse pela temática estudada nesta dissertação é fruto da minha inquietação 

quando ainda cursava Pedagogia. Quando tive a oportunidade de fazer parte do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e vivenciar a realidade escolar.  
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Pelo período de dois anos desenvolvi como bolsista do PIBID, junto à professora regente 

da escola, atividades pedagógicas com as turmas do 3º ano do Ensino Fundamental I, período 

em que meus conhecimentos com professora estavam sendo alicerçados.  

 À medida que desenvolvia minhas atividades pude notar que tinha limitações para 

ensinar conteúdos de Ciências de maneira que os alunos fossem confrontados com seus 

conhecimentos prévios. Não possuía as habilidades necessárias para desenvolver atividades 

estimuladoras, que levassem o aluno a participar com entusiasmo. Minha aula não era 

problematizadora. 

Porém, essa limitação não era só minha, a professora regente da turma também tinha 

essa dificuldade, embora já tivesse anos de prática pedagógica. 

Ao fazer uma autorreflexão de minha prática pedagógica fui capaz de perceber a 

limitação de ensinar Ciências de maneira a desenvolver junto aos discentes a criticidade e 

formar cidadãos autônomos, capazes de intervir no mundo que estão inseridos. O período 

reflexivo que vivenciei me despertou para a busca da formação em serviço, que me permitisse 

o aprimoramento profissional. Sendo assim, atualmente sou aluna de um curso de Licenciatura 

em Biologia e estou prestes a concluir meu mestrado em Educação em Ciências, ambos 

oferecidos pela Universidade Estadual de Santa Cruz.  

 Partindo do pressuposto que a Alfabetização Científica contribui para formar cidadãos 

críticos, participativos, capazes de tomar decisões na vida diária (LORENZETTI, 2000; 

CHASSOT, 2003), e baseado em experiências próprias, sentimos necessidade de analisar e 

avaliar como a Alfabetização Científica está acontecendo nos anos iniciais do ensino 

fundamental.  

Assim, essa pesquisa tem o objetivo de analisar em que medida a Alfabetização 

Científica ocorre nas salas do 5° ano do ensino fundamental, na visão de suas professoras.  

A partir desse tema e da necessidade de identificar possíveis elementos de Alfabetização 

Científica presentes no ensino de Ciências nos anos iniciais das escolas selecionadas para a 

pesquisa no município de Ilhéus, uma questão foi suscitada: Quais elementos da 

Alfabetização Científica podem ser encontrados nas falas das professoras dos anos iniciais 

das escolas municipais de Ilhéus participantes desta pesquisa?  

Os objetivos específicos que nos auxiliam a responder a essa questão foram: 1) 

compreender a concepção das professoras acerca da Alfabetização Científica; 2) 

identificar as dificuldades e possibilidades visualizadas por elas para trabalhar 

Alfabetização Científica nos anos iniciais; 3) caracterizar as principais estratégias 

didático-pedagógicas declaradas pelas professoras para trabalhar com a Alfabetização 
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Científica nos anos iniciais; 4) Compreender o papel que elas atribuem à Alfabetização 

Científica.  

Buscando responder os objetivos elencados acima, a presente pesquisa foi dividida em 

capítulos como descrito a seguir: 

 No Capítulo 1 abordamos algumas definições de ensino de Ciências bem como 

realizamos uma breve retrospectiva de aspectos metodológicos nas últimas duas décadas. 

Discutimos ainda a questão da Alfabetização Científica e sua importância para a sociedade, 

incluindo as crianças.  

 No Capítulo 2 apresentamos os referenciais teóricos que discutem a formação do 

professor dos anos iniciais para o ensino de Ciências, discutindo brevemente o curso de 

Pedagogia, os conteúdos a serem abordados nos anos iniciais e a ação do pedagogo em sala de 

aula.  

 No Capítulo 3 tratamos da metodologia da pesquisa, discorrendo sobre o contexto e os 

participantes da pesquisa, bem como as formas de coleta e análise dos dados.  

 No Capítulo 4 trazemos os resultados da pesquisa. Este capítulo está organizado a partir 

das categorias de análise definidas para este estudo, a saber: 1- concepção de Alfabetização 

Científica das professoras; 2- dificuldades e possibilidades visualizadas por elas para 

trabalharem a Alfabetização Científica nos anos iniciais e; 3- as principais estratégias didático-

pedagógicas que as professoras declaram utilizar para trabalhar com a Alfabetização Científica 

nos anos iniciais.  
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A mudança não assegura necessariamente 

o progresso, mas o progresso 

implacavelmente requer mudança. 

                Henrry S. Commager 

 

1. O ENSINO DE CIÊNCIAS – ALGUMAS DEFINIÇÕES E AVANÇOS 

 

O ensino de Ciências passou por vários processos de modificação até os dias atuais. 

Com essas mudanças foi alicerçando seu objetivo de promover, junto aos discentes, um 

aprendizado significativo. O ensino antes tradicional, pautado na transmissão de conteúdo, após 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 4.024/61, passou a valorizar uma 

metodologia mais participativa. Para discorrer brevemente sobre o avanço do ensino de 

Ciências no Brasil teremos como referência os trabalhos de Moraes (2015), Krasilchik (2000), 

Chassot (2003; 2007), Azevedo (2008), Viecheneski, Lorenzetti e Carletto (2012), Viecheneski 

(2013), Viecheneski e Carletto, (2014) e as leis de Diretrizes e Bases – LDB (BRASIL, 1998). 

Até a década de 1960 o cenário escolar era dominado pelo ensino tradicional, o qual se 

baseava na transmissão e recepção de conteúdo. Isto porque, nesse período, segundo Moraes 

(2015), a perspectiva escolar era delimitada por práticas educacionais centradas no docente. A 

este profissional da educação cabia a transmissão de conceitos e dos conhecimentos 

acumulados. 

A metodologia de ensino era fundamentada na exposição oral dos conteúdos, de forma 

predeterminada e fixa. A função dos alunos era a de receber esses conteúdos e 
memorizá-los, sem a consideração de suas ideias próprias e explicações de fenômenos 

e fatos. Nesse sentido, o conhecimento científico era considerado um saber neutro e 

condicionado a uma verdade científica inquestionável (MORAES, 2015, p. 17). 

 

 Com a LDB 4024/61 houve a ampliação do ensino de Ciências no currículo escolar e, 

se antes ele era desenvolvido apenas nos dois últimos anos do ginasial (equivalente hoje ao 8º 

e 9º ano do Ensino Fundamental II), após a promulgação da lei passa a ser obrigatório desde os 

primeiros anos do Ginasial – atualmente 6º ao 9º ano (AZEVEDO, 2008). 

 A partir desde período, a inclusão de conteúdos científicos escolares teve uma grande 

expansão, sendo que o ensino de Ciências passou a ter a função de desenvolver junto aos 

discentes sua criticidade por meio de métodos científicos. Estes métodos são considerados 

normas básicas que servem para a construção do conhecimento, incluem a observação 

sistematizada, a investigação científica, valorizam a participação do aluno, objetivando preparar 

o cidadão para se posicionar frente a decisões, utilizando o pensamento lógico e crítico, com 

base nos conhecimentos e dados adquiridos (KRASILCHIK, 2000). 
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 A partir de 1971, com a LDB 5.692/71, o ensino de Ciências se torna obrigatório para 

os primeiros oito anos do Ensino Fundamental (BRASIL, 1998). Mas, mesmo com alguns 

avanços metodológicos sancionados em leis, os professores da área científica enfrentavam 

problemas em sala de aula e tinham dificuldade para corrigir os impasses encontrados. Um dos 

problemas identificados era que o processo de ensino ainda se pautava na transmissão de 

conteúdos, no qual o aluno era receptor e o professor detentor do conhecimento, caracterizando, 

segundo Paulo Freire (2011), uma educação bancária. 

 As mudanças no ensino de Ciências continuavam a acontecer, dessa vez influenciadas 

pelas questões democráticas que envolviam o país na década de 1980, no que diz respeito, por 

exemplo, à observação das questões que envolviam o movimento Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS) (AZEVEDO, 2008). Esta mesma autora descreve que na década de 1990 havia 

a busca por um ensino de Ciências transformador, participativo, reflexivo de maneira a 

contribuir com a formação do educando. 

Em 1996, foi promulgada a LDB 9394/96 que consolidava uma: 

  
[...] profunda ressignificação do processo de ensinar e aprender, ao prescrever o 
paradigma curricular, em que os conteúdos de ensino deixam de ter importância em 

si mesmos, e são entendidos como meio para produzir aprendizagem dos estudantes 

(AZEVEDO, 2008, p.19). 

 

Em 1997, o Ministério da Educação (MEC) implementa um novo modelo curricular por 

meio dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, recomendados para 

todos os sistemas de ensino (AZEVEDO, 2008). Esta nova implementação tem como um de 

seus objetivos demostrar que o ensino de Ciências pode contribuir para que os educandos 

compreendam o mundo, assim como suas transformações, de modo que reconheçam “[...] o 

homem como parte do universo e como indivíduo [...], favorecendo o desenvolvimento de 

postura reflexiva, crítica, questionadora e investigativa” (BRASIL, 1997, p. 23-24). 

Apesar dos avanços, ainda hoje encontramos no âmbito escolar metodologias 

engessadas, com procedimentos didáticos e pedagógicos limitados à fala do professor, cópia de 

textos e questionários, o que leva a crer que os professores encontram dificuldades para superar 

esta postura arraigada. Com isso, o ensino de Ciências, normalmente deixa de favorecer o 

aprendizado significativo por ficar limitado à reprodução e memorização de palavras 

científicas, bem como dos sistemas classificatórios e de fórmulas (VIECHENESKI; 

LORENZETTI; CARLETTO, 2012). Desta maneira, os educandos podem até aprender termos 

científicos, porém dificilmente alcançarão a compreensão do significado da linguagem 

científica, dificultando sua aplicação na vida cotidiana. 
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Neste sentido, faz-se necessária uma completa superação do modelo tradicional de 

ensino de Ciências, baseado na aprendizagem mecânica e repetitiva, para uma 

concepção capaz de conduzir os alunos a discutirem problemas envolvendo 

fenômenos naturais como forma de introduzi-los ao universo das ciências e suas 

tecnologias (MORAES, 2015, p. 20). 

 

 Os avanços científicos e tecnológicos estão acelerados, a sociedade está em constante 

transformação e essas mudanças influenciam o âmbito escolar. O perfil da escola já não é mais 

como antes, quando ela era vista como um dos únicos lugares de transmissão de conhecimento. 

Nos tempos atuais os alunos têm diversos meios de obter informações, levando para a sala de 

aula conhecimentos que, muitas vezes, o professor ainda desconhece. Como Chassot (2003, p. 

90) enfatiza, nos tempos passados a escola era vista como mentora do conhecimento, que partia 

de dentro para fora, ou seja, da escola para a comunidade, mas, “[...] hoje é o mundo exterior 

que invade a escola. Assim, a escola pode não ter mudado; entretanto, pode-se afirmar que ela 

foi mudada”. 

 O ensino de Ciências deve alcançar níveis intelectuais mais altos junto aos educandos. 

Para que isso ocorra, é fundamental que a escola supere práticas enraizadas e conduza o 

processo de ensino e aprendizagem de maneira a propiciar aos alunos uma interação com a 

Ciência e a Tecnologia (MORAES, 2015). O ensino deve ultrapassar a simples apropriação de 

conceitos, para se tornar problematizador, questionador, capaz de estimular os alunos a 

relacionarem o que aprendem à sua vida diária e, desta maneira, o aluno poderá alcançar a 

Alfabetização Científica.  

 De acordo com Delizoicov e Lorenzetti (2001), o objetivo primeiro da Alfabetização 

Científica não é formar futuros cientistas, embora por meio dela eles possam surgir, mas sim 

ensinar de forma a sensibilizar o sujeito para que ele possa desenvolver uma compreensão do 

mundo, das suas ações para com o meio em que vive, compreendendo e aplicando este 

conhecimento. Viecheneski e Carletto (2014) ainda acrescentam que essa alfabetização 

possibilita ao educando enfrentar e solucionar problemas do seu cotidiano, podendo favorecer 

a compreensão do meio no qual o sujeito está inserido e contribuir para a percepção, reflexão, 

questionamento e tomada de decisão.  

 Logo, nota-se que há uma necessidade cultural de “[...] ampliar o universo de 

conhecimentos científicos, tendo em vista que hoje se convive mais intensamente com a 

Ciência, Tecnologia e seus artefatos” (VIECHENESKI, 2013, p. 32). Essa necessidade é ainda 

maior quando se consideram os avanços acelerados da Ciência e da Tecnologia na sociedade 

atual. 
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1.1 Alfabetização Científica e a sua importância para a sociedade 

  

A sociedade está vivendo um momento de grandes mudanças, proporcionadas, 

sobretudo, pela Ciência e Tecnologia que estão cada vez mais presentes na vida cotidiana dos 

indivíduos. O mundo está sendo conquistado pelos conhecimentos científicos, bem como pelos 

artefatos da Ciência e Tecnologia (LORENZETTI, 2000). Assim, é imprescindível formar a 

sociedade de modo que ela possa fazer a leitura desse contexto, possibilitando a compreensão 

da realidade de forma crítica. 

Isto, porque “[...] a aquisição de conhecimentos científicos é muito valorizada e torna-

se fundamental a formação de cidadãos críticos, capazes de discernir sobre os malefícios e 

benefícios desses avanços” científicos e tecnológicos (MORAES, 2015, p. 20).  

 O conhecimento científico aliado ao senso comum pode permitir ao indivíduo observar 

e analisar a vida com um maior questionamento sobre aquilo que ele vivencia, pois por meio 

da informação ele pode desenvolver habilidades e competências necessárias para realizar 

mudanças e tomar decisões em seu cotidiano.  

De acordo com Lorenzetti (2000): 
 

É importante e desejável, e até essencial, que o público em geral tenha mais e melhores 

informações sobre a Ciência e a Tecnologia. Quanto mais as pessoas conviverem e 

discutirem sobre a utilização da Ciência e da Tecnologia, maior será a possibilidade 
de ampliação da alfabetização científica desta população, porque os assuntos 

científicos passam a ser discutidos como qualquer outro assunto, pelo interesse que 

despertam e pelas possibilidades de alteração nas relações sociais que se impõem na 

sociedade (LORENZETTI, 2000, p. 33). 

 

 Podemos perceber que a ampliação do conhecimento também se dá pela interação, o 

que possibilita a propagação do conhecimento científico por meio da discussão com o outro. 

Com isso, a Ciência deixa de ser inacessível, algo discutido somente pelos cientistas e 

especialistas e passa a realmente fazer parte da vida das pessoas. A discussão e a propagação 

do conhecimento possibilitam a Alfabetização Científica que pode favorecer conhecimentos 

necessários para entender os debates públicos, bem como mudanças e evoluções sobre as 

questões de Ciência e Tecnologia. Este conceito envolve um conjunto de fatos, vocabulários, 

entendimento sobre história e filosofia da ciência (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001). 

Alfabetização Científica é um conceito polissêmico, logo, encontramos vários autores 

que a conceituam de maneiras variadas. Ferreira (2013) defende Alfabetização Científica, como 

a compreensão e interpretação de tudo que circunda a leitura e escrita de textos científicos. 

Para Ferreira (2013) a expressão Alfabetização Científica pode ser utilizada: 
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[...] quando esta se referir à escrita e à leitura de texto científico e a tudo aquilo que 

envolver estas duas habilidades, como a construção de entendimento e a análise das 

informações. Fundamenta-se, assim, a compreensão de que a alfabetização científica 

está atrelada à alfabetização na própria língua. Esta última alfabetização não estaria 

completa, não atingiria um grau maior de amplitude sem a primeira (FEREIRA, 2013, 

p.806).  

 

Compreende-se que a alfabetização promove o aprendizado da leitura e escrita e por 

meio deste aprendizado pode-se alfabetizar cientificamente fazendo uso de textos científicos. 

Conforme Ferreira (2013) o objetivo central da Alfabetização Científica não são teorias e 

conceitos científicos, mas a leitura e escrita científicas. Para este autor, a pessoa alfabetizada 

cientificamente pode desenvolver a capacidade de interpretar, avaliar, compreender 

significados, registrar suas ideias a partir da própria compreensão do texto. Desta forma, o 

sujeito estará exercitando o seu pensamento e possibilitando o desenvolvimento de sua 

autonomia intelectual. Outrossim, este autor ainda relata que a Alfabetização Científica não 

pode ser um método central do ensino científico, mas um mecanismo para favorecer a formação 

de sujeitos críticos, que saibam analisar, relacionar as informações adquiridas contribuindo para 

tomada de decisões.  

A Alfabetização Científica oportuniza mudanças de comportamento a partir de um olhar 

crítico, ajudando o sujeito a interagir com sua realidade por meio da percepção e compreensão 

de mundo.  Para Hurd (1997) uma pessoa alfabetizada cientificamente, dentre outras 

habilidades:  

 
 Reconhece falhas, riscos, limites e probabilidades envolvidas na tomada de 

decisões envolvendo conhecimento científico ou tecnologias; 

 Reconhece que os conceitos científicos, leis, e teorias não são rígidos, mas 

essencialmente têm uma qualidade orgânica, elas crescem e se desenvolvem; o que é 

ensinado hoje pode não ter o mesmo significado amanhã; 

 Reconhece que nossa economia global é largamente influenciada pelos 

avanços em ciências e tecnologia; 

 Reconhece as relações simbióticas entre ciências e tecnologia e entre ciência, 

tecnologia e relações humanas; 

 Reconhece que soluções imediatas para problemas científico-sociais podem 

criar, mais tarde um problema relacionado; 

 Reconhece que alfabetização científica é um processo de aquisição, análise, 

síntese, codificação, avaliação e utilização de conquistas da ciência e tecnologia em 

contextos humanos e sociais (HURD, 1997, p. 413-414 – tradução nossa)1. 

                                                             
1 Recognizes gaps, risks, limits, and probabilities in making decisions involving a knowledge of science or 

technology/Recognizes that science concepts, laws, and theories are not rigid but essentially have an organic 

quality, they grow and develop; what is taught today may not have the same meaning tomorrow/Recognizes that 

our global economy is largely influenced by advancements in science and technology/Recognizes the symbiotic 

relationship between science and technology and between science, technology and human affairs/Recognizes that 

the immediate solution for a science–social problem may create a related problem latter/Recognizes that scientific 
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Alfabetização Científica para Chassot (2003, p. 38) “[...] é o conjunto de conhecimentos 

que facilitariam aos homens e mulheres fazer uma leitura do mundo onde vivem”. O autor ainda 

vai além, dizendo que seria desejável que o cidadão não se limitasse a fazer essa leitura, mas 

que fosse também capaz de compreender e perceber a necessidade de intervir de forma a 

transformar o mundo, aprimorando-o, preferencialmente. 

Assim, essa alfabetização implica ou resulta na mudança de comportamento o que acaba 

por interferir no contexto social e individual do sujeito. Um indivíduo alfabetizado 

cientificamente pode apresentar mais facilidade de interagir com o seu meio, com as diferentes 

culturas, ver o mundo de forma mais completa percebendo e compreendendo melhor suas 

mudanças e acontecimentos. Essa interação do sujeito com o meio de forma a interferir nas 

ações cotidianas assertivamente se dá por ações conscientes mediadas pelos conhecimentos 

científicos (SASSERON; CARVALHO, 2011). 

Para efetivar a Alfabetização Científica é preciso que haja uma compreensão dos 

conhecimentos científicos, assim como de procedimentos e valores, de maneira a possibilitar 

ao aprendiz vivenciar esse conhecimento, aplicando-o, inclusive, à vida diária, possibilitando 

uma melhora da qualidade de vida por meio da capacidade de solucionar e resolver os 

problemas do dia a dia com base em um pensamento lógico e articulado. 

Para Viecheneski, Lorenzetti e Carletto (2012) o sujeito estará alfabetizado 

cientificamente:  

 

[...] quando o ensino da ciência, em qualquer nível, contribuir para compreensão de 

conhecimentos, procedimentos e valores, de forma a permitir aos estudantes as 

aplicações da ciência para a melhora da qualidade de vida, e suas implicações quanto 

às limitações e consequências negativas de seu desenvolvimento, oportunizando 
assim possibilidades de escolhas responsáveis (VIECHENESKI; LORENZETTI; 

CARLETTO, 2012, p. 858). 

 

 Portanto, não basta somente ensinar conceitos. Para que essa mudança de 

comportamento se opere, os valores se fazem importantes, porque se a Ciência nos ajuda a 

compreender o mundo, os valores nos permitem modificá-lo, preferencialmente para melhor, 

como defende Chassot (2003). Ensinar Ciências de forma a permitir que o discente alcance a 

Alfabetização Científica está, em grande parte, nas mãos do professor, que deve aproveitar a 

curiosidade natural dos educandos caracterizada pelo “[...] desejo de conhecer, de agir, de 

dialogar, de interagir, de experimentar e também de teorizar” (PAVÃO, 2011, p. 15). Assim, 

                                                             
literacy is a process of achievement, analyzing, synthesizing, coding, evaluating, and utilizing achievements in 

science and technology in human an social contexts. 
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ao ensinar Ciências de modo a promover a Alfabetização Científica, é fundamental que o 

professor estimule seus alunos a observarem, levantarem hipóteses, questionarem, colocarem 

em prática o conhecimento, fazerem registros, organizarem as ideias de maneira sistematizada 

e as analisarem com criticidade.  

Estamos inseridos em um mundo onde as mudanças científicas e tecnológicas estão 

aceleradas e a importância e a necessidade de ensinar e aprender Ciências torna-se 

indispensável. O conhecimento científico é um instrumento inestimável para a sociedade 

moderna, por possibilitar ao indivíduo uma mudança na qualidade de interação com o mundo 

(ZANCUL, 2011). No mundo contemporâneo a sociedade é submetida aos conhecimentos e 

produtos da Ciência, influenciando e sendo influenciado por eles, se caracterizando como parte 

da cultura popular (LORENZETTI, 2000). 

Importante lembrar que essa abrangência da Ciência e Tecnologia não é local, não se 

restringe ao contexto de um só país ou região, uma vez que, “Em todo o mundo, cresce a 

consciência de que se toda a população não tiver alguma formação científica a própria 

democracia pode ficar ameaçada” (UNESCO, 2009, p. 67). Exercer a democracia sendo um 

analfabeto científico pode ser comparado a andar com os olhos vendados sendo conduzido por 

um estranho. Isso porque seria muito mais difícil para que o cidadão, sozinho, discutisse, 

defendesse ou condenasse algo que não domina e nem compreende, perdendo nesse processo 

sua autonomia de tomar decisões. 

Por outro lado, uma pessoa alfabetizada cientificamente: 

 

[...] poderá exercer a democracia porque este conhecimento 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 (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001, p. 3). 

 

Na sociedade atual, o ensino de Ciências passou a assumir um papel significativo na 

formação do cidadão, sendo o professor desafiado a favorecer uma ação pedagógica interligada 

aos conhecimentos das diversas áreas, contextualizando-os com o mundo do aluno, ou seja, 

uma ação pedagógica de caráter interdisciplinar que esteja inserida no contexto do indivíduo, a 

partir de um processo dialógico envolvendo sujeitos e sua interação social (VIECHENESKI; 

CARLETTO, 2013). 

Auler e Delizoicov (2006) defendem que: 

 
[...] alfabetizar, muito mais do que ler palavras, deve propiciar a “leitura crítica da 

realidade”. Seu projeto político-pedagógico coloca-se na perspectiva de “reinvenção” 

da sociedade, processo consubstanciado pela participação daqueles que se encontram 

imersos na "cultura do silêncio", submetidos à condição de objetos ao invés de sujeitos 

históricos. Neste sentido, entende-se que para uma “leitura crítica da realidade”, torna-
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se, cada vez mais, fundamental uma compreensão crítica sobre as interações entre 

CTS, considerando que a dinâmica social contemporânea está fortemente marcada 

pela presença da CT (AULER; DELIZOICOV, 2006, p. 338 – grifo no original). 

 

É necessário que a escola possibilite aos alunos a compreensão do que representa 

Ciência e Tecnologia e as relações das duas com a sociedade como condição para preparar 

cidadãos para o mundo atual. Apesar dessa relação ser bem estudada na Educação CTS, o 

presente trabalho não vai se ocupar detalhadamente dela e, nesse sentido, quando se refere à 

relação entre Ciência, Tecnologia e Sociedade aponta para a questão do entendimento da 

Ciência e da Tecnologia como parte da sociedade, como construções humanas que influenciam 

e são influenciadas por fatores não científicos como econômicos, políticos, culturais, históricos 

etc.  

 Assim, é esperado que o indivíduo em processo de Alfabetização Científica seja capaz 

de ir além de saber reproduzir os conceitos científicos e, portanto, esteja preparado para 

interagir socialmente, tecnologicamente e culturalmente com o mundo em que vive 

(LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001). Chassot (2003, p. 9) acrescenta que “[...] hoje não se 

pode mais conceber proposta para um Ensino de Ciências sem incluir nos currículos 

componentes que estejam orientados na busca de aspectos sociais e pessoais dos estudantes”.  

Ainda segundo esse autor, a Alfabetização Científica é uma dimensão que potencializa 

alternativas, que privilegia uma educação mais comprometida com o conhecimento científico. 

É importante ressaltar que a Alfabetização Científica pode promover junto ao aluno a 

capacidade de compreender como se constrói o conhecimento científico, tendo por princípio 

que ele nunca é acabado, uma vez que a Ciência é passível de constantes mudanças. Deste 

modo, fica mais fácil para o aluno enxergar o sentido da Ciência, percebendo-a como parte do 

mundo em que vive.  

Como defendido anteriormente, não basta saber Ciência, é preciso saber utilizá-la para 

pertencer a e compreender esse mundo. “Há uma continuada necessidade de fazermos com que 

a ciência possa ser não apenas medianamente entendida por todos, mas, e principalmente, 

facilitadora do estar fazendo parte do mundo” (CHASSOT, 2003, p. 93). Para a apropriação e 

desenvolvimento do conhecimento científico é indispensável o trabalho do professor.  

Viecheneski, Lorenzetti e Carletto (2012, p. 861) relatam que é imprescindível que o 

professor desempenhe o papel de mediador “[...] entre o conhecimento científico e os alunos, 

consolidando sua prática na relação dialógica dos saberes prévios dos alunos e na busca 

constante da inter-relação entre os conteúdos escolares e o cotidiano dos estudantes”. Assim, é 

papel do professor estimular, junto aos discentes, a curiosidade, o espírito investigativo, 
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provocar o questionamento, confrontar ideias do seu cotidiano acerca dos seres vivos, 

fenômenos da natureza e relações entre ser humano, natureza e tecnologia. Auler (2003) 

acrescenta que a Alfabetização Científica e Tecnológica deve proporcionar uma leitura crítica 

do mundo moderno, que está em constante transformação potencializada pelos avanços 

científicos e tecnológicos. 

 Vivemos em uma sociedade democrática e, como tal, precisamos participar de várias de 

suas instâncias, inclusive no que diz respeito a tomarmos decisões e nos posicionarmos sobre 

assuntos ligados à Ciência e Tecnologia, pois:  

 

[...] estes conhecimentos podem afetar diretamente a vida de cada cidadão. Estas 

questões científicas e tecnológicas estão ganhando importância cada vez maior no 

quadro mundial, impulsionando o cidadão a ter de opinar, participando das discussões 

políticas e sociais de qualquer nação moderna (LORENZETTI, 2000, p. 43).  

 

Segundo o mesmo autor, nos anos atuais, os avanços acentuados na Ciência e na 

Tecnologia requerem ainda mais do cidadão uma Alfabetização Científica capaz de ajudá-lo a 

se posicionar frente aos principais problemas que assolam tanto a sua comunidade, quanto a 

humanidade no geral. Lorenzetti (2000, p. 45) destaca que há diversos temas que podem ser 

trabalhados no ensino de Ciências como: “[...] preocupação com a poluição dos rios, dos lagos, 

do ar, o desmatamento, a extinção de espécies vegetais e animais, o destino do lixo e dejetos 

orgânicos, a proliferação de doenças, a clonagem de animais, os conflitos e as desigualdades 

sociais, entre outros”. 

Nessa mesma direção Menezes (2000, p. 50), defende a inserção social do conhecimento 

científico, afirmando que somente expor os alunos a esses problemas não é o suficiente, que 

não basta a “[...] discussão geral do comprometimento das fontes naturais de água potável, é 

preciso situar esse problema na cidade onde está a escola, nas invasões das áreas de proteção 

de mananciais, no custo da purificação e do reaproveitamento das águas servidas”. 

Como podemos ver, a transmissão de conteúdo não terá significado para os alunos se 

eles não conseguirem compreender a fala do professor. Para que os alunos compreendam é 

indispensável que o educador relacione o que está sendo aprendido com o mundo real, que pode 

ser representado tanto pelo cotidiano do aluno, quanto pelo que ele vê nos noticiários e na TV, 

de forma que ele possa visualizar na prática o conteúdo abordado e estabelecer relação com a 

teoria.  

Para construir o conhecimento científico significativo, não basta aprender sobre 

Ciências, os nomes científicos, as fórmulas, sua lógica de pensamento, antes é preciso 

compreender, interligar esse conhecimento aos acontecimentos vividos, ouvidos e visualizados. 
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E para que o ensino de Ciências seja capaz de o aluno desenvolva o seu conhecimento científico, 

ele deverá ser problematizador de modo que o aluno se veja envolvido com a situação, almeje 

buscar soluções para problemas apresentados, ou seja, ele deve se sentir livre para dialogar com 

os seus pares, trocar ideias, comparar, julgar, refletir, argumentar, enfim, alfabetizar-se 

cientificamente.  

 Uma sala de aula engessada é desestimulante e, provavelmente, pode ser uma das causas 

do desinteresse dos alunos pelo aprendizado. É importante que os educadores estejam atentos 

para a construção de um ambiente de ensino e aprendizado prazeroso. As autoras Trivelato, 

Silva e Carvalho (2016) relatam que as crianças ainda na pré-escola têm uma relação prazerosa 

com o conhecimento, têm satisfação pelas descobertas e fazem exploração do conteúdo por 

meios de questionamentos, assim como descobertas com levantamentos de hipóteses tentando 

explicar e conhecer o mundo a sua volta. 

 Entretanto, de acordo com essas mesmas autoras, a medida em que o aluno avança na 

escolarização, perde o encanto pelo conhecimento e essa relação prazerosa por muitas vezes 

deixa de existir. As autoras chamam a atenção para esse fato e enfatizam que é tarefa dos 

professores evitar que essa interação prazerosa que os alunos possuem com o conhecimento se 

perca, para isso é fundamental que os professores proporcionem atividades que possibilitem um 

aprendizado significativo e motivador.  

Acreditamos que uma maneira de afastar o desencanto pelo conhecimento, seja ensinar 

partindo da realidade do aluno. Em concordância com Lopes e Souza (2005), ensinar vai muito 

além da simples reunião de alunos em uma sala de aula para a transmissão de conteúdos prontos. 

Os professores devem estar atentos ao aprendizado por parte dos alunos, as aulas devem ser 

planejadas de maneira “[...] a aproveitar, complementar, desenvolver e transformar ideias, 

teorias e conhecimentos que os alunos, em muitas situações, trazem consigo”. Para essas 

autoras, o ensino apenas se concretiza se for eficiente e capaz de promover o aprendizado do 

aluno (TRIVELATO; SILVA; CARVALHO, 2016, p. 7).  

Portanto, o docente deve estar atento para criar condições favoráveis ao aprendizado, 

pois no momento que surgem dificuldades na interação professor-aluno, a mediação, assim 

como o processo de ensino e aprendizagem podem ficar comprometidos. A sala de aula deve 

se constituir em uma oportunidade privilegiada para que ocorra a sistematização do 

conhecimento veiculada por diversas ações didático-pedagógicas, que favoreçam a construção 

do conhecimento científico e tecnológico (VERSUTI-STOQUE, 2011).  

 De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) é importante que 

os alunos encontrem na sala de aula um lugar para se manifestar, pois além de constituírem 
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importante fator no processo de aprendizagem, estas manifestações podem contribuir para o 

desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos, que poderão ser ampliadas, 

transformadas e sistematizadas com a mediação do professor.  

 Contudo, o mesmo documento ressalta que: 

 

Por mais que o professor, os companheiros de classe e os materiais didáticos possam, 

e devam contribuir para que a aprendizagem se realize, nada pode substituir a atuação 

do próprio aluno na tarefa de construir significados sobre os conteúdos da 

aprendizagem. É ele quem modifica, enriquece e, portanto, constrói novos e mais 

potentes instrumentos de ação e interpretação (BRASIL, 1997, p. 37). 

 

Frente os benefícios de ser alfabetizado cientificamente e da importância desse processo 

ser mediado por um professor, pontos fortemente defendidos nesse trabalho, uma dúvida 

persiste: existe uma idade certa para que esse processo se inicie? 

Não, de acordo com Lorenzetti (2000, p. 22) que acredita que as crianças “[...] desde 

cedo, precisam conhecer e interpretar os fenômenos naturais, situando-se no universo em que 

estão inseridas e interpretando a Natureza”. Sendo assim, nada melhor do que começar a 

construir conhecimentos científicos desde a infância, já que o objetivo maior deste ensino é 

permitir que as crianças interajam ativamente com o mundo em que vivem. Nesse processo, são 

reconhecidas como cidadãs de direitos, inclusive o de compreenderem sua realidade, algo que 

dura para toda a vida.  

 

1.2. Alfabetização científica nos anos iniciais do Ensino Fundamental 
 

 Como dito anteriormente é perceptível a presença da Ciência e da Tecnologia em nossa 

sociedade em pequenos detalhes como na “[...] linguagem corrente, na mídia, nas brincadeiras 

das crianças e em outras situações do cotidiano” (AZEVEDO, 2008, p. 21). Para o autor, este 

conhecimento, indispensável para a vida humana, é o alicerce que ajuda o indivíduo a melhorar 

o modo de viver e de transformar o espaço que está inserido.  

 Isto nos faz pensar sobre a importância e a necessidade de ensinar Ciências nas escolas 

desde os anos iniciais, pois a criança também é participante deste contexto científico e 

tecnológico e, desse modo, estes conhecimentos podem possibilitar o desenvolvimento de 

habilidades que a ajudem a compreender o mundo onde vive.  

 Além disso, pode possibilitar um olhar sensível, atento às transformações que a cerca, 

permitindo que utilize o conhecimento científico para mediar e entender os desafios do dia a 

dia. Ajudar a construir o conhecimento científico desde os anos iniciais pode contribuir ainda 
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para o desenvolvimento do pensamento lógico, assim como da capacidade de observar, refletir, 

dialogar e analisar questões presentes na sociedade (AZEVEDO, 2008). 

 Informações científicas estão presentes no cotidiano de todos, inclusive das crianças. 

São comuns, atualmente, programas e desenhos que se pautam em conhecimentos científicos, 

levando a criança a desenvolver percepções científicas. Alfabetizar cientificamente esse público 

é possibilitar a construção de significados científicos, “[...] ampliando seus conhecimentos, sua 

cultura, e sua possibilidade de compreender e efetivamente participar na sociedade em que se 

encontra inserido” (VIECHENESKI; CARLETTO, 2013, p. 526). 

Isto porque:  
 

A aprendizagem das ciências envolve inserir o aluno em um mundo de significados 

novos. Implica em inicia-lo em um modo diferente de pensar, ver e explicar – o modo 

científico – e de familiarizá-lo com uma linguagem diferente daquela utilizada no 
cotidiano – a linguagem científica – que possui características próprias da cultura 

científica (VIECHENESKI; LORENZETTI; CARLETTO, 2012, p. 856-857). 

 

 Este aprendizado precisa ser desenvolvido desde a infância porque as crianças estão 

inseridas em uma sociedade que é constantemente bombardeada por conhecimentos e avanços 

científicos e tecnológicos, bem como por seus produtos, logo, de acordo com os PCNs: “[...] 

não é possível pensar na formação de um cidadão crítico à margem do saber científico” 

(BRASIL, 1997, p.21). 

Azevedo (2008) destaca pontos justificando porque o ensino de Ciências deve começar 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental como: 

 

O direito das crianças de aprender ciências, como sujeitos que são, integrantes da 

sociedade, e que sabem dar significado ao mundo que as rodeia; o dever social 

obrigatório da escola fundamental de disseminar conhecimento científico de forma 

adequada; o valor social do conhecimento científico, que deve contribuir para a 
formação de indivíduos críticos e conscientes dos seus atos (AZEVEDO, 2008, p.24). 

 

 Alongando-nos nessa discussão verificamos que: 

  É direito da criança aprender Ciências, pois ela faz parte da sociedade e tem os mesmos 

direitos de obter conhecimentos científicos que os adultos. As crianças não eram vistas 

como cidadãos, mas atualmente tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente2 (ECA), 

                                                             
2 Estatuto da criança e do adolescente. Lei nº 8.069/90 atualizado com a Lei nº 12.010 de 2009. Disponível em: 

<http://www.sintratel.org.br/site/index.php/publicacoes/legislacao/15-estatuto-da-crianca-e-do-adolescente/file>. 

Acesso em: 09, jan. 2017. 
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quanto nas Diretrizes Curriculares nacionais para a Educação Infantil3 estão elencados 

seus direitos e deveres, o que garante a sua formação como sujeito. 

  A criança está imersa em um mundo cujo avanço científico e tecnológico é acentuado, 

logo, ela precisa aprender e compreendê-lo. Conforme falamos anteriormente, a Ciência 

cerca as crianças por meio de desenhos, livros, propagandas publicitárias, programas de 

televisão variados, logo, é importante que ela entenda todo esse universo;  

  A criança é curiosa e questionadora e, a todo instante, busca interagir com o mundo do 

qual faz parte, sendo que o conhecimento e a compreensão do mesmo poderão favorecer 

a formação de um sujeito crítico e participativo. Antes mesmo de ir à escola, a criança 

faz uma leitura do mundo por meio da observação, interação e busca a compreensão 

dessas descobertas – a curiosidade faz parte do fazer científico e promover isso desde 

cedo pode ajudar a criança a se relacionar mais com a Ciência e até se interessar por 

essa profissão, ainda que o objetivo principal da Alfabetização Científica não seja 

formar cientistas. 

 Bizzo (s.d), reconhece a importância do ensino de Ciências para o público infantil e, 

com base em uma reunião da UNESCO, apresenta vários outros motivos para ensinar Ciências 

para as crianças, pois: 

 

 “As ciências, como construção mental, podem promover o desenvolvimento intelectual 

das crianças” – importante porque a criança está começando a entrar em contato com o 

conhecimento sistematizado e o ensino de Ciências e da Tecnologia pode possibilitar a 

construção e desenvolvimento do intelecto das crianças; 

 “As ciências contribuem positivamente para o desenvolvimento de outras áreas, 

principalmente a língua e a matemática” – constitui-se fundamental para quem está se 

alfabetizando, pois poderá contribuir para o desenvolvimento das condutas de cidadania 

contribuindo para o posicionamento, intervenções, decisões e compromisso para com o 

seu meio, físico, social e natural; 

 “Para muitas crianças de muitos países, o ensino elementar é a única oportunidade real 

de escolaridade, sendo portanto, a única forma de travar contato sistematizado com a 

ciência” -  o ensino de Ciências é um importante instrumento capaz de formar sujeitos 

conscientes, democráticos, participativos, que cuidam do seu meio, produzem mas, sem 

                                                             
3Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil. Disponível em: 

<http://agendaprimeirainfancia.org.br/arquivos/diretrizescurriculares_2012.pdf>. Acesso em: 09, jan. 2017. 

http://agendaprimeirainfancia.org.br/arquivos/diretrizescurriculares_2012.pdf
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prejudicar o crescimento e o progresso da geração futura, logo, quanto mais cedo a 

criança entrar em contato com o conhecimento da ciência, mais cedo será alfabetizada 

cientificamente (UNESCO, 1983, apud BIZZO, s.d, p. 3). 

 

 É sabido que a aprendizagem não acontece somente na escola, porém, ela ainda é o 

principal local onde esse aprendizado se dá de forma sistematizada. Segundo Santana Filho, 

Santana e Campos (2011), é na escola que:  

 

[...] a formação de conceitos científicos é introduzida explicitamente, oportunizando 

ao ser humano a compreensão da realidade e a superação de problemas que lhe são 

impostos diariamente. Assim deve-se ter em conta que o Ensino de Ciências, 

fundamentalmente, objetiva fazer com que o educando aprenda a viver na sociedade 

em que está inserido (SANTANA FILHO; SANTANA; CAMPOS, 2011, p. 5). 

 

 É obrigação e responsabilidade da escola compartilhar por meio do ensino, os 

conhecimentos científicos com os educandos, contribuindo com o aprimoramento e a formação 

deste cidadão, possibilitando a criticidade e atitudes conscientes embora, segundo Azevedo 

(2008), a área da Ciência não seja vista como prioridade nos anos iniciais. A autora deixa claro 

a importância e a necessidade de ensinar Ciências para desenvolver a autonomia, a reflexão 

sobre os acontecimentos científicos e tecnológicos de forma crítica, pois:  

Embora a maioria dos indivíduos faça uso e conviva com inúmeros produtos 

científicos e tecnológicos, raramente reflete sobre os processos envolvidos na sua 

produção e distribuição, tornando-se limitada às imposições comerciais e dos meios 

de comunicação, o que a impede de fazer escolhas conscientes (AZEVEDO, 2008, p. 

24).  

 

 Se o conhecimento favorece a compreensão do mundo e ajuda o indivíduo a fazer 

leituras críticas do que está à sua volta, então, a escola é um espaço privilegiado para a 

construção do conhecimento, pois:  

 

[...] como condutora do processo de ensino e aprendizagem, pode estimular o espírito 

investigativo do aluno, despertando nele o encantamento pela ciência, ou, ao 

contrário, inibindo-lhe o gosto pela área científica, podendo até transforma-lo em 

aversão (VIECHENESKI; LORENZETTI; CARLETTO, 2012, p. 857).  

 

Deste modo, “[...] as atividades desenvolvidas nas Séries Iniciais devem enfatizar a 

possibilidade do educando interagir com o conhecimento, através de atividades estimuladoras 

em que a criança participa de forma ativa” (LORENZETTI, 2000, p.86).  

Abreu (2008, p. 22) ainda acrescenta que para propor um ensino de Ciências 

sistematizado que desperte o interesse do aluno e o reconhecimento da importância de adquirir 

conhecimentos científicos, é necessário disponibilizar “[...] atividades que levem em 

consideração: I) a problematização; II) a busca de informações em fontes variadas envolvendo 
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a observação, experimentação e leitura de textos informativos e III) a sistematização de 

conhecimentos”.  

Lorenzetti (2000) afirma que se os professores planejarem as aulas adequadamente, 

seguros da importância do seu objetivo, problematizando o conhecimento de modo a favorecer 

o aprendizado dos seus alunos, essas atividades poderão ser significativas. Para este autor as 

atividades desenvolvidas em sala de aula devem contribuir para que as crianças construam 

novos conhecimentos a partir dos conhecimentos já adquiridos, de modo que elas explorem 

esses saberes utilizando-os em outro contexto e relacionando-os com outras disciplinas.  

Há diversos instrumentos educacionais que podem ser utilizados para o ensino de 

Ciências de forma problematizadora, que levem os alunos a relacionarem o aprendido com a 

sua vivência, questionarem e argumentarem, ou seja, serem protagonistas na construção do 

conhecimento científico. Não nos aprofundaremos nesse debate, mas citaremos algumas formas 

para que o ensino de Ciências ocorra de modo a promover a Alfabetização Científica. 

O ensino com base na investigação e na experimentação a partir da resolução de 

problemas é uma das metodologias que pode contribuir para a Alfabetização Científica. 

Entretanto, para que o ensino de Ciências por meio da investigação e experimentação alcance 

o objetivo esperado é necessário que os alunos saibam e tenham consciência do que estão 

aprendendo (ABREU, 2008). De acordo com esta autora é “[...] fundamental que o aluno seja 

estimulado a pensar, questionar, debater, organizar e sistematizar os conhecimentos 

construídos” (ABREU, 2008, p. 22). E essas habilidades podem ser desenvolvidas durante 

debates que explorem a oralidade, bem como por meio de atividades de escrita, nas quais o 

aluno vai registrar as suas observações, o trajeto percorrido para a investigação e o experimento, 

indo além do exercício de leitura e escrita puramente mecânicos.  

Para isso, o professor precisará estar atento às necessidades dos alunos e ter o cuidado 

de proporcionar a eles um ambiente rico em trocas de conhecimentos e experiências por meio 

de um acentuado trabalho de responsabilidade e participação colaborativa. Segundo Sasseron 

(2015) o Ensino por Investigação requer que o professor coloque em prática indicadores que 

levem os alunos:  

 

(a) ao trabalho com as informações e com os dados disponíveis, seja por meio da 

organização, da seriação e da classificação de informações; 

 (b) ao levantamento e ao teste de hipóteses construídas que são realizados pelos 

estudantes; 

 (c) ao estabelecimento de explicações sobre fenômenos em estudo, buscando 

justificativas para torná-las mais robustas e estabelecendo previsões delas advindas; 

 (d) ao uso de raciocínio lógico e raciocínio proporcional durante a investigação e a 
comunicação de ideias em situações de ensino e aprendizagem (SASSERON, 2015, 

p. 57). 
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Murford e Lima (2007) enfatizam que é essencial um ensino de Ciências por 

investigação para que os educandos: 

- engajem-se com perguntas de orientação científica;  

- deem prioridade às evidências ao responder questões;  

- formulem explicações a partir de evidências;  

- avaliem suas explicações à luz de outras alternativas, em particular as que refletem 
o conhecimento científico; 

- comuniquem e justifiquem explicações propostas (MUNFORD; LIMA, 2007, p. 11-

12). 

 

Os autores chamam a atenção ainda para a ideia equivocada que se tem do Ensino de 

Ciências por Investigação, pois há pessoas que acreditam que para utilizar esta metodologia é 

indispensável o uso de atividades práticas ou experimentais. No entanto, é possível desenvolver 

atividades com base em experimentos que não se configurem necessariamente em uma tarefa 

investigativa, assim como é possível realizar atividades que não sejam necessariamente 

práticas, mas que possuam características investigativas. 

 Vale lembrar que o Ensino de Ciências por Investigação representa uma estratégia 

alternativa para uma aula diferenciada, que se afasta de um ensino mecânico, no qual os 

professores se restringem a anotar no quadro informações que deverão ser ouvidas e registradas 

pelos alunos.  

 Outra ferramenta que pode promover a Alfabetização Científica é a atividade de leitura 

e a escrita, que pode ser importante para a construção do conhecimento científico. Se apropriar 

do processo de leitura e escrita da própria língua pode ser mais significativo se ele não ficar 

limitado à leitura e cópia mecânica de informações. Nesse sentido, aprender a ler e escrever 

com textos científicos pode ajudar a fomentar a curiosidade do aprendiz, fazer com que o aluno 

questione, argumente e reflita, ou seja, um ensino que oportunize 

 
[...] a vivência de situações pedagógicas, nas quais o educando interaja e possa 

adquirir determinadas habilidades e atitudes que auxiliarão na compreensão, não só 

do fenômeno em estudo, mas também das relações deste conhecimento com a 

sociedade em que vive (LORENZETTI, 2000, p.85). 

 

 A leitura está presente no nosso dia a dia, uma vez que frequentemente nos deparamos 

com situações que exigem nossa interpretação e compreensão. De acordo com Silva e 

Schwantes (2014) a leitura, interpretação e compreensão dos textos são utilidades distintas, 

sendo fundamental que as crianças tenham contato com essas atividades regularmente, pois elas 

são aprimoradas à medida que são executas, ou seja, quanto mais a criança ler, mais habilidade 

de leitura ela terá.  
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 A prática da leitura de acordo com Souza (2013) já é utilizada pelas crianças antes 

mesmo da escolarização, pois elas, desde cedo, buscam explorar seu espaço fazendo leitura do 

seu mundo, observando, interagindo, criando mecanismos de significados sobre tudo que as 

cerca. Essas mesmas habilidades poderão ser utilizadas para decodificar a escrita. 

Assim, leitura e a escrita são ferramentas:  

 

[...] no processo de alfabetização das crianças, uma vez que, estando elas mobilizadas 
pelas questões relacionadas ao conhecimento científico, a leitura e escrita dos textos 

serão utilizadas de uma forma significativa e funcional. Os alunos estarão mobilizados 

para obter mais informações sobre os conteúdos apresentados ou registrá-los para que 

possam retomá-los em outra ocasião ou socializá-los com alguém (ABREU, 2008, p. 

29). 

 

 Os textos científicos trazem consigo várias informações desse tipo de conhecimento e 

propor que as crianças leiam esse material poderá, além de desenvolver suas próprias 

habilidades de leitura, interpretação e compreensão, pelo teor das informações, contribuir 

significativamente para a Alfabetização Científica. Isto porque um texto científico normalmente 

permite uma problematização, que poderá suscitar uma discussão em grupo e desencadeará 

todo o processo de construção do conhecimento científico (posicionamento, questionamento, 

levantamento de hipóteses, pesquisas em outras fontes, registro etc.).  

Para Souza (2013) o texto propicia a aproximação dos discentes com os conceitos 

científicos porque os estimula a interagirem com o assunto proposto por meio da reflexão, 

fomentando o pensamento crítico, propiciando a discussão e a construção do conhecimento. 

Assim, podemos perceber que o ensino de Ciências não só contribui para a Alfabetização 

Científica, mas também pode contribuir para o aprendizado da leitura e escrita.  

   Para Abreu (2008, p. 20) “[...] todas as crianças, independentemente da sua classe 

social, são capazes de adquirir os conhecimentos científicos e aprender a ler e escrever, desde 

que lhes sejam oferecidas condições pedagógicas adequadas”. Mais uma vez se ressalta o papel 

da escola como promotora da Alfabetização Científica sistematizada. Isto porque, “[...] desde 

o início do processo de escolarização, alfabetização e alfabetização científica, os temas de 

natureza científica e técnica, por sua presença variada, podem ser de grande ajuda, por 

permitirem diferentes formas de expressão” (BRASIL, 1997, p. 62). 

  O ensino de Ciências demanda leitura e interpretação porque os textos científicos trazem 

explicações, esclarecimentos e contribuições da Ciência e Tecnologia para o mundo e, por essa 

razão o professor tem um grande ganho quando os utiliza (SILVA; SCHWANTES, 2014).   

 Mas, não é qualquer texto que pode propiciar tudo isso. Ele deve ser desafiador, e logo, 

o professor deverá levar em conta o conhecimento prévio dos seus alunos para que o texto tenha 
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ligação com este saber. Como Souza (2013) afirma, o assunto proposto, deve considerar o 

conhecimento que o aluno já adquiriu, seu conhecimento prévio e deve ainda ajudá-lo a 

construir um significado maior, mais consistente sobre o que aprendeu. O professor pode ajudar 

o aluno a aproveitar sua relação com o texto, no que a autora chama de relação “leitor-texto” e, 

para tanto, o professor deve permitir e assegurar aos “[...] alunos situações de leitura 

simultaneamente efetivas e diversificadas; ajudar os alunos a interrogar o texto, procurar 

sentido, levantar hipóteses e verificá-las por meio da leitura; e ajudar os alunos a elucidar suas 

próprias estratégias de leitura” (SOUZA, 2013. s.n). 

 As salas de aula dos anos iniciais são um ambiente fértil para explorar a criatividade do 

aluno que vem sendo desenvolvida antes de sua entrada na escola:  

 

Portanto, torna-se vital que os professores levem em consideração que as crianças, 

ainda antes de frequentarem a escola, manifestam um interesse muito grande pelas 

coisas da natureza, apresentando curiosidades, demonstrando interesse para descobrir 
como as coisas funcionam e repetindo incansavelmente suas dúvidas e os porquês. A 

criança mostra curiosidade pelo ambiente em que vive. Ao estudar o ambiente, ela 

estará se envolvendo em situações reais com as quais está familiarizada 

(LORENZETTI, 2000, p. 24). 

 

Desta forma é importante que o professor concentre sua atenção na curiosidade do aluno, 

pois tanto essa busca constante por respostas e soluções quanto o desejo de conhecer das 

crianças devem ser aproveitados e incentivados em sala de aula. 

Assim, de maneira geral, a criança já apresenta a vontade de entender o mundo, de saber 

seus fenômenos, questionar o que está vendo e se inserir em uma realidade que cada vez mais 

é científica e tecnológica. Ou seja, ela já vem desenvolvendo atividades que podem culminar 

em sua Alfabetização Científica, cabendo à escola e ao professor o papel (e o dever) de 

sistematizar tudo isso e proporcionar um ensino de Ciências que promova esse entendimento, 

um ser e estar plenamente no mundo, um direito que é seu independente de sua idade. 

O papel do professor é de extrema importância, pois este profissional atuará como 

facilitador desse processo (LORENZETTI, 2000). O aprendizado poderá ser mais eficaz se o 

docente partir da realidade e do interesse do aprendiz, facilitando a construção dos novos 

conhecimentos à medida que confere significado a eles. Entretanto “[...] esse processo não é 

espontâneo; é construído com a intervenção do professor. É o professor quem tem condições 

de orientar o caminhar do aluno, criando situações interessantes e significativas” (BRASIL, 

1997, p. 28).  

  A criança poderá construir um conhecimento significativo a medida que seus 

conhecimentos prévios sejam confrontados com o assunto proposto, levando-a a questionar o 

texto e, juntamente com a mediação do professor, dando sentido a construção de novos 
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conhecimentos. O interesse do aluno pelo conhecimento das Ciências continuará se o assunto 

proposto a ele interferir de alguma maneira no que ele vivencia, presencia e enfrenta no seu dia 

a dia.  
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Se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente 

a ele me adaptar, mas para transformá-lo; se não é 

possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de 

mundo, devo usar toda possibilidade que tenha para não 

apenas falar de minha utopia, mas participar de práticas 

com ela coerentes. 

Paulo Freire   

 

2. A FORMAÇÃO DOS PEDAGOGOS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

Neste capítulo faremos uma breve abordagem do desenvolvimento do curso de 

Pedagogia no Brasil de acordo com as análises feitas por Gatti e Barreto (2009), abordando o 

desenvolvimento do Curso de Pedagogia em algumas universidades públicas na Bahia 

demonstrando os avanços sancionados em lei até os dias atuais. 

Também analisaremos a ementa do curso de pedagogia da UESC, Universidade onde os 

professores participantes da pesquisa estudaram objetivando compreender como se deu sua 

formação para lecionarem Ciências nos anos iniciais. 

2.1 O curso de graduação em Pedagogia 
 

O curso de Pedagogia passou por diversas reformulações no decorrer do tempo. Em 

2006, após muitas discussões e debates, o Conselho Nacional de Educação sanciona a 

Resolução nº 1, de 15/05/2006, com Diretrizes Curriculares Nacionais específicas para os 

cursos de graduação em Pedagogia (GATTI; BARRETO, 2009). 

Com esse documento a Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental 

ficam sob a responsabilidade dos Licenciados em Pedagogia, cujas atribuições não se limitam 

somente a esses níveis de ensino, mas também para o Ensino Médio na modalidade normal4 e 

a Educação de Jovens e Adultos (EJA) (GATTI; BARRETO, 2009).  

Entretanto, os pedagogos, não desempenham apenas a docência, uma vez que atuam, 

direta e indiretamente, em diversas áreas educacionais relativas também à organização do 

espaço escolar, coordenação, direção dentre outros (LIBÂNEO, 2001).  

                                                             
4 O Ensino Médio normal, conhecido como magistério não existe mais, em 20 de dezembro de 1996 foi sancionada 

a lei nº 9.394 da LDB no Art. 62 estabelecendo que a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-

á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de 

educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) 

primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal (Redação dada pela Lei 

nº 12.796, de 2013). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em 13 de 

jun. 2016. 
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Essa afirmação encontramos nas Diretrizes Curriculares5 para o curso de Pedagogia no 

Art. 4º, que ressalta que essa Licenciatura está destinada a formar professores para trabalhar nas 

funções de magistério na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental I, também 

nos cursos de Ensino Médio, na modalidade normal, na Educação Profissional exercendo 

atividades na área de serviços e apoio na escola e em quaisquer outras áreas referentes aos 

conhecimentos pedagógicos (BRASIL, 2006). 

 Esse mesmo artigo, em parágrafo único, descreve as inúmeras atividades que são 

atribuídas aos pedagogos, compreendendo a: 

[...] participação na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, 

englobando: I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação 

de tarefas próprias do setor da Educação; II - planejamento, execução, coordenação, 

acompanhamento e avaliação de projetos e experiências educativas não-escolares; III 

- produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo educacional, 

em contextos escolares e não-escolares (BRASIL, 2006, p. 2). 

 

Dessa forma, o Pedagogo é formado para exercer várias funções, o que o caracteriza 

como um profissional polivalente. Cruz e Neto (2012, p. 386) definem o termo polivalente 

como um sinônimo para “[...] plurivalente; multivalente. Seria polivalente, então, a pessoa com 

múltiplos saberes capaz de transitar com propriedade em diferentes áreas”. 

 O Parecer do Conselho Nacional de Educação Básica discorre sobre o profissional 

polivalente e corrobora com os autores supracitados dizendo que polivalente é um nome 

atribuído aos profissionais que possuem aptidões que “[...] lhe permitam superar os limites de 

uma ocupação ou campo circunscrito de trabalho para transitar para outros campos ou 

ocupações da mesma área profissional ou de áreas afins” (BRASIL, 1999, p. 37). 

Importante ressaltar que para além do que já foi citado, o artigo 5º parágrafo V e VI do 

documento referido expressa que o professor pedagogo deve reconhecer e respeitar as 

manifestações e necessidades físicas, cognitivas, emocionais, afetivas dos educandos em suas 

relações individuais e coletivas; ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 

Geografia, Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do 

desenvolvimento humano. 

O currículo exigido para o curso de Pedagogia, segundo Gatti e Barreto (2009), é 

complexo, levando em conta a duração do curso e a sua carga horária. Os cursos de Licenciatura 

em Pedagogia nas instituições públicas são distribuídos apenas em oito semestres, o que deixa 

pouco tempo para preparar esse profissional de maneira eficiente e eficaz, capaz de 

                                                             
5 RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 15 DE MAIO DE 2006. Disponível em> 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf. Acesso: 02/05/2016.  

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf
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desempenhar todas as diferentes atribuições que lhe são designadas, uma vez que, para tanto, 

existem muitos conhecimentos a serem abordados e desenvolvidos em um espaço de tempo 

relativamente curto. 

A Resolução nº 1 do Conselho Nacional de Educação Conselho Pleno (2006), no artigo 

7º, enfatiza que o curso de Licenciatura em Pedagogia tem a carga horária mínima de 3.200 

horas de efetivo trabalho acadêmico que deveriam ser distribuídas da seguinte maneira: 

I - 2.800 horas dedicadas às atividades formativas como assistência a aulas, realização 

de seminários, participação na realização de pesquisas, consultas a bibliotecas e 

centros de documentação, visitas a instituições educacionais e culturais, atividades 

práticas de diferente natureza, participação em grupos cooperativos de estudos; 
II - 300 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado prioritariamente em Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, contemplando também outras 

áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto pedagógico da instituição; 

III - 100 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas 

de interesse dos alunos, por meio, da iniciação científica, da extensão e da monitoria 

(BRASIL, 2006, p. 4). 

 

Entretanto, a Resolução nº 2 do Conselho Nacional de Educação para Educação Básica 

(BRASIL, 2015), propõe algumas mudanças e exigências, ressaltando que a carga horária 

mínima deve ser de 3.200 horas de efetivo trabalho acadêmico, em cursos com duração de, no 

mínimo, oito semestres ou quatro anos. A carga horária continua a mesma, mas a distribuição 

dessa carga horária se diferencia em alguns aspectos, explicitados a seguir. 

A Resolução supracitada mostra que ao invés de 2.800 horas dedicadas às atividades 

formativas expostas na citação acima, agora serão pelo menos 2.200 horas dedicadas às 

atividades formativas estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e II do artigo 12 desta 

Resolução e conforme o Projeto Pedagógico do Curso de cada Instituição. Ao invés de 300 

horas para o estágio e 100 horas para atividades teórico-prático, agora os cursos deverão ter 400 

horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área de formação e atuação na educação básica, 

considerando também outras áreas específicas de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso 

de cada Instituição e 200 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas 

específicas de interesse dos estudantes. A Resolução indica ainda que essas 200 horas, 

conforme núcleo definido no inciso III do artigo 12 desta Resolução, se dará por meio da 

iniciação científica, da iniciação à docência, da extensão e da monitoria, entre outras e, por fim, 

400 horas de Prática como Componente Curricular6, distribuídas ao longo do processo 

formativo.  

                                                             
6 A Prática como Componente Curricular perpassa todo o Curso de Pedagogia transcendendo a sala de aula. O 

objetivo é contribuir para a formação do professor possibilitando um paralelo da prática com a teoria. “É, portanto, 

uma atividade por onde transitam de forma coerente e organizada, os conhecimentos das diversas áreas de estudo 

e, sobretudo, assumem caráter integrador no curso [...] tendo em vista a formação de profissionais com autonomia, 

responsabilidade e compromisso social. Disponível em: <http://docplayer.com.br/13505786-A-pratica-
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Os requisitos do curso de Pedagogia dentro da carga horária e distribuição estabelecidas 

pelas Diretrizes Curriculares de 20067 são complexos para serem distribuídos nesse espaço de 

tempo de duração do curso, o que pode favorecer a dispersão curricular, pois “[...] encaixar 

todas essas orientações em uma matriz curricular, especialmente para os cursos noturnos onde 

se encontra a maioria dos alunos, não é tarefa fácil” (GATTI; BARRETO, 2009, p.50).  

Mas, não é somente uma questão de ir aumentando cada vez mais a quantidade de 

tempo, mas de pensar melhor no currículo de forma diferenciada, dando ênfase a outras 

habilidades, como por exemplo o que e como ensinar Ciências nos anos iniciais, foco dessa 

pesquisa. Mesmo porque, não podemos afirmar que seria bom para a formação dos licenciados 

em Pedagogia se este currículo possuísse uma carga horária maior.  

O aumento do tempo de formação pode até ajudar no sentido de haver mais tempo para 

abordar mais conteúdos das disciplinas com maior profundidade, mas ainda assim não 

resolveria o problema, uma vez que sabemos que independentemente da quantidade de tempo 

do curso, não há como formar completamente e preparar os alunos para todas as situações que 

irão vivenciar na escola como professores. Por isso o processo de formação de um professor é 

sempre contínuo, ultrapassando a fase da formação inicial.  

O Projeto Acadêmico Curricular (PAC)8 do Curso de Licenciatura em Pedagogia da 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC, 2013, p.32), onde as professoras da pesquisa se 

formaram, esclarece que “O currículo proposto possui uma carga horária mínima de 3.815 horas 

e 206 créditos podendo ser integralizado em, no mínimo, 8 e, no máximo, 14 semestres”. A 

partir de 2013 houve mudanças curriculares, e o fluxograma do novo PAC passou a apresentar 

3800 horas de carga horária distribuídas em 193 créditos (Anexo 1). Novamente enfatizamos, 

não é somente a quantidade de horas que influencia na formação dos professores, mas também 

a forma como as disciplinas e o currículo estão pensados. É de novo a questão do ensinar a 

aprender, saber e saber fazer, ou seja, para uma aprendizagem considerável é preciso pensar, 

agir e sentir (CARVALHO E GIL-PÉREZ, 2011). 

                                                             
investigativa-no-curso-de-pedagogia-avancos-e-desafios-a-formacao-do-pedagogo-no-contexto-atual.html>. 

Acesso em: 05 de jan. 2017. 
7 Nos pautamos na resolução 2006, porque todas as pesquisas referentes a formação do pedagogo são com base 

nas diretrizes anteriores. Como a resolução do Conselho Nacional 2015 é recente, pouco menos de um ano, e não 

encontramos pesquisas que mostrem diferenças na formação do pedagogo após a reestruturação dessas diretrizes. 
8 Projeto acadêmico-curricular do curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual de Santa Cruz 

(UESC), 2013.1. Disponível em: 

<http://www.uesc.br/cursos/graduacao/licenciatura/pedagogia/pac_pedagogia_2013.1.pdf> Acesso em: 10 de 

maio 2016. 
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O PAC do curso de Pedagogia da UESC descreve a importância do Pedagogo ter em 

sua formação um currículo que possibilite não só a apropriação dos conteúdos, mas também 

que desenvolva a sua prática de forma que ele possa interferir em questões relativas à “[...] 

desigualdade, violência e diferentes formas de exclusão social; na valorização da cultura e do 

potencial para aprender-ser-fazer-conviver dos alunos” e dos professores responsáveis pela 

educação da educação infantil e dos anos iniciais (UESC, 2013, p.31). 

Entretanto, como afirmam alguns autores (LIBÂNEO, 2001; HAMBÚRGUER, 2007; 

LONGHINI, 2008; GATTI; BARRETO, 2009; ZANCUL; VIVEIRO, 2014) a maneira como a 

matriz curricular dos cursos de licenciatura normalmente está estabelecida não contribui para 

que o desejado seja alcançado. Ou seja, existem outros problemas contribuintes para limitação 

da formação inicial do pedagogo.  

Em uma pesquisa apresentada por Gatti e Barreto (2009), baseada nos enfrentamentos 

dos problemas e desafios da educação básica e formação dos professores nos tempos atuais para 

o ensino fundamental, as autoras realizaram uma análise de cursos de licenciaturas. Nos 

deteremos no curso de Pedagogia, foco dessa pesquisa.  

Com base nas análises de 71 cursos de Pedagogia em todas as regiões do país as autoras 

concluíram que, dentre outras questões, a maioria dos currículos desses cursos é fragmentada 

e, por este motivo, as disciplinas ficam dispersas. As autoras ainda afirmam que essa 

fragmentação foi encontrada também na maioria dos Projetos Pedagógicos dos cursos 

analisados nos quais “[...] consta o conjunto de disciplinas por semestre e em tempo sequencial, 

e no qual, em regra, não são identificadas articulações explícitas entre elas” (GATTI; 

BARRETO, 2009, p. 121). 

Mediante a tudo que já foi exposto referente ao curso de Pedagogia, pela especificidade 

do curso, pela quantidade de atribuições formativas que se espera que um pedagogo tenha, e o 

tempo específico para que ocorra essa formação, alguns problemas, lacunas e limitações 

acontecem, principalmente no que se refere ao ensino de Ciências.  

Isso porque, além de todas essas atribuições é esperado que o pedagogo ensine 

conhecimentos específicos, dentre eles o de Ciências de modo a desenvolver no aluno “[...] 

competências que lhe permitam compreender o mundo e atuar como indivíduo e como cidadão 

utilizando conhecimentos de natureza científica e tecnológica” (BRASIL, 1997, p. 31). O 

desenvolvimento destas competências favorece ao sujeito ter mais qualidade de vida, pois 

poderá compreender o mundo altamente marcado pelos conhecimentos científicos e 

tecnológicos, como a sociedade atual. Além de posicionar-se criticamente, dialogar, ser agente 

transformador do meio ambiente, dentre outros (BRASIL, 1997).  
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A preparação dos professores para o ensino de Ciências, segundo Carvalho e Gil-Pérez 

(2011), deve estar associada à pesquisa, com inovação constante e atualizada, bem como no 

rompimento da crença de que ensinar é fácil bastando, para tanto, possuir mais conhecimentos 

que os alunos. Para um bom preparo docente o desenvolvimento de competências educacionais 

e um olhar direcionado a aprendizagem do aluno é de grande valia, e, nesse sentido, a formação 

do professor não deve ter fim, ela deve ser permanente.  

Mesmo porque de acordo com Carvalho e Gil-Pérez (2011, p. 77) “[...] as exigências de 

formação são tão grandes que tentar cobri-las no período inicial conduziria ou a uma duração 

absurda, ou um tratamento absolutamente superficial”. Logo, a formação inicial será sempre 

insuficiente, dúvidas e dificuldades podem surgir nos professores após sua formação inicial na 

medida em que se depararem com a realidade da escola. Assim, a formação continuada surge 

para diminuir as lacunas deixadas pela formação inicial e para suprir novas necessidades e 

dificuldades encontradas ao longo da prática docente. 

A formação continuada pode ser uma grande aliada para ajudar os professores a 

desenvolverem habilidades para alcançar, por exemplo, a alfabetização científica dos seus 

alunos, mas para isso ela precisa ser contextualizada. Sobre a formação continuada falaremos 

mais adiante quando abordarmos algumas das limitações dos professores dos anos iniciais para 

ensinar Ciências.  

Para ensinar é preciso que os professores dominem os conteúdos e saibam mediar o 

conhecimento, práticas que devem ser desenvolvidas desde a sua formação inicial. No tópico a 

seguir iremos descrever de que modo esses fatores são trabalhados na formação inicial dos 

pedagogos e a importância destes professores terem conhecimento dos conteúdos científicos a 

serem ensinados. 

 

2.1.1 O curso de Pedagogia e os conteúdos a serem abordados nos anos iniciais: o caso do 

ensino de Ciências 

 

 Alguns pesquisadores dispuseram-se a analisar o currículo de diversas instituições 

responsáveis pelo curso de Licenciatura em Pedagogia, dentre eles as autoras Gatti e Barreto 

(2009) que analisaram os conteúdos das ementas de todas as disciplinas. No que diz respeito ao 

ensino de Ciências, foram analisados 71 cursos de Pedagogia das Instituições de Ensino 

Superior de todas as regiões do Brasil, objetivando evidenciar com maior clareza como a 

proposta para formação inicial dos pedagogos dessas instituições está sendo colocada em 
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prática. As autoras perceberam que os conteúdos dos currículos relacionados ao conhecimento 

profissional específico eram agrupados da seguinte forma:  

 
 Aos conteúdos a serem trabalhados referentes à Educação Básica, especificamente 

a Educação Infantil e Fundamental I, seriam explorados Alfabetização e Letramento, 

Arte e Educação, Conhecimento Lógico-Matemático, Educação Matemática, Leitura 

e Escrita e Língua Portuguesa; 

 Nas didáticas específicas estudariam assuntos como: Metodologias e Práticas de 

Ensino, Conteúdo e Metodologia de Língua Portuguesa, Conteúdo e Metodologia de 

Matemática, Didática do Ensino de História, Fundamentos e Metodologia do Ensino 

de Ciências Naturais, Fundamentos e Metodologia de Língua Portuguesa nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de 

Geografia, Língua Portuguesa: Conteúdos e Didáticas, Metodologia da Alfabetização 
e Letramento, Metodologia do Ensino de Artes, Metodologia do Ensino da Educação 

Física, Prática de Ensino em Metodologia da Língua Portuguesa, e Pesquisa em 

Educação na Prática de Ensino; 

 E referente aos saberes relacionados à tecnologia aprenderiam assuntos como 

Gestão de Mídias Educacionais, Informática Aplicada à Educação, e Recursos 

Tecnológicos para a Educação, que focalizam a sua utilização (GATTI; BARRETO, 

2009, p.119, grifo nosso). 

 

Essas eram as disciplinas ofertadas aos futuros professores pelas instituições observadas 

pelas autoras, por acreditarem que esses conteúdos fornecem instrumentos que podem favorecer 

uma formação satisfatória aos professores preparando-os para atuarem em sala de aula. 

Entretanto, as autoras observaram que nas ementas curriculares havia aspectos que buscavam 

“[...] fundamentar os conhecimentos de diversas áreas, mas pouco exploram seus 

desdobramentos em termos das práticas educacionais” (GATTI, BARRETO, 2009, p. 121).  

Nos conteúdos das ementas as autoras encontravam justificativas que mostravam o 

porquê ensinar tais disciplinas, a preocupação com o teórico era notória, mas havia pouca 

preocupação com a prática, com o que ensinar e como ensinar (GATTI; BARRETO, 2009). 

Assim, nenhuma das ementas analisadas oferecia conteúdos específicos, ou seja, de Física, 

Química, Ciências etc. Nem mesmo os conteúdos de Português e Matemática eram tratados 

separadamente, ficando incluídos nas metodologias de ensino.  

Entretanto, segundo Gatti e Barreto (2009) nas instituições particulares a maioria das 

ementas das disciplinas de Português tinham seus conteúdos específicos separados da 

metodologia o que favorecia a construção de conhecimentos para lecionar, pois havia uma 

articulação entre as metodologias e os conteúdos. O mesmo aconteceu com o ensino de 

Matemática em 18% dos cursos analisados. Porém, a tendência para os aprofundamentos 

teóricos distantes da prática ainda prevalecia. Ou seja, nas ementas das demais disciplinas, os 

conteúdos específicos ficavam em destaque, as metodologias ficavam subtendidas nos 

conteúdos não havendo articulação entre eles, logo a teoria e a prática não caminhavam juntas.  
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Na área do Ensino de Ciências eram apresentados como conteúdos básicos assuntos 

relativos à: 

[...] história da ciência ou questões epistemológicas e metodológicas e não aos temas 

que devem ser ensinados aos estudantes das séries iniciais. São eles: a relação entre 

ciência e sociedade, a relação entre ciência e tecnologia, epistemologia e o ensino de 

ciências, incluindo a observação e a experimentação (GATTI; BARRETO, 2009, p. 

127).  

 

Observamos que os conteúdos de Ciências ofertados se pautam na teoria da história da 

Ciência, o que pouco contribui para a prática docente. Com isso não estamos desmerecendo a 

importância de os professores conhecerem a história das Ciências, pois sabemos que esse 

conhecimento é necessário principalmente para “[...] associar os conhecimentos científicos com 

os problemas que originam sua construção”, para entender sua evolução de modo a superar a 

visão estática e dogmática das atividades científicas (CARVALHO; Gil-PÉREZ, 2011, p. 24).  

Os conteúdos que contribuiriam para que os professores ensinassem Ciências de forma 

a alcançar a alfabetização científica estariam na compreensão da relação entre Ciência, 

Tecnologia e Sociedade, nos métodos de ensino e nas estratégias didático-pedagógicas. Desta 

forma, na formação inicial os futuros professores deveriam ter contato com maneiras de utilizar 

a pesquisa, a experimentação, a observação, a investigação, a leitura e a escrita dentre outros, 

para ensinar Ciências de forma a auxiliar seus alunos a se apropriarem de conhecimentos 

científicos que os ajudem na compreensão do mundo. Podemos perceber com base na análise 

feita por Gatti e Barreto (2009) onde está um dos pontos de carência na formação dos 

pedagogos: as disciplinas específicas voltadas para a formação deste profissional são abordadas 

ainda de modo insuficiente. 

Nesse mesmo sentido, Libâneo (2013) diz que que são evidentes as falhas das 

Instituições de Ensino Superior para formar pedagogos, bem como dos sistemas e movimentos 

ligados à formação inicial dos professores, que não formulam técnicas legais e práticas 

formativas apropriadas para suprir as carências e as necessidades educativas para preparar e 

formar professores eficientes.  

 De acordo com o autor, uma situação grave e preocupante constatada nas pesquisas 

referentes à formação do pedagogo, diz respeito à inexistência de uma abordagem disciplinar 

de conteúdos para o público dos anos iniciais. Gatti e Barreto (2009. p.122) enfatizam que “[...] 

os conteúdos específicos das disciplinas a serem ministradas em sala de aula nas escolas não 

são objetos dos cursos de formação inicial docente”. 

 Sabemos da importância do conhecimento dos conteúdos para ensinar as crianças. 

Como Libâneo (2013) afirma, se os professores não souberem os conteúdos a serem ensinados 
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a didática por si só, não se sustenta, pois um complementa o outro. Assim, é necessário que o 

professor domine os conteúdos a serem ensinados:  

Professores e professoras têm uma responsabilidade especial em relação ao 

conhecimento dos conteúdos da matéria que ensinam, por ser a principal fonte da 

compreensão da matéria para os alunos. A forma como é comunicada esta 

compreensão transmite aos estudantes o que é essencial e o que é periférico numa 

matéria (SHULMAN, 2005, apud LIBÂNEO, 2013, p. 85). 

 

 Estamos, portanto, diante de um empasse: por um lado, podemos observar que a maioria 

dos cursos de Pedagogia analisados por Gatti e Barreto (2009) não abordam disciplinas que se 

referem aos conteúdos específicos a ser trabalhados com as crianças dos anos iniciais; os autores 

referenciados acima enfatizam a importância de os professores dominarem esses conteúdos, ou 

seja, não é sem motivo que, normalmente os professores se sentem inseguros para o ensino de 

Ciências. 

Para tentar resolver ou minimizar esses problemas na formação inicial de professores da 

educação básica, houve uma discussão em Audiência Pública da Comissão de Educação (CE) 

no Senado Federal no dia 28 de agosto de 2013 a respeito da possibilidade de se criar uma 

espécie de residência pedagógica. Esse projeto tem como objetivo alterar a Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor 

sobre a residência docente na educação básica.  

Uma determinação da Audiência Pública da Comissão de Educação no Senado Federal 

é a de que seja acrescido à formação inicial de professores da Educação Básica um período de 

residência docente como etapa imediata após a conclusão do curso de licenciatura. E, para a 

manutenção e desenvolvimento do ensino durante a residência pedagógica serão 

disponibilizadas bolsas de estudos a alunos residentes, assim como supervisores e 

coordenadores9. De acordo com o parecer (2016) este Projeto já foi aprovado pelo Senado em 

20/04/2016. 

 As lacunas encontradas nos cursos de licenciatura em Pedagogia podem explicar 

algumas das dificuldades que a maioria dos professores dos anos iniciais têm para ensinar 

                                                             
9 Informações presente na Comissão de educação, Cultura e Esporte. Projeto de Lei Senado nº 6, 2014. Disponível 

em:< http://www12.senado.leg.br/noticias/arquivos/2016/03/21/veja-a-pauta-completa-da-ce>. Acesso em 16 de 

jul. 2016. (p. 3). 

Ementa e explicação da ementa. Disponível em: <http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-

/materia/115998>. Acesso em 16 de jul. 2016. 

Relatório do Senado Federal: SF/16995.52030-47 

 

http://www12.senado.leg.br/noticias/arquivos/2016/03/21/veja-a-pauta-completa-da-ce
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/115998
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/115998
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Ciências. No tópico a seguir falaremos sobre as limitações do Pedagogo para ensinar Ciências 

e como esse processo acontece. 

 

2.2 Formação do Pedagogo e o Ensino de Ciências nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental 
 

 Aqui serão apresentadas algumas das limitações do Pedagogo para ensinar Ciências, 

déficit encontrado desde a sua formação inicial o que, invariavelmente conduz à necessidade 

da formação continuada. 

É significativo o número de professores que concluíram as licenciaturas em Pedagogia 

e que não apresentam uma formação adequada para ensinar Ciências. Essas deficiências são 

detectadas desde 1971 e se perpetuam até os dias atuais (COELHO; VILELA; SOUSA, 2015). 

Aliás, como afirma Azevedo (2008), o que mais se encontra nas pesquisas referentes ao ensino 

de Ciências nas últimas três décadas diz respeito à deficiência da formação de professores para 

os anos iniciais.  

Os Pedagogos, de modo geral, não possuem conhecimentos suficientes para trabalhar 

Ciências em sala de aula, um reflexo da falta de formação adequada (AZEVEDO, 2008). O 

fator tempo destinado para o estudo específico de Ciências pode ser uma das causas da 

formação limitada dos professores dos anos iniciais, pois a carga horária estabelecida na maioria 

dos cursos de graduação de Pedagogia designada para conteúdos relacionados ao ensino de 

Ciências é de 60 horas, teóricas e práticas, o que deixa pouco tempo para aprofundar os 

conteúdos necessários para desenvolver um ensino de Ciências satisfatório (BERALDO; 

CEZARI, 2012).  

Como as aulas nos anos iniciais do ensino fundamental são ministradas por profissionais 

que têm que dominar diversas áreas de conhecimento, Cruz e Neto (2012), salientam a 

necessidade desse profissional estar em um processo contínuo de formação, mesmo porque 

inovações educacionais e científicas vão surgindo.  

Soares, Mauer e Kortmann (2013) têm mostrado que para complementar a formação 

inicial os pedagogos devem se envolver em cursos formação continuada direcionados, dentre 

outros conteúdos, para o ensino de Ciências. No entanto, esse processo não está isento de 

obstáculos o que pode fazer com que os pedagogos concentrem suas aulas no ensino de Língua 

Portuguesa e Matemática.  

O que leva os professores a centrar o ensino nas disciplinas de Português e Matemática 

não se relaciona apenas à falta de domínio sobre os conhecimentos de Ciências, mas também 
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porque muitas vezes julgam que saber Português e Matemática é mais importante para a vida 

dos educandos, além de serem disciplinas primordiais para avaliação da qualidade de ensino 

como, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e o Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos o PISA.  

Outros fatores que fazem com que os pedagogos priorizem o ensino de Português pode 

estar na ansiedade que estes profissionais têm para que seus alunos aprendam a ler, escrever e 

interpretar, ou seja, se alfabetizem. De acordo com Nigro e Azevedo (2011) se conseguissem 

conter a ansiedade dos professores e alunos para o aprendizado da leitura e escrita, outros 

conteúdos como os de Ciências, por exemplo, poderiam ser trabalhados, de forma relacionada 

e que também favorecessem a leitura e a escrita. 

A escassez do fator tempo, para Nigro e Azevedo (2011) pode ser um dos motivos que 

faz com que os professores priorizem mais uma disciplina que outra. Para estes autores é 

evidente que Ciências disputa espaço com outras disciplinas e está em total desvantagem com 

relação ao ensino de Português.  

 Todavia, o ensino de Ciências é tão importante quanto o de Português e Matemática, 

ainda mais quando consideramos que estamos imersos em um mundo em que os avanços 

científicos e tecnológicos são intensos e as crianças também fazem parte desta sociedade que 

precisa compreender o mundo que as cerca. É importante que as crianças percebam e entendam 

a Ciência presente no seu dia a dia, que “[...] participem nos processos de tomada de decisões 

baseados em informações científicas; apreciem ciência como parte da cultura; mantenham-se 

conscientes das questões morais e éticas que surgem com o desenvolvimento da ciência 

(NIGRO; AVEZEDO, 2011, p. 707). 

 Sendo a escola um dos maiores locais onde essa aprendizagem sistematizada ocorre e 

sendo os professores os principais responsáveis pela mediação do conhecimento, sua 

preparação adequada para ensinar Ciências é indispensável, como veremos a seguir.  

 

2.3 Ação dos pedagogos em sala de aula: possibilidades e importância 
 

 Nesse tópico abordaremos a ação do professor dos anos iniciais em sala de aula com 

base no conhecimento que possui, mostrando as dificuldades para ensinar Ciências e suas 

consequências. Outrossim, discutiremos as possibilidades de trabalhar Ciências mesmo com as 

lacunas em sua formação. 
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2.3.1 Professores e seus domínios conceituais 

 

 Como discutimos anteriormente, muitos são os motivos que podem ser utilizados pelos 

professores para justificar as dificuldades encontradas por eles para ensinar Ciências. A falta de 

conhecimento científico, bem como a prática e a experiência são uns desses fatores que fazem 

com que os pedagogos não se sintam preparados para ensinar Ciências.  

 De acordo com Lima e Maués (2006) muitos pedagogos têm entrado em sala de aula 

com pouco domínio conceitual e estratégias metodológicas pouco eficazes, o que significa que 

esses profissionais têm dificuldades para ensinar e mediar o conteúdo de Ciências junto a seus 

alunos. Por conta disso, criam mecanismos que facilitam a abordagem dos conteúdos científicos 

selecionando inclusive aqueles que consideram como mais fáceis, o que lhes permite uma falsa 

segurança para trabalhar conteúdos de Ciências.  

Nesse sentido, os autores apresentam algumas estratégias que esses professores 

utilizam, tais como: 

[...] dar menos ênfase aos conteúdos ligados à área de ciências da natureza; optar por 

conteúdos que têm maior domínio, como são os tópicos relativos aos cuidados com a 

saúde, com a alimentação ou nutrição e com a higiene [...]; seguir o livro didático 

passo a passo; preferir as aulas expositivas em vez de fomentar o diálogo e o 
questionamento das coisas e de seus porquês (LIMA; MAUÉS, 2006, p. 165). 

 

Além dessas estratégias utilizadas pelos pedagogos esses profissionais se prendem a kits 

e textos de livros, não oportunizando uma aula dialógica e, portanto, se restringindo à 

apresentação e transmissão de conteúdos. Esquivam-se de atividades mais complexas, 

executando apenas as mais simples, evitando, inclusive, utilizar ferramentas e experimentos 

mais sofisticados que possam fomentar erros (NIGRO; AZEVEDO, 2011). 

A falta de domínio do conhecimento científico por parte dos pedagogos faz com que 

eles evitem se envolver em atividades inovadoras. Faz com que se sintam inseguros para 

formular, criar atividades inovadoras e diferenciadas para o ensino de Ciências. Carvalho e Gil-

Pérez (2011) afirmam que todos os trabalhos investigativos existentes demostram a seriedade 

do problema provocado pela carência de conhecimento da matéria. A gravidade acentua-se na 

prática do professor que se torna “[...] um transmissor mecânico dos conteúdos do livro de 

texto” (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2011, p.22). 

 Essas ações limitadas dos professores em sala de aula podem trazer consequências 

como a desmotivação de professores e alunos, que acabam por não aproveitar as possibilidades 

e o encantamento que o conhecimento científico pode trazer. O ensino de Ciências mediado 

superficialmente, traz grandes perdas tanto para os alunos quanto para os professores. Perdas 
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para os professores, por se sentirem frustrados quando não conseguem alcançar o objetivo de 

mediar o conhecimento com êxito. E perdas para alunos por não terem os seus direitos 

assistidos, o direito de ter um ensino de Ciências satisfatório, de compreender o mundo que é 

marcadamente científico e tecnológico, entender suas evoluções, por não poder usufruir dos 

seus direitos como cidadão hoje, de não desenvolver o olhar crítico, por não compreender o 

suficiente para contribuir ativamente das transformações do meio o qual está inserido, por não 

ser preparados para discutir sobre assuntos relativos a Ciência e Tecnologia que estão presentes 

nas mídias, mesmo não especializadas. Enfim, representa uma perda da autonomia. 

Não favorecer à criança o direito de construir o conhecimento científico é tirar a 

oportunidade de ela entender o mundo a partir das Ciências, é tirar o prazer de experimentar e 

conviver com o mundo científico. Para Mora (2003) a Ciência produz conhecimento em todo o 

mundo, em diversos países, e só podemos estar em sintonia com seus avanços e com tudo que 

está acontecendo se tivermos acesso ao conhecimento científico, não só para perceber o mundo, 

mas, também para opinar e se posicionar. Uma pessoa sem conhecimento científico na 

sociedade atual se encontra em desvantagem, pois ficará excluída “[...] de uma das maiores 

conquistas intelectuais da humanidade” (MORA, 2003, p.31).  

 Mediante a todo o benefício que o conhecimento científico pode trazer e as desvantagens 

de não se ter um ensino de Ciências reflexivo, voltamos à importância da formação do professor 

para mediar o conhecimento, um ensino de qualidade, questionador, reflexivo, problematizador, 

investigativo, crítico dentre outros.  

Souza e Chapani (2015) reforçam a necessidade de um ensino de Ciências 

emancipatório, que é um ensino problematizador, capaz de desenvolver a autonomia, a 

criticidade, o diálogo, a cognição e a criatividade. Para isso os pedagogos devem “[...] mediar 

situações que propiciem a exploração da curiosidade, espontaneidade, capacidade comunicativa 

e indagativa dos alunos” (SOUZA; CHAPANI, 2015, p. 130). 

 De acordo com Vygotsky (2010) a criança se desenvolve por meio da interação com o 

meio, com o outro, mediado pelo adulto. Ela se desenvolve no convívio social por meio das 

relações e observações e a escola possibilita esse convívio de interação. Este autor ainda 

enfatiza que o ser humano não se conhece nem se desenvolve no isolamento, pois é da 

necessidade humana o envolvimento. Isto porquê: 

[...] ele tem, necessariamente, seu prolongamento nos outros; tomado em si, ele não é 

um ser completo. Para o desenvolvimento da criança, em particular na primeira 
infância, os fatores mais importantes são as interações assimétricas, isto é, as 

interações com os adultos, portadores de todas as mensagens da cultura 

(VYGOTSKY, 2010. p. 16).  
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 Na escola essa mediação do conhecimento é feita pelo professor, que poderá propiciar 

um ensino significativo e crítico ao considerar o aprendiz como construtor do seu 

conhecimento, e que essa construção parte do exercício da troca de experiência, ação e interação 

do objeto a ser explorado.  

Para Abreu (2010) a prática é a precursora do conhecimento, entretanto, nem todas as 

práticas pedagógicas constituem-se em atividades desafiadoras para desenvolver o intelecto. 

Esta autora ainda discorre que o ensino de Ciências por meio de atividades intelectuais que 

possibilitem ao aluno relacionar, questionar, reformular, levantar hipóteses etc., poderá 

possibilitar a construção do conhecimento significativo da Ciência. 

Logo, atividades feitas a partir de cópias de livros e textos desconectados da realidade 

do aluno, assim como, o ensino com base na transmissão e memorização de conteúdos, 

exercícios e experimentos que não exigem raciocínio, dentre outros são práticas que pouco 

contribuem para a formação do aprendiz e não favorecem o desenvolvimento do conhecimento 

científico. Ou seja, “[...] não é qualquer atividade que se define como atividade intelectual, ou 

qualquer conflito que se constitui em conflito cognitivo” (ABREU, 2008, p. 20).  

As atividades que podem favorecer a aprendizagem são aquelas que levam o aluno a 

pensar, refletir, reformular, presumir, reconstruir, discutir...enfim. A prática pedagógica deve 

tirar o aluno da inércia, do silêncio, da passividade, deve levar à argumentação, à reflexão, deve 

fazer com que ele relacione o que está estudando com fatos do seu cotidiano e com o mundo, 

ampliando o seu conhecimento (LORENZETTI, 2000).  

 Mas, apesar das lacunas na formação dos pedagogos discutidas anteriormente, existem 

possibilidades para os professores trabalharem a alfabetização científica nos anos iniciais. Para 

que esses professores encontrem possibilidades de alfabetizar cientificamente as crianças, 

primeiro é necessário o reconhecimento do direito desta criança, cidadão desde já, participante 

do meio o qual faz parte. O direito ao conhecimento científico é de todos, sem distinção social 

ou intelectual, é um ensino democrático longe da discriminação. 

 Esse ensino de Ciências de acordo com Delizoicov e Slongo (2011) deverá proporcionar 

conhecimentos científicos e tecnológicos, bem como a utilização no cotidiano destes conceitos 

adquiridos. Entretanto, alguns problemas podem surgir podendo dificultar o trabalho do 

professor, problemas como falta de material didático, problemas estruturais dentre outras 

questões que envolvem, inclusive, aspectos sociais. Embora os problemas surjam com a falta 

de material didático, infraestrutura e espaços adequados, Abreu (2008) defende que esses são 

problemas que o professor não poderá resolver sozinho e nem tem poderio para isso. Contudo, 
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ele pode renovar suas práticas pedagógicas significativamente, se atentar para um ensino 

problematizador, crítico e reflexivo. 

 Como discutido anteriormente, existem diversas práticas pedagógicas que podem ser 

utilizadas pelos professores para alfabetizar cientificamente. Uma delas se relaciona à leitura e 

à escrita defendida como ferramenta importantíssima para o desenvolvimento cognitivo, pois 

mediam o conhecimento se utilizadas de forma problematizador (SOUZA, 2010; ABREU, 

2008). Para atividades práticas e investigativas nem sempre são necessários laboratórios, uma 

vez que elas podem ser realizadas na escola, na própria sala de aula ou ainda fora dela, 

lembrando que, não são os instrumentos por si só utilizados no ensino de Ciências que 

contribuirão com o desenvolvimento da aprendizagem, mas a forma como o professor vai 

utilizar estas ferramentas (LORENZETTI, 2000). 

 Diante das possibilidades visualizadas para que os professores por meio do ensino de 

Ciências alfabetizem cientificamente seus alunos, cabe a esses profissionais aprimorar seus 

conhecimentos, buscando novas perspectivas de ensino e conhecimentos que favoreçam tanto 

seu aprendizado quanto de seu aluno. Isto pode ser feito com trocas de experiências com os 

seus pares, por meio de pesquisas e também por cursos de formação continuada ofertados pelas 

universidades e pelas Secretaria de Educação. 
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Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses 

que fazeres se encontram um no corpo do outro. 

Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. 

Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e 

me indago. Pesquiso para constatar, constatando, 

intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para 

conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou 

anunciar a novidade.  

Paulo Freire 

 

3. A PESQUISA 

 

A pesquisa tem caráter qualitativo, que prevê uma interpretação não quantificável de 

um fenômeno, abordando assuntos da realidade e trabalhando a partir de um mundo de 

significados, crenças, valores, hábitos, opiniões, relações humanas, dentre outros aspectos. Tal 

trabalho de interpretação não permite a redução a equações, médias e estatísticas (MINAYO, 

1997).  

Segundo Bogdan e Biklen (1994) a fonte direta de dados na pesquisa qualitativa é o 

ambiente natural, sendo o pesquisador o instrumento essencial para que ela se efetive. Para os 

autores “[...] a investigação qualitativa é descritiva; os investigadores qualitativos interessam-

se mais pelo processo do que pelos resultados ou produtos” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 47).  

Por meio da pesquisa qualitativa busca-se elucidar ideias explicando o porquê de 

determinados acontecimentos e fatores existentes, utilizando-se de diversas abordagens e 

estratégias de coleta, análise e discussão dos dados. Nesse tipo de pesquisa o objetivo é produzir 

informações não quantificáveis e consistentes, com base na realidade e, consequentemente, 

gerar novas informações. Gerhardt e Silveira (2009) descrevem que: 

 

As características da pesquisa qualitativa são: objetivação do fenômeno; 

hierarquização das ações de descrever, compreender, explicar, precisão das relações 

entre o global e o local em determinado fenômeno; observância das diferenças entre 

o mundo social e o mundo natural; respeito ao caráter interativo entre os objetivos 

buscados pelos investigadores, suas orientações teóricas e seus dados empíricos; 

busca de resultados os mais fidedignos possíveis; oposição ao pressuposto que 

defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009, p. 32). 

 

 A pesquisa qualitativa nos permite investigar de forma interativa a relação entre o 

investigador e o investigado considerando todos os dados levantados como fonte significativa 

de interpretação da realidade. Desta forma, a pesquisa qualitativa nos possibilita uma maior 

compreensão dos fenômenos por meio do contexto em que o objeto está inserido, além de nos 

permitir um olhar aberto e flexível considerando o mundo real, o objeto e as relações 
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estabelecidas entre eles. Os dados obtidos pela interação pesquisador e participante são 

relatados minuciosamente, podendo-se considerar cada gesto, palavras e silêncios. É 

importante que o pesquisador seja fidedigno ao descrever os fatos ocorridos e narrados, 

valorizando cada detalhe (AZEVEDO, 2008).  

 A pesquisa foi desenvolvida a partir dos dados obtidos com as professoras por meio das 

entrevistas semiestruturadas, bem como documentos oficiais e legislação da área. 

 

3.1. Contexto da pesquisa 
 

O presente estudo foi desenvolvido nas escolas municipais de Ilhéus-Bahia que 

atingiram nota acima de 4,0 e alcançaram o indicador de aprendizado acima de 4,5010 no Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) em 2014. Essas foram as médias que mais se 

aproximaram da nota estabelecida para o IDEB11 que é a média 6 para a primeira fase do Ensino 

Fundamental (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas - INEP, 2011). 

Utilizamos o IDEB como critério de seleção para a escolha das escolas e dos professores 

participantes, por este ser um importante condutor de política pública em prol da qualidade da 

educação. Outro aspecto que merece destaque é que o IDEB é uma das ferramentas para 

acompanhamento das metas de qualidade do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) 

para a educação básica. O PDE “[...] auxilia a escola pública, pois se trata de planejamento 

estratégico em que a escola investe em sua qualificação para oferecer mais qualidade de ensino 

ao estudante, aumentando a aprendizagem escolar” (BRASIL, 2015, sn).  

 No IDEB há a junção de dois fatores importantes, um deles são os indicadores de fluxo 

que consistem nos números de aprovação, reprovação e de evasão. Esses indicadores de fluxo 

são medidos pelo Censo Escolar, que é “[...] um levantamento de dados estatísticos 

educacionais de âmbito nacional realizado todos os anos”12. O outro fator importante são os 

indicadores de desempenho que se constituem em exames padronizados medidos pelo Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e Prova Brasil. O SAEB é um indicador de 

                                                             
10 http://portal.inep.gov.br/web/portal-IDEB/portal-IDEB. Acesso: maio de 2015 

11 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado pelo Inep em 2007 e representa a iniciativa 

pioneira de reunir em um só indicador dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: fluxo 

escolar e médias de desempenho nas avaliações [...] O IDEB é mais que um indicador estatístico. Ele nasceu como 

condutor de política pública pela melhoria da qualidade da educação, tanto no âmbito nacional, como nos estados, 

municípios e escolas. Sua composição possibilita não apenas o diagnóstico atualizado da situação educacional em 

todas essas esferas, mas também a projeção de metas individuais intermediárias rumo ao incremento da qualidade 

do ensino (INEP, 2011, sn).  

12 http://portal.inep.gov.br/basica-censo. Acesso: maio de 2015 
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desempenho aplicado em escolas estaduais de Ensino Fundamental II e de Ensino Médio e a 

Prova Brasil é aplicada nas escolas municipais do Ensino Fundamental I. 

 Essas avaliações foram criadas pelo INEP para diagnósticos em larga escala, aplicados 

bienalmente no final de cada ciclo. No Ensino Fundamental I são aplicadas nas turmas do 5° 

ano, já no Ensino Fundamental II são aplicadas no 9º ano e no Ensino Médio são aplicadas nas 

turmas do 3º ano (PAZ; RAPHAEL, 2010). 

É importante ressaltar que:  

 

[...] a combinação de indicadores de fluxo (aprovação, repetência e evasão) e de 

proficiência (Prova Brasil e Saeb) dos alunos, que resultam no IDEB, é calculada em 

valores de 0 a 10. A meta do MEC é que o Brasil atinja até 2021, ano que antecede a 

comemoração do bicentenário da Independência do Brasil, níveis educacionais de 

países desenvolvidos, o que corresponde à média 6 para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental (PAZ; RAPHAEL, 2010, p. 17). 
 

 A partir do critério estabelecido para a escolha das escolas – progresso nos índices do 

IDEB a partir de 2005 – foram selecionadas as escolas para a pesquisa. A escala média nacional 

de pontuação total das escolas em 2005 foi de 3,8 o que demostrava a precária situação 

educacional, fazendo com que o INEP estabelecesse metas progressivas de melhoria desse 

índice. 

  Como em 2014 nenhuma escola de Ilhéus atingiu a média 6,0, considerada como ideal 

pelo INEP, foram selecionadas aquelas que atingiram a meta de avanços e que mais se 

aproximaram da média desejada, ou seja, acima de 4,0. Como os indicadores de desempenho 

são calculados de 0 a 10 estabelecemos para a seleção das 26 escolas municipais de Ilhéus, 

outro critério: além de atingir a média do IDEB acima de 4,0 para ser escolhida, a escola deveria 

atingir o nível de aprendizado, que é a nota da Prova Brasil, acima de 4,5. 

A partir destes critérios preestabelecidos, foram selecionadas três escolas municipais de 

Ilhéus-Bahia para fazer parte do desenvolvimento dessa pesquisa. Para manter o sigilo, às 

escolas selecionadas foram dados nomes fictícios, de teóricos da educação, como pode ser 

verificado no quadro a seguir: 
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Quadro 1. Relação das escolas selecionadas de acordo com os critérios estabelecidos. 

 

Fonte: http://www.qedu.org.br/cidade/3355-ilheus/ideb/ideb-por-escolas 

 

Com o intuito de apresentar algumas características das escolas participantes, 

organizamos uma tabela, a seguir, onde as escolas são apresentadas por suas siglas:  

 

Tabela 1. Apresentação das escolas com siglas 

 

ESCOLAS 

 

 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

EMPF 11 salas, Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental I 

BEM 5 salas, Ensino Fundamental I 

 

EMD 

3 salas, sendo que essa escola é apenas um anexo. Sua sede localiza-se em outra 

rua no mesmo bairro. Nesse anexo ficam apenas as turmas do 3º, 4º e 5º ano. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

As escolas Bourdieu e Durkheim só trabalham com o Ensino Fundamental dos anos 

iniciais com as turmas de 1º ao 5º ano. Em cada escola participante da pesquisa só havia uma 

sala de 5º ano em cada turno.  

 

3.2. Participantes 
 

 Foram convidados a participar da pesquisa docentes dessas escolas que estejam 

exercendo o ofício em sala de aula. A pesquisa foi desenvolvida com os professores de Ciências 

do 5º ano do Ensino Fundamental I que tiveram interesse em participar da pesquisa.  

No total foram entrevistadas três professoras, uma de cada escola. Em cada escola há 

duas turmas de 5º ano, uma turma pela manhã e outra à tarde, em duas delas a mesma professora 

trabalha nos dois turnos. Em outra escola as professoras são diferentes nos turnos, porém, no 

momento da coleta de dados, uma delas encontrava-se em licença maternidade e a professora 

substituta não se enquadrava nos critérios da pesquisa.  

ESCOLA MUNICIPAL DE ILHÉUS META DO IDEB INDICADOR DE 

APRENDIZADO 

Escola Municipal Paulo Freire (EMPF) 4,3 5,01 

Escola Municipal Bourdieu (EMB) 4,3 4,99 

Escola Municipal Durkheim (EMD) 4,1 4,60 

http://www.qedu.org.br/cidade/3355-ilheus/ideb/ideb-por-escolas
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As professoras entrevistadas receberam pseudônimos nesta pesquisa como meio de 

preservar a identidade assim como evitar constrangimentos e/ou embaraços, como foi acordado 

no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 1) aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos13 (CEP). As professoras receberam nomes de Deusas como 

forma de agradecimento e reconhecimento de que, sem elas, a pesquisa não seria possível. Os 

nomes foram escolhidos com base nas características e informações fornecidas por cada 

professora na hora da entrevista.  

 A professora da Escola Municipal Paulo Freire será chamada de Isis, “Deusa da 

fertilidade e maternidade”, que, de acordo com as crenças egípcias, é um modelo de mulher e 

mãe. Este nome foi escolhido porque esta professora com muita alegria e satisfação manifestou 

na entrevista a vitória de exercer a profissão de educadora, um sonho realizado anos depois da 

conclusão do Ensino Médio, pois ela optou de imediato por cuidar dos filhos e do casamento, 

para depois se realizar profissionalmente. Isis se formou em pedagogia pela Universidade 

Estadual de Santa Cruz (UESC) em 2008 e desenvolve a profissão de educadora há 5 anos.  

Na Escola Municipal Bourdieu, a professora será chamada de Íris, nome da Deusa 

Grega, cujo significado é “Mensageira pela palavra”. O nome escolhido para essa professora 

tem relação com o fato dela ter demonstrado com intensidade no momento da entrevista, sua 

preocupação com a formação de seus alunos e sua busca pelo seu aprimoramento para contribuir 

da melhor forma com a educação. Ela aproveitou o espaço da entrevista para manifestar seus 

objetivos, anseios, sonhos e frustrações como educadora, objetivando direcionar o olhar dos 

formadores de professores para uma formação diferenciada no que se refere ao Ensino de 

Ciências. 

A educadora Iris se formou em Pedagogia, em 2008 pela UESC, mas sentindo 

necessidade de adquirir conhecimentos administrativos, ingressou no curso de administração. 

Depois de adquirido este conhecimento foi para a gestão de escola sendo supervisora e fazendo 

uma especialização na área de gestão, supervisão escolar e orientação. No momento da pesquisa 

ela cursava mestrado em Ciências da Educação. Iris gosta de estudar porque pensa que como 

professora não pode ficar em sala de aula na monotonia. 

Na Escola Municipal Durkheim, a professora recebeu o nome da Deusa Cibele, que 

significa o “espírito do calor e da vida”, conhecida também como a grande mãe dos Deuses. 

Foi atribuído este nome pela multifuncionalidade desta professora que exerce a docência e a 

direção em um turno oposto.  

                                                             
13 Nº CAAE 48704715.0.0000.5526 
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Escolhemos o 5º ano dos anos iniciais do fundamental por ser uma turma que está 

encerrando o ciclo do fundamental I, sendo preparada para o fundamental II e, portanto, 

acreditamos na possibilidade de que os professores desse ano trabalhem Ciências de maneira 

mais desenvolvida, completa e objetiva corroborando o que dizem autores da área 

(LORENZETTI, 2000; CHASSOT, 2006; AZEVEDO, 2008; ABREU, 2008; SOUZA, 2010; 

SASSERON; CARVALHO, 2011; MORAES, 2015).  

 

3.3. Metodologia de coleta de dados 
 

Assim que o projeto da dissertação foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), 

partimos para uma visita às escolas para que a pesquisadora se apresentasse aos professores que 

poderiam ser participantes da pesquisa, bem como explicar o projeto de maneira detalhada no 

intuito de convidar os docentes a participarem e de obter autorização destas docentes para 

entrevistá-los. Naquela oportunidade, aproveitamos para marcar o dia e o horário em que a 

entrevista poderia ser realizada sem prejuízo para as entrevistadas.  

Após o consentimento das docentes realizamos a entrevista semiestruturada, que, de 

acordo com Ribeiro (2008) é: 

 

A técnica mais pertinente quando o pesquisador quer obter informações a respeito do 

seu objeto, que permitam conhecer sobre atitudes, sentimentos e valores subjacentes 

ao comportamento, o que significa que se pode ir além das descrições das ações, 

incorporando novas fontes para a interpretação dos resultados pelos próprios 

entrevistadores (RIBEIRO, 2008 p.141). 

 

Adotamos essa ferramenta de coleta, por nos possibilitar um maior contato com o 

participante favorecendo a aquisição de informações necessárias à pesquisa, isto porque a 

entrevista pode se desenrolar naturalmente como se fosse uma conversa, deixando o 

entrevistado tranquilo e a vontade para pronunciar-se sobre o que é perguntado e o que 

conceitua como importante. 

Uma das vantagens da entrevista semiestruturada é a possibilidade da captação imediata 

da informação desejada. Lüdke e André (2013) argumentam que: 

 

Especialmente nas entrevistas não totalmente estruturadas, onde não há a imposição 

de uma ordem rígida de questões, o entrevistado discorre sobre o tema proposto com 

base nas informações que ele detém e que no fundo são a verdadeira razão da 

entrevista. Na medida em que houver um clima de estímulo e de aceitação mútua, as 

informações fluirão de maneira natural e autêntica (LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p. 39). 
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Marconi e Lakatos (2003) defendem que a entrevista é vantajosa ainda por possibilitar 

meios diretos e satisfatórios para estudar uma ampla variedade de fenômenos. Sendo um 

instrumento que exige bem menos do entrevistador em comparação com as outras técnicas, 

pois se pauta menos na introspeção ou reflexão; propicia a coleta de dados em meio a um 

conjunto de atitudes comportamentais e; permite a obtenção de dados não contemplados em 

questionários nem mesmo em momentos de observação.  

A entrevista permite uma maior flexibilidade, porque o pesquisador poderá repetir ou 

esclarecer perguntas ou até mesmo reformular as perguntas sem alterar seu sentido ou 

significado, além de oportunizar a obtenção de dados que não se encontram em fontes 

documentais e que são relevantes e significativos para a questão estudada.  

Contudo, esta técnica de coleta apresenta limitações, pois a presença do pesquisador 

pode inibir o comportamento do entrevistado, por exemplo. Marconi e Lakatos (2003) 

destacam mais algumas dessas limitações: 

 
Dificuldade de expressão e comunicação de ambas as partes [...] Possibilidade 

de o entrevistado ser influenciado, consciente ou inconscientemente, pelo 

questionador [...] Retenção de alguns dados importantes, receando que sua 
identidade seja revelada dentre outros (MARCONI; LAKATOS, 2003, 

p.198). 

 

 Vale destacar que durante a realização das entrevistas que compõem este estudo, foram 

tomadas as medidas possíveis para minimizar as limitações apresentadas pela técnica. Além 

disso, as entrevistas realizadas com as professoras foram marcadas com antecedência, esses 

encontros ocorreram separadamente, cada uma em dias e locais determinados em comum 

acordo quando da apresentação da pesquisa nas escolas. Ao entrevistá-las, as falas foram 

gravadas em áudio e posteriormente transcritas pela pesquisadora.  

Todas as entrevistas seguiram basicamente o mesmo roteiro (Apêndice 2), ressaltando 

que esse tipo de metodologia de coleta de dados nos permite desenvolver outras perguntas não 

planejadas anteriormente, de acordo com as respostas e/ou dúvidas apresentadas pelo 

entrevistado.  

 Esta característica, em especial, é o que torna cada entrevista distinta dos questionários, 

embora todas sigam um roteiro comum. Isso ocorre, porque as entrevistas semiestruturadas 

permitem que o entrevistador conduza a entrevista com autonomia e liberdade, dirigindo-as da 

maneira que acredita ser adequada, explorando ao máximo a questão, de forma a aproveitar a 

maleabilidade das perguntas abertas e a vantagem de ser conduzida por meio de uma conversa 

informal (LAKATOS; MARCONI, 2003).    
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3.4. Metodologia de análise de dados  
 

A metodologia de análise utilizada para esta pesquisa teve base na Análise Textual 

Discursiva (ATD). Esta metodologia, de acordo com Moraes e Galiazzi (2011, p.7), “[...] 

corresponde a uma metodologia de análise de dados e informações de natureza qualitativa com 

a finalidade de produzir novas compreensões sobre os fenômenos e discursos”.  

Ainda segundo os autores os dados de uma pesquisa compõem o corpus de análise que 

tanto pode ser produzido especialmente para a pesquisa, como no nosso caso, como também 

advir de documentos já existentes.  

Para esta pesquisa o corpus é formado pelas falas das entrevistadas. Assim, o corpus é 

visto como: “[...] produções que expressam discursos sobre diferentes fenômenos e que podem 

ser lidos, descritos e interpretados, correspondendo a uma multiplicidade de sentidos que a 

partir deles podem ser construídos” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p.16). 

A ATD conta com três fases distintas, que serão explicitadas abaixo:  

 

Fase 1: Desconstrução do texto original 

A desconstrução do corpus é a desmontagem distinta de ideias, que são fragmentadas 

para que haja agrupamentos conforme seus sentidos e ligações de ideias. Essa fragmentação 

busca perceber os variados sentidos do texto, bem como de ideias de maior ou menor 

abrangência. De acordo com a ATD a desconstrução é o primeiro componente da análise. A 

desconstrução ou unitarização dos dados “[...] consiste num processo de desmontagem ou 

desintegração dos textos, destacando seus elementos constituintes” para focalizar os detalhes 

(MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 18).  

O processo de desconstrução, de acordo com Moraes e Galiazzi (2011), 
 

Constitui um exercício desconstrutivo em que as informações são gradativamente 

transformadas em constituintes elementares, componentes de base pertinentes à 

pesquisa. Representa um movimento de leitura e interpretação em que os significantes 

dos textos são interpretados produzindo-se diversificados significados, resultando 

deste processo elementos ou unidades, pretendendo-se com isso ressaltar aspectos 

significativos do fenômeno analisado (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 48-49). 

 

A desconstrução do corpus tem como objetivo desintegrar o texto, para que os elementos 

que constituem a pesquisa possam ficar em evidência, ou seja, “[...] conseguir perceber os 

sentidos dos textos em diferentes limites de seus pormenores” (MORAES; GALIAZZI, 2011, 

p. 18). A partir deste exercício de desconstrução são geradas as unidades de análise. 
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A unitarização é a primeira atividade da análise que tem como propósito delimitar os 

significados dos textos, sendo necessária uma leitura minuciosa e aprofundada para melhor 

interpretação. Assim sendo, a unitarização de acordo com Moraes e Galiazzi (2011) é um 

recorte, ou seja, uma fragmentação dos materiais de análise. 

 Para que o processo de unitarização seja eficaz, é preciso: 

 

[...] ter sempre presentes os objetivos do estudo que está sendo conduzido, os quais 
servirão de referência para os recortes dos textos. Cada fragmento produzido deve ter 

relação com os objetivos, e o processo de unitarização como um todo deve refletir as 

intenções da pesquisa e ajudar a atingi-las (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 51). 

 

A unitarização do corpus é um movimento de desconstrução mediante à temática 

estudada e investigada. Logo, a unidade de análise foi desenvolvida tendo sempre em mente os 

objetivos da pesquisa. Salientamos que para construir a unidade de análise não ficamos 

limitadas nas unidades que já estavam explícitas nos textos, selecionando também a unidade 

implícita que mediante trabalhos de interpretação está dentro do objeto procurado. 

Fase 2: Categorização das unidades 

Em seguida, foi realizada a etapa de categorização que “[...] é um processo de 

comparação constante entre as unidades definidas no processo inicial da análise, levando a 

agrupamentos de elementos semelhantes” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 22), ou seja, 

agrupar os elementos com significações próximas. Essa semelhança é definida pelas 

pesquisadoras. 

As categorias podem ser definidas a priori ou podem ser emergentes. Os autores 

supracitados conceituam o primeiro como aquela estabelecida inicialmente, antes mesmo da 

análise do corpus; e o segundo como aquela estabelecida após a leitura do corpus, podendo ser 

com base nas informações encontradas, sendo ideias que o pesquisador nem imaginava 

investigar, mas que mediante a leitura foi atraído por sua relevância e pelo que poderia agregar 

à pesquisa.  

 A pesquisa foi desenvolvida a partir da análise de três categorias com princípios de 

classificação distinta. Na categorização, as unidades de análises compostas pela unitarização 

são agrupadas em categorias de acordo com seus objetos de análises, estabelecendo relações 

entre as unidades e as categorias. Exemplo: Todas as unidades de análises que falam das 

concepções dos professores a respeito da Alfabetização Científica farão parte da mesma 

categoria. 

 Como Moraes e Galiazzi (2011) descrevem: 
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Categorizar é reunir o que é comum [...] constitui um processo de classificação em 

que elementos de base [...] são organizados e ordenados em conjuntos lógicos 

abstratos, possibilitando o início de um processo de teorização em relação aos 

fenômenos investigados (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 75). 

 

Inicialmente, algumas categorias aplicadas na presente pesquisa estavam estabelecidas 

antes da leitura do corpus, elas são a priori e objetivaram destacar: 

 A concepção das professoras dos anos iniciais acerca da Alfabetização Científica e seus 

elementos; 

 As dificuldades e possibilidades visualizadas pelos professores para trabalhar 

Alfabetização Científica nos anos iniciais; 

 As principais estratégias didático-pedagógicas relatadas pelos professores para trabalhar 

com elementos da Alfabetização Científica; 

 

Com relação à primeira categoria, nossa intenção era trabalhar somente com as 

concepções das professoras sobre a Alfabetização Científica, porém dados importantes no que 

se refere a elementos da Alfabetização Cientifica emergiram de suas falas, então essa categoria 

se classifica, de acordo com a metodologia da ATD, como uma categoria que é, ao mesmo 

tempo, a priori e emergente. 

Buscamos destacar no corpus falas das professoras entrevistadas que poderiam compor 

as categorias supracitadas. Ressaltamos que quando apresentarmos falas e/ou fragmentos de 

falas das professoras, elas estarão em negrito e itálico com a indicação do nome fictício da 

participante (Isis, Iris e Cibele). Na sequência dessa etapa se desenvolve a última, a construção 

do metatexto. 

Fase 3: Construção do metatexto 

Nas categorias encontram-se elementos que constituirão o metatexto, que consiste na 

descrição e interpretação dos dados, estabelecendo relações entre eles e o referencial teórico. 

Ao desenvolver a análise, partimos das falas das professoras, para o teórico que são os 

referenciais, tecendo uma dinâmica em interpretar e produzir argumentos, sendo necessário um 

esforço para comunicação desses dados que configuram o metatexto (MORAES; GALIAZZI, 

2011). Como enfatizam Moraes e Galiazzi (2011, p. 94) a “[...] escrita pode ser organizada e 

validada a partir das categorias de análise anteriormente construídas, aperfeiçoando-se a 

estrutura e a clareza do texto enquanto se avança”.  
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Como descrevem Moraes e Galiazzi (2011): 

 

As produções textuais, elaboradas pelo pesquisador a partir de suas análises, incluem 
inferências dos textos analisados aos seus contextos. Seja a partir de processos 

indutivos ou intuitivos, o pesquisador, mediante a inferência, ousa ir além do que é 

evidenciado diretamente, movimento de abstração que garante relevância teórica ao 

trabalho realizado (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 95). 

 

 De acordo com os autores, é preciso escrever mesmo diante da insegurança e receios, e, 

mesmo que as ideias não estejam claras, é preciso se arriscar, expor o que se pensa, porque é 

nesse exercício que novas ideias vão surgindo e aprimorando os conhecimentos e 

aperfeiçoando a escrita. Logo, o metatexto será construído nas idas e vindas desse extenso 

processo.  

Com a finalidade de facilitar a compreensão do leitor, na escrita do metatexto utilizamos 

na transcrição alguns marcadores. As falas das professoras na construção do texto serão 

apresentadas em “itálico” e no meio do texto os fragmentos de suas falas estarão negrito e 

itálico.  
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Escrever é imprimir a experiência do espanto de estar no 

mundo. É estender as dúvidas, confessar os labirintos, 

povoar os desertos. E mais, escrever é dividir 

sobressaltos, explicitar descobertas e abrir-se ao mundo 

na ilusão de tocar a completude. 

Bartolomeu Campos de Queirós  

 

 

4. O QUE FOI POSSÍVEL APRENDER A PARTIR DAS REFLEXÕES 

 

Para desenvolver esse capítulo de análise partirmos das entrevistas feitas com as 

professoras das escolas selecionadas e da literatura pertinente.  

 

4.1. Concepção dos professores acerca da Alfabetização Científica 

 

A primeira categoria diz respeito às concepções que as professoras entrevistadas 

possuem sobre a Alfabetização Científica. No capítulo três, abordamos algumas das 

dificuldades encontradas por elas para alfabetizarem cientificamente seus alunos e mostramos 

que uma das causas está relacionada às lacunas encontradas na formação inicial do Pedagogo. 

Nesse sentido, o que se percebe é que, de maneira geral, as professoras participantes da 

pesquisa têm dificuldades com a Alfabetização Científica, principalmente no que diz respeito a 

conceituar esse tipo de alfabetização. Mas, será que os professores precisam realmente conhecer 

o conceito (ou os diversos conceitos) de Alfabetização Científica para ensinar Ciências de modo 

a permitir que seus alunos alcancem vários dos objetivos propostos para esse tipo de 

alfabetização?  

A professora Íris tinha certo conhecimento sobre a Alfabetização Científica, e mesmo 

acreditando que não saberia explanar profundamente o seu significado, relatou que:  

 

Alfabetização Científica eu já ouvi falar, mas saber concretamente do que se trata 

profundamente, não. Eu penso que é relacionado ao ensino da Ciência, mas não um ensino 

teórico. É começar desde a base, como tem a alfabetização para saber ler e escrever, então 

nas Ciências, seria conhecer a Ciência desde cedo. Então a Alfabetização Científica seria 

nessa lógica. Eu acho importante porque se a gente deixar para os alunos só verem Ciências e 

estudarem quando eles estiverem maiores, a dificuldade será pior, então se desde pequenos 

eles começarem a fazer experiências simples de pegar o lápis, passar na cabeça e perceberem 

que a eletricidade está ali naquele papelzinho... Íris [se referindo à experiência de 

eletroestática].  
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Percebemos que a professora Íris tem a consciência da importância de ensinar Ciências 

aos seus alunos desde pequenos e que esse ensino não deve ser teórico, conteúdista, mas um 

ensino que leve o aluno a ser o construtor do seu próprio conhecimento e perceber, por meio 

dos conceitos, os fundamentos da Ciências na sua prática diária, como a professora exemplifica 

com a experiência de eletrostática.  

Apesar de haver declarado não saber exatamente como explicar o que significa 

Alfabetização Científica, a professora Íris, demostra um cuidado com o ensino de Ciências, um 

comprometimento em fazer com que seus alunos entrem em contato desde cedo com 

experiências, mesmo que simples, mas que estejam próximas do seu cotidiano, no que ela julga 

estar fazendo a Alfabetização Científica.  

O que pode parecer uma ideia ingênua da professora, de desenvolver uma experiência 

simples como a de fazer seus alunos pegarem o lápis, passarem na cabeça e perceberem que 

a eletricidade está ali naquele papelzinho demonstra na verdade uma preocupação com o 

aprendizado do aluno e que seu desejo é promover um aprendizado do conhecimento científico 

que seja proveitoso. 

A professora Cibele, por outro lado, declarou nunca ter ouvido falar em Alfabetização 

Científica. Essa lacuna pode ser consequência da sua formação inicial, como ela mesmo 

declarou na entrevista, quando falávamos sobre esse assunto: 

 

[...] não tive nenhuma disciplina referente à Ciência na minha graduação, nem em formação 

continuada. Nada ligado diretamente à Ciência (Cibele). 

  

A professora Isis também expressa não ter cursado, seja na formação inicial, seja na 

continuada, qualquer disciplina relacionada ao ensino de Ciências: 

 

Eu fiz pedagogia na UESC, mas não me lembro assim da preocupação do curso de trabalhar 

essas questões de Ciências, trabalhou-se Português muito precariamente, diga-se de passagem 

e Matemática, também. Mas assim, a parte de Ciências eu não me recordo de ter feito algum 

estudo, ou ter feito qualquer tipo de curso a parte. Não, não houve. Não houve, esse cuidado 

na formação (Isis). 

 

 Como já vimos em capítulo anterior a formação dos pedagogos é polivalente, pois esse 

profissional pode exercer diversas funções, podendo atuar em múltiplas áreas. Entretanto, o 

currículo do curso de Pedagogia é muito complexo principalmente no que diz respeito à duração 
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do curso e à carga horária. Isto porque os cursos de Pedagogia “[...] não oferecem oportunidade 

de aprofundamento para que os professores proponham desafios capazes de favorecer o 

estabelecimento de relações entre os saberes escolares e a experiência cotidiana dos discentes” 

(GATTI; BARRETO, 2009, p. 128). 

 Todavia, sabemos que os cursos de licenciatura por mais tempo que tivessem não 

seriam suficientes para contemplar todas as necessidades e as especificidades da profissão 

docente. Uma forma de minimizar essa situação são os cursos de formação continuada. Além 

disso, como vimos na literatura, o professor também pode e deve usar o espaço escolar para 

aprimorar seus conhecimentos, suprindo suas necessidades e compartilhando conhecimentos 

com seus pares, atitudes que possibilitam o crescimento pessoal e coletivo.  

Quanto à professora Íris, ao ser questionada sobre sua formação, informa ter concluído 

o curso de Pedagogia em 2008, na mesma instituição e período que a professora Isis. Contudo, 

a professora Íris relata que teve a disciplina referente ao ensino de Ciências como podemos ver 

a seguir: 

 

Na minha graduação o conhecimento científico foi tão pouco, lembro que tive a disciplina 

metodologia do ensino da ciência, mas foram aulas só teóricas, (muitoooo teóricas). Eles falam 

tanto em colocar na prática aqueles assuntos, mas a própria professora em sala de aula que 

está formando professores falava só teorias. Mas, sempre, desde que trabalhei, gosto de 

Ciências e de História. Gosto mais do que ensinar Português e Matemática. Ciências e História 

é o que me agrada mais. E quando a gente gosta, faz com prazer (Íris). 

 

E, além de ter sido uma experiência marcadamente teórica, Íris continua a falar sobre 

sua formação e o papel que atribui à formação continuada: 

 

A preparação acadêmica, não digo que seja boa, e a deficiência já vem de lá. Certo que não 

devemos só culpar a formação inicial, mas com a prática e a nossa iniciativa de estar buscando 

melhorar para não ensinar ciências só falando (Íris). 

 

 A professora Isis, também reconhece suas limitações e pede por ajuda as universidades. 

 

Quem sabe se as universidades também não poderiam nos dar esse suporte mandando alguns 

profissionais. De repente ver o que é interessante, pega um grupo e faz uma oficina. Eu acho 

que seria interessante, fazer um trabalho com os professores do Fundamental I, fazer um 

trabalho como ensinar Ciências de maneira prazerosa (Isis). 
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Percebemos que as professoras almejam aprender a ensinar Ciências com práticas 

inovadoras, que contribuam para uma aula agradável em que os alunos se sintam à vontade para 

se expressar. Porém, elas sentem a necessidade de uma formação continuada, com o intuito de 

superar algumas dificuldades de maneira que possam contribuir mais para a Alfabetização 

Científica de seus alunos. Entretanto, para superar essa lacuna da formação não basta 

proporcionar aos professores apenas “[...] instruções mais detalhadas, através de manuais ou 

cursos ad hoc: faz-se necessária uma profunda revisão da formação – inicial e permanente – 

dos professores” (CARVALHO; GIL-PEREZ, 2011, p. 10). 

O que percebemos, no entanto, é que mesmo com todas as dificuldades encontradas, 

essas professoras realizam trabalhos utilizando elementos da Alfabetização Científica que 

julgamos importantes, como a interdisciplinaridade, considerar a realidade do aluno, 

desenvolver a criticidade, incentivar a pesquisa, ensinar de forma problematizadora e dialógica, 

ensino reflexivo e argumentativo. E atividades que contemplem esses elementos são 

desenvolvidas em sala de aula independente de as professoras compreenderem o conceito de 

Alfabetização Científica. 

 

Eu acho interessante que eles aprendam a questão de como lidar com o meio ambiente, as 

questões de como respeitar, como cuidar, como se cuidar principalmente até pela questão de 

que muitas informações que eles têm, muitas vezes eles são muito pouco orientados. Então, 

quando você tem essa, esse canal que é trabalhar Ciência na escola, há possibilidade de falar 

de determinadas questões que às vezes em casa eles não tem acesso, e às vezes com o professor 

em sala de aula, de repente fica de uma forma mais leve, de repente você pode atingir, alcançar 

alguns objetivos para eles tomarem conhecimentos do que é a prevenção sexual, que você pode 

falar de forma mais aberta como cuidar mesmo, do corpo, da higiene entre outras coisas (Isis). 

 

De acordo com o que já debatemos acima, um dos elementos que podemos encontrar no 

discurso de Isis é o desenvolvimento do ensino de Ciências partindo da realidade e da 

necessidade dos alunos, o que permite um ensino e aprendizado produtivos, além de atrair a 

atenção do aluno para o conteúdo proposto, uma vez que esse faz sentido para ele.  

Como argumentamos na metodologia, ao iniciar essa categoria, nosso olhar estava 

voltado para as concepções das professoras com relação à Alfabetização Científica, mas no 

desenvolver das análises percebemos que existem dados nas falas das professoras mais 

importantes que o conceito em si, e esses passaram a se constituir nos dados emergentes da 

categoria. 
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Esses elementos serão retomados de uma maneira mais detalhada nas categorias a 

seguir, mas achamos importante pontuá-los nesse momento uma vez surgiram a partir dessa 

categoria, ou seja, ligados à concepção das professoras. 

Assim, com relação aos seus alunos, a professora Isis, na fala acima, mostra que acha 

interessante que eles aprendam lidar com o meio ambiente, [...] respeitar, como cuidar e se 

cuidarem. Na fala desta professora encontramos os elementos da alfabetização científica que 

possibilitam os alfabetizados vivenciarem o conhecimento adquirido, colocando-o em prática 

na sua vida cotidiana, podendo melhorar assim sua existência.  

Além disso, pode-se dizer que um aluno está alfabetizado cientificamente quando o 

ensino de Ciências for capaz de perceber as transformações positivas e negativas do mundo, 

podendo se posicionar e fazer escolhas conscientes e responsáveis (VIECHENESKI; 

LORENZETTI; CARLETTO, 2012). 

A seguir apresentamos, de acordo com nossa análise e pautadas em vários autores 

(CHASSOT, 2015; MORAES, 2015; SOARES; MAUER; KORTMANN, 2013; SASSERON; 

CARVALHO, 2011; LORENZETTI, 2000; AZEVEDO, 2000) alguns elementos que julgamos 

importantes para que ocorra a Alfabetização Científica:  

  

 VIVÊNCIA DO ALUNO 

Como uma forma de (re)significar o ensino a professora Isis fala sobre o trabalho de um 

professor apresentado em um programa do Globo Rural que assistiu:  

 

Ele construiu uma chocadeira, uma coisa bem simples, bem artesanal com coisas que eles 

pegaram no lixo e que fica com o custo bem baratinho [...]as crianças, me parece que essa 

escola é no Rio Grande do Sul, se sentiram muito envolvidas. Geralmente as crianças que 

estudam nessa escola são filhos de produtores rurais [...] eles se sentiram motivados. E, Nossa 

Senhora, estava todo mundo muito contente porque foi de peças que eles reutilizaram: pegaram 

no lixo como uma grade de geladeira, até um micro-ondas velho e eles foram explicando como 

poderia ser feito e aquilo ali, foi um motivo a mais para as crianças se sentirem interessadas a 

desenvolver outros Projetos. Então eu acho que essa questão da investigação para trabalhar 

essa questão de pesquisa na sala de aula é muito importante (Isis). 

 

 Embora não tenha sido uma atividade desenvolvida pela professora Isis, ela reconhece 

a importância de ensinar Ciências partindo da realidade dos alunos o que é possível de ser feito 

com materiais simples, de baixo custo, reaproveitados do lixo. Tudo isso pode possibilitar um 

excelente aprendizado. A professora verificou que trazer o que o aluno vive para dentro da sala 
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de aula é uma forma de fazer com que os conhecimentos científicos se conectem com que o 

aluno conhece de forma que ele possa responder a problemas reais em sua vida diária. 

  As professoras Íris e Cibele também demostram a importância de ensinar Ciências 

partido da vivência do aluno. Ao perguntar a Cibele de que princípio ela parte para ensinar 

Ciências ela responde: 

 

 Da vivência deles. Pergunto se alguém sabe alguma coisa sobre o assunto, o que traz, o que o 

nome representa para eles. Dar o tema e pedir para eles falarem o que já sabem para depois 

disso preparar o conteúdo (Cibele). 

  

 Ensinar Ciências partindo de conteúdos que fazem parte da vida da criança, chama a 

atenção, desperta sua curiosidade e possibilita o questionamento, auxiliando-a a compreender 

o seu mundo. Trabalhar com a realidade do aluno é um elemento da Alfabetização Científica 

que viabiliza que os educandos encontrem em sala de aula uma motivação, um espaço para 

manifestar seus interesses, dialogar sobre suas vivências e experiências, relacionando-as ao 

aprendido, possibilitando e contribuindo para que o conhecimento seja construído. Dessa 

maneira, esse conhecimento científico agora ressignificado com a vida dos alunos tem grandes 

probabilidades de ser utilizado por eles no cotidiano, ajudando-os a transformarem o espaço do 

qual fazem parte de maneira responsável e comprometida, a compreenderem e interagirem com 

o mundo de forma crítica. 

 

 INTERDISCIPLINARIDADE 

 A literatura relata as dificuldades encontrada pelos professores para ensinar Ciências e, 

como já relatamos anteriormente, esses impasses podem ser provenientes das lacunas deixadas 

por uma formação inicial deficiente. Outro problema que surge para o ensino de Ciências, 

relatado pelas professoras tem relação com a falta de materiais e até a pequena carga horária 

que a disciplina de Ciências tem na grade curricular. Ainda que a função da 

interdisciplinaridade seja muito maior que essa que relatamos, ela é utilizada pelas professoras 

como forma de contornar esses dificultadores:  

 

[...] é uma experiência boba que dali podemos desenvolver muita coisa, uma produção textual, 

já envolve outras disciplinas então é nessa base que vejo a Alfabetização Científica (Íris). 

 

[...] mas, na medida do possível, eu sempre consigo alinhar [as aulas] já que coloquei Ciências 
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e Português na sexta-feira e eu sempre consigo fazer uma interdisciplinaridade, trabalho essas 

questões com as crianças nas sextas-feiras (Isis). 

 

  O ensino de Ciências desenvolvido a partir da interdisciplinaridade é enriquecedor, 

possibilita uma aprendizagem ampla e significativa por unir disciplinas com o objetivo de 

promover o aprendizado do aluno e a construção do seu conhecimento. A interdisciplinaridade 

é um dos elementos da Alfabetização Científica que contribui para formar cidadãos críticos 

capazes de se posicionar e fazer escolhas levando em consideração mais de um ponto de vista, 

mais de um campo do conhecimento. Por apresentar o conhecimento de forma mais ampla e 

conectada, amplia também o conhecimento do aluno que passa a entrar em contato com um 

ensino mais integrador. 

 

 PROBLEMATIZAÇÃO  

 

  A problematização em sala de aula permite que o professor discuta sobre a realidade do 

aluno, envolvendo seu conhecimento prévio com o conhecimento científico, olhando para as 

questões do ambiente, da saúde, da vida cotidiana do aluno não como meros problemas, mas 

como pontos de partida para a construção crítica do conhecimento e, quando possível, uma 

resolução para a situação, por meio da mudança de atitude. Para tanto, vários questionamentos 

são levantados podendo levar os alunos a observarem, refletirem e perceberem suas ações 

cotidianas buscando novos aprendizados. 

  A professora Isis relatou que antes de chegar no assunto que vai trabalhar em sala de 

aula ela faz uma sondagem sobre os conhecimentos que fazem parte da vida de seus alunos, e 

na medida em que eles vão respondendo, o conteúdo vai sendo construído, de forma 

contextualizada e levando em consideração a voz dos alunos:  

 

Então de repente começo a falar das áreas verdes. Há alguma [área verde] perto da sua casa? 

- Ahh tem sim, perto da minha casa tem uma praça. E aí como é o cuidado? Daí já faz um link 

com o lixo. É cuidado? Como vocês usam nessa praça? Usam para que? - Uso para futebol. 

 E aí, é cuidada essa pracinha, como é que vocês utilizam. Então já vamos associando uma 

coisa com a outra (Isis). 

  Ao problematizar a professora leva seus alunos a pensarem, a buscarem respostas, 

motivando o ensino e promovendo a aprendizagem. Podemos observar que a problematização 
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utilizada pela professora partiu da realidade concreta dos alunos o que tornou o desafio de 

analisar suas práticas prazerosa, criando um ambiente de ensino agradável e participativo.  

 

 DIALOGICIDADE 

 

  O pilar da comunicação é o diálogo, no qual todas as partes devem ter o direito de falar 

e serem ouvidas, numa troca ideias. Assim, a dialogicidade, que deve estar presente na sala 

de aula, se distancia de um ensino apoiado na transmissão e recepção de conteúdos, no qual 

os alunos são passivos. Os discentes chegam na sala de aula com conhecimentos, fruto da sua 

experiência de vida, cabendo ao professor utilizar esses saberes como ponto de partida para 

alicerçar o processo de ensino e aprendizagem. Para isso a aula precisa ser dialógica e 

reflexiva. As professoras entrevistadas demostram que estão superando o modelo de 

transmissão de conhecimentos, respeitando a fala dos alunos, escutando-os. 

  Ao trabalhar com o conteúdo de alimentação, a professora Isis chama seus alunos para 

o diálogo abordando os salgadinhos, comumente consumidos por seus alunos:  

 

Vamos ver como está o teor nutricional. Tem gordura trans? Não. Tem gordura insaturada? 

Não. O valor calórico, carboidrato? Como é que está? E o sódio? Nossa, cada salgadinho 

tinha não sei quanto de sódio! – Meu Deus do céu eu como muito sal. Está vendo aí? Tem que 

ter mais controle sobre isso, porque você está vendo que às vezes come salgadinho e não se dá 

conta que está comendo um monte de sal ali. E o sal é altamente prejudicial à saúde porque 

ele vai reter líquido em seu corpo e daqui a pouco você está com problemas de pressão alta, 

pois hoje as crianças também são acometidas com esses problemas (Isis). 

 

  Essa forma de educar, promove junto ao educando uma reflexão sobre sua realidade, 

podendo culminar na mudança de hábitos individuais e de seus familiares para melhor. Um dos 

alunos se espanta, Meu Deus do céu, eu como muito sal, mostrando que ele passou a analisar 

um alimento que normalmente consome, chegando a compreensão de que aquele alimento é 

prejudicial à saúde.  

  Percebemos que por meio da atividade dialógica houve a ampliação do olhar do aluno, 

revelando a criticidade e o mesmo acontece com a professora Íris, quando apresenta vídeos a 

seus alunos: 
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Eu coloco eles para assistirem e eles gostam, gostam bastante porque eles procuram [outros 

vídeos] até mesmo depois dessa aula, eles em casa mesmo, quem tem acesso a computador ou 

a lan house buscam mais e no outro dia já falam: Oh, tia aquele filme que a gente viu aqui eu 

achei outro. E é interessante porque aí eles vão estar sempre pesquisando (Íris). 

 

 A professora Íris narra que ao desenvolver a atividade em sala de aula os alunos se 

interessam tanto que procuram [outros vídeos] até mesmo depois dessa aula, levando-os para 

a sala de aula. Essa autonomia do aluno buscar o conhecimento partindo dos conteúdos que 

foram trabalhados em sala de aula pode ser considerado um processo dialógico: os 

conhecimentos estão sendo alicerçados nas discussões entre alunos e professores que ocorreram 

em sala de aula e, mesmo fora da escola, quando esse conhecimento é compartilhado com seus 

colegas, isso acontece por meio do diálogo, contribuindo para um olhar reflexivo e uma ação 

argumentativa. Para que o diálogo ocorra o professor deve considerar e valorizar o 

conhecimento de mundo do aluno, desta forma o aluno terá liberdade para se manifestar com 

autonomia e segurança. 

 

4.2. As dificuldades e possibilidades visualizadas pelos professores para trabalhar 

alfabetização científica nos anos iniciais 

 

 

A Alfabetização Científica é importante por permitir a construção de conhecimentos 

que auxiliem na melhor percepção e compreensão do mundo. Sabemos que a Ciência está 

presente ao longo de quase toda a vida do ser humano e que está em constante transformação, 

sendo imprescindível alfabetizar cientificamente a sociedade, de preferência, desde os 

primeiros anos escolares. Este conhecimento se perpetua por toda a vida em processo contínuo 

de construção. 

 A escola é o lugar ideal para sistematizar o ensino de Ciências e muitos professores se 

empenham em trabalhar nesse sentido, ainda que com algumas dificuldades. Nessa categoria 

iremos discutir um pouco mais esses aspectos. 

São muitas as dificuldades encontradas pelos professores para ensinar Ciências. Uma 

delas é saber como construir os conhecimentos científicos em sala de aula a partir dos 

conhecimentos que os alunos já trazem consigo, de maneira que eles se sintam motivados a 

realizarem novas descobertas. Nesse sentido, Viecheneski (2013, p. 44) ressalta que parte dos 

desafios encontrados pelos professores dos anos iniciais está em como “[...] propiciar um ensino 

que estimule os estudantes, que aguce e reforce a sua curiosidade, o gosto pela participação e o 

desejo de aprender”.  
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Na entrevista com Isis, quando falamos sobre os tipos de materiais pedagógicos 

utilizados por ela para ensinar Ciências, podemos verificar que ela consegue perceber esses 

desafios em sua prática e que sente falta de um suporte maior por parte do poder público no 

sentido de provocar alterações nesta realidade. Suporte esse que extrapola a questão do material 

didático:  

 

Seria bom que o poder público investisse não só em materiais, mas também no professor, dando 

orientação. Porque não é só ele querer, mas fazer cursos para que pudesse se aperfeiçoar, a 

gente precisa desse suporte. Mas, quando não há, você fica: eu vou fazer como meu Deus? 

Como vou chegar a fazer isso? (Isis)  

 

Quando Isis fala eu vou fazer como meu Deus? Como vou chegar a fazer isso?, 

demonstra uma inquietação que pode ser comum aos professores dos anos iniciais quando 

desenvolvem atividades de ensino de Ciências. Esses questionamentos são feitos, em parte, 

porque normalmente os professores dos anos iniciais não possuem conhecimentos científicos 

específicos da disciplina de Ciências que os permitam sentirem-se seguros para trabalhar esse 

conteúdo em sala de aula. 

A literatura mostra que existem dúvidas e questionamentos sobre como ensinar 

Ciências, no entanto, apesar dessas dificuldades, estudos também mostram que os professores 

dos anos iniciais acabam desenvolvendo estratégias para compensar essa fragilidade em sua 

formação que representa um dificultador para que ensinem Ciências. 

A esse respeito, Nigro e Azevedo (2011) enfatizam que: 

 

[...] independentemente de os professores do ensino primário terem ou não condições 

de fato, eles sentem-se pouco aptos a darem aulas de ciências e adotam as seguintes 

práticas: ensinar o mínimo possível de ciências; concentrar-se em áreas que são mais 

confiantes; confiar em kits e livros-texto; enfatizar modelos expositivos; evitar 

atividades manipulativas, a não ser as mais simples; evitar usar ‘aparatus’ que possam 
dar errado; usar experts externos, sempre que possível (NIGRO; AZEVEDO, 2011, 

p.707). 

 

A insegurança faz com que este profissional da educação se limite e passe a explorar 

pouco a criatividade, a renovação, o próprio conhecimento, por ter receio de ensinar algo que 

demande um domínio conceitual que para ele pode ser limitado. Com isso, professores evitam 

ensinar Ciências e quando ensinam sente-se inseguros por terem pouca compreensão dos 

conteúdos ensinados.  

Como vimos na literatura, essas lacunas ocorrem em parte porque na formação inicial 

enfatiza-se a importância de ensinar Ciências, mas não se destacada o que e como ensinar e daí 
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a dependência de muitos professores dos anos iniciais dos livros textos, experimentos e kits 

prontos.  

Na formação inicial dos professores não pode haver o desmembramento entre a didática, 

os conteúdos e as metodologias, isto porque “[...] nenhuma didática se sustenta teoricamente se 

não tiver como referência os conteúdos a serem ensinados, a metodologia própria de cada 

ciência e as formas de aprendizagem das disciplinas específicas” (LIBÂNEO, 2013, p. 75). 

Com relação à fala de Isis quando revela uma certa apreensão para trabalhar os 

conteúdos da disciplina de Ciências, o interessante é que ao mesmo tempo em que ela reflete 

sobre essa lacuna em sua formação inicial, se reconhece como uma profissional que está em 

constante processo formativo, ao citar a questão dos cursos de formação continuada. 

Ao afirmar que precisa desse suporte, Isis corrobora o que Lima e Maués (2006) 

defendem quando afirmam que a prática do ensino de Ciências com pouca eficácia 

metodológica e pouco conhecimento de conteúdos pode gerar nos professores uma sensação de 

impotência, de tensão e desespero.  

A professora Iris, também aponta como dificuldade a falta de uma formação continuada 

que possibilite um preparo maior para o professor alfabetizar cientificamente seus alunos. 

Segundo ela, infelizmente esses cursos que eram proporcionados pelo município, atualmente 

não existem mais:  

   

O nosso município não tem os cursos de aperfeiçoamento, tinha antigamente uns e outros na 

educação infantil, uns temas que não me agradavam. Também faziam depois do horário de 

trabalho e aí ninguém ia, porque era cansativo [...] seria interessante essa capacitação, que 

infelizmente a gente não tem, é de segunda a sexta na sala de aula [...] e de noite a gente ter 

que ir para um curso, muita gente desiste (Íris). 

 

A importância de cursos de formação continuada é corroborada por Viecheneski e 

Carletto (2014) quando defendem que essa formação é fundamental, não somente para a 

superação das lacunas na formação inicial, mas também para que estes profissionais tenham 

condições de enfrentar e superar as barreiras encontradas. Essas possibilidades vêm por meio 

do aprimoramento dos conhecimentos além das discussões, reflexões e a análise da sua prática 

pedagógica.  

Contudo, não basta oferecer qualquer curso de formação, é preciso atender também às 

demais necessidades do professor. E para tanto, é necessário escutar o que ele tem a dizer, 

observar quais dificuldades quer sanar; quais assuntos são considerados como difíceis de serem 

mediados; qual o tempo mais propício para que ele possa participar desta formação.  
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Nas falas das professoras percebemos o desejo de aprender mais sobre o ensino de 

Ciências, bem como formas de mediar o conhecimento científico criativo, estimulante, 

questionador.  

Esses questionamentos e obstáculos encontrados pelas professoras relação à formação 

continuada podem ajudar a compreender porque, de maneira geral, esses tipos de curso não têm 

contribuído muito para uma prática pedagógica produtiva e favorável (FREITAS; VILLANI, 

2002). Esses autores mencionam que no curso de formação dos professores existe uma 

divergência entre o profissional formador e o professor, no que se refere à proposta inovadora 

que o especialista quer trazer para os professores e o que esses realmente desejam. 

Ou seja: 

[...] o que se verifica é que se, por um lado, a priorização da fundamentação teórica e 

de uma mudança de paradigma é concebida como condição sine qua non para o 

desenvolvimento dos professores, por outro lado, ela é sentida como uma imposição 

que não satisfaz as necessidades mais imediatas de encontrar soluções práticas para 
os problemas enfrentados no cotidiano escolar (FREITAS; VILLANI, 2002, p. 2018).  

 

Percebe-se a importância de escutar o professor, saber das suas dificuldades, o que 

almeja na formação continuada para que o desenvolvimento profissional seja satisfatório e 

evitar a insatisfação que é um sentimento que atrapalha o desenvolvimento cognitivo. Porém, é 

importante salientar que mesmo com todas as dificuldades esses profissionais vão para a sala 

de aula e desempenham seus trabalhos o melhor que podem.  

Lima e Maués (2006) chamam nossa atenção para as dificuldades dos professores e 

enfatizam que não podemos relevar o despreparo dos professores dos anos iniciais para ensinar 

Ciências, porém não podemos ficar centrados só nos desafios que já são bem conhecidos, mas, 

buscar aspectos positivos que podem estar acontecendo em sala de aula relacionados ao ensino 

de Ciências. Mesmo porque há pesquisas que demostram que “[...] embora alguns professores 

apresentem conhecimentos precários de conteúdo, eles conseguem ensinar Ciências 

satisfatoriamente, possibilitando aos seus alunos uma aprendizagem significativa” (LIMA; 

MAUÉS, 2006, p. 166). 

 De acordo com os estudos desenvolvidos pelas autoras supracitadas, os professores 

experientes usam estratégias metodológicas para ensinar assuntos que ainda não dominam e 

acabam por atingir o objetivo proposto que é a aprendizagem dos alunos. A aprendizagem é 

possibilitada, pois os professores conseguem mobilizar saberes de diversas áreas do 

conhecimento e desenvolver atividades diferenciadas, significativas, estimuladoras, reflexivas 

e questionadoras, ou seja, com características que promovem a Alfabetização Científica.  
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De acordo com Lorenzetti (2000): 

 

 As atividades desenvolvidas nas aulas de Ciências constituir-se-ão em atividades 

significativas, se planejadas adequadamente pelos professores, tendo-se clareza da sua 

importância e de como o professor deverá desenvolver as suas iniciativas, para que 

estas atividades sejam sistematizadas de forma a propiciar um ganho cognitivo. Ou 

seja, as atividades devem propiciar a construção de novos conhecimentos, tendo em 

vista os conhecimentos que os alunos já possuem, permitindo que eles entendam a 

ciência e apliquem estes conhecimentos em outros contextos e também em outras 

disciplinas (LORENZETTI, 2000, p.87). 

 

As atividades poderão ser significativas se planejadas adequadamente e inúmeros 

instrumentos pedagógicos poderão contribuir para o ensino de Ciências eficiente. E podemos 

ver que mesmo que os cursos não existam, ou não existam na quantidade e qualidade desejada, 

há outros caminhos que o professor pode tomar para buscar seu aperfeiçoamento. 

Essa qualificação pode ser adquirida de diversas maneiras: por meio da prática reflexiva, 

trocas de experiências, pesquisas, teoria associada à prática e cursos de formação continuada, 

isso no entendimento de que os “[...] professores são aprendizes e a todo o momento estão 

reavaliando e construindo o fazer pedagógico” (SOARES; MAUER; KORTMANN, 2013, p. 

60).  

Mas, existem outras dificuldades encontradas pelos professores no que diz respeito a 

trabalhar com a Alfabetização Científica, revelada na fala de Isis:  

 

O que observo é que há pouco investimento na escola e isso acaba prejudicando bastante o 

desempenho, o trabalho do professor, então é muito complicado nesse sentido. Eu acho que há 

uma defasagem, as crianças acabam sendo prejudicadas de certa forma [...] você pega hoje os 

livros didáticos e eles têm muitas informações, que muitas vezes acabam fugindo da realidade 

do aluno (Isis). 

 

A falta de investimento na escola não é um problema isolado e nem está relacionado 

somente à infraestrutura, pois para os professores dos anos iniciais falta apoio para desenvolver 

um bom trabalho em sala de aula, não há orientações de quais materiais são pertinentes para 

trabalhar os conteúdos. Outro problema encontrado pelos professores, que é visto como um 

dificultador diz respeito aos parâmetros que devem ser utilizados para escolher os melhores 

livros didáticos, assim como vídeos, softwares, revistas (SOARES; MAUER; KORTMANN, 

2013). 

Os professores não têm formação ideal, há poucas oportunidades para que venham 

aprimorar seus conhecimentos científicos do conteúdo de Ciências, em questões de cunho 

teórico e metodológico. Consequentemente, mesmo que tenham material, faltam orientações 
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sobre seu uso; porque nem sempre dominam o conteúdo e não são formados para usar 

determinados instrumentos pedagógicos, ficam inseguros para trabalhar com Ciências. 

Somam-se a toda essa situação, questões financeiras que dificultam a realização das 

atividades mais básicas:  

 

Nem atividades de folha podia fazer porque não havia folhas de oficio na escola. Não tinha 

toner para impressão (Íris). 

 

O que se percebe assim, é que a falta de estrutura básica para se trabalhar, revelada na 

escassez de materiais, inexistência de espaços adequados, formação humana insuficiente 

acabam por se juntar, podendo ter como resultado um ensino de Ciências superficial, pouco 

contextualizado, que traz perdas para os alunos, assim como também para os professores. Para 

o professor que se sente frustrado por não conseguir desenvolver suas aulas com êxito e para 

os alunos pela grande possibilidade de obter uma aula que não favorece a construção crítica do 

seu conhecimento.  

Essa frustração de sentir-se sozinha na tarefa de contribuir com o aprendizado do aluno 

gera uma angustia perceptível:  

 

Sou eu mesmo quem procuro pesquisar e como eu já falei, nosso planejamento foi muito 

mecânico por causa dessa questão de tempo para preparar a aula. Só saímos da sala um turno 

para planejar, ou seja, apenas 4 horas para planejar uma semana! Não dá nem tempo para a 

gente procurar, pesquisar em outros livros [...]. Então dava preguiça, dava desmotivação, 

muito trabalho sem ajuda e até mesmo no grupo da gestão, falo como professora, a gente 

precisa de apoio e a gestão, orientação e supervisão, tem que estar junto, [...] dar uma ideia 

(Íris). 

 

 A professora Cibele também demostra um pouco da sua inquietude ao narrar que: 

O professor tem que buscar, o sistema não vai te dar; então você tem que buscar por si só. Com 

o 5º ano você tem que buscar, porque se você não buscar, fica para traz. E eles sabem muito 

mais que você (Cibele). 

 Ao falar que não dá nem tempo para preparara aula [...] procurar, pesquisar em 

outros livros, Iris demonstra a consciência de que seu trabalho poderia ser melhor, se pudesse 

contar com os recursos materiais e humanos, se não tivesse que realizar tanto trabalho sem 

ajuda. 
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A professora Cibele, quando falávamos sobre as dificuldades enfrentadas para tratar da 

questão da Alfabetização Científica relata a falta de apoio, de ter que buscar por si só. Essas 

professoras, de acordo com nossa análise, externam em suas falas o sentimento de abandono e 

solidão; sozinhas vão em busca do conhecimento, sem mediação e direcionamento. Em razão 

das dificuldades os professores precisam buscar aprimorar sua formação, tal aperfeiçoamento 

pode vir mediado por conhecimento, pesquisa, estudo e pelas trocas de experiências. De acordo 

com Soares, Mauer e Kortman (2013, p.50) “Os saberes produzidos no âmbito escolar 

possibilitam compartilhar e partilhar ideias e é no coletivo que construímos a nossa caminhada 

e crescemos profissionalmente”. 

 A professora Iris tem essa consciência e manifesta um destaque para a importância e a 

necessidade do trabalho coletivo, com parceria, com trocas de experiências, uma vez que 

pesquisas apontam que os saberes são construídos e aprimorados na interação com o outro, na 

busca da construção de conhecimentos pessoais e sociais. É comum que os professores estejam 

em constante aprendizado, sempre aprimorando seus conhecimentos, avaliando, agindo e 

refletindo sobre sua prática, construindo e reconstruindo.  

No entanto, frente a tantas dificuldades, muitas das quais os professores não podem 

resolver, pois não tem poderes para tal (ABREU, 2008), o que se percebe é que eles, de maneira 

geral, ainda assim desenvolvem seus trabalhos da melhor forma possível. Algumas delas já 

foram discutidas na primeira categoria, mas gostaríamos de reiterar que é possível promover a 

Alfabetização Científica mesmo com poucos materiais, laboratórios ou kits de experimentos. O 

ensino por investigação, por exemplo, pode ser realizado com materiais bastante simples, que 

não demandam um alto investimento e nem laboratórios (SOUZA; CHAPANI, 2015). Outra 

forma de trabalhar a Alfabetização Científica é por meio da leitura e a escrita, já defendidas 

como importantes ferramentas de aprendizagem, tanto de conceitos científicos quanto de 

fundamentos da língua materna. Para essas atividades o professor pode utilizar o próprio livro 

didático, revistas, jornais etc.  

De maneira geral, o que é possível perceber com as professoras que fizeram parte de 

nossa pesquisa é que elas estão bem cientes de todas as dificuldades que enfrentam, inclusive 

no que diz respeito ao tempo que possuem para se dedicar ao ensino de Ciências:  

 

Seguimos uma grade curricular em que temos na semana apenas um dia para ensinar Ciências 

e não são as quatro horas, são duas horas. Então eu sempre trabalho Ciências nas terças no 

primeiro momento antes do recreio. Mas, não tem cabo, não tem benjamim14, cadê o benjamim 

                                                             
14 Adaptador de tomada. 
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que sumiu, não tem pilha no controle remoto. Eu sempre programo para começar às 8 horas, 

porque esse intervalo deixo sempre para gente ter uma conversa sobre o tema que vamos 

assistir. Umas 8 horas no máximo colocava o vídeo, mas ai com esses problemas já são nove 

horas e ainda não acabou, os alunos ficam agitados, a concentração não vai ser mais a mesma; 

é complicado (Íris). 

 

  Mas, novamente, ainda que nossas professoras conheçam bem todos os obstáculos para 

trabalhar com ciências na sala de aula, esse processo acontece, por meio da vontade que tem de 

promover elementos da Alfabetização Científica junto a seus alunos e da criatividade que 

empregam em vencer os dificultadores:  

 

[...] a minha aula de ciências coloquei dia de sexta-feira e, por incrível que pareça, é uma das 

aulas mais prejudicadas. Acaba não sendo trabalhada, pois de sexta-feira acontecem alguns 

eventos, geralmente a aula fica pendente. Mas, na medida do possível eu sempre consigo 

alinhar já que coloquei Ciências e Português na sexta-feira. Eu sempre consigo fazer uma 

interdisciplinaridade e trabalho essas questões com as crianças (Isis). 

 

Para que sua aula de Ciências seja contemplada Isis utiliza a interdisciplinaridade, 

colocando essas aulas e as de Português no mesmo dia. Somente com essa fala de Isis não é 

possível identificar se ela possui a noção da importância do trabalho que desempenha, e talvez 

não se dê conta de que sua tentativa de alinhar a aula de Ciências, na verdade representa um 

grande pilar da Alfabetização Científica: a interdisciplinaridade. Isso porque alfabetizar vai 

além de ensinar conceitos isolados, implicando também ensinar ao aluno como usar esses 

conceitos em sua vida, no seu dia, promovendo seu estar no mundo e seu entendimento do 

mesmo (CHASSOT, 2003). 

 

É uma experiência boba, mas dali podemos desenvolver muita coisa. Uma produção textual, 

já envolve outras disciplinas então é nessa base que vejo a Alfabetização Científica: deve 

começar desde pequeno experienciando e será dessa forma que eles irão compreender os 

outros assuntos (Íris) 

  

Na fala de Íris, está presente uma possibilidade de alfabetizar cientificamente por meio 

da interdisciplinaridade. Ao trabalhar com uma produção textual que já envolve outras 

disciplinas, Iris não faz uma experiência boba, como classifica, mas sim possibilita a integração 

de conteúdos que muitas vezes fazem mais sentido para o aluno que os conceitos abordados de 

maneira isolada. Aliar conceitos científicos a uma produção textual pode abrir um leque de 

entendimento mais crítico da própria realidade do aluno, que, em última instância pode ajudar 

a (re)significar o que ele está aprendendo. De acordo com Nigro e Azevedo (2011): 
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[...] na literatura especializada, cada vez mais, vem se indicando que o ensino de 

ciências deve objetivar formar, não futuros cientistas, mas indivíduos que: - entendam 

a ciência que encontram no seu dia a dia; - participem nos processos de tomada de 

decisões baseados em informações científicas; - apreciem ciência como parte da 

cultura; - mantenham-se conscientes das questões morais e éticas que surgem com o 

desenvolvimento da ciência (NIGRO; AZEVEDO, 2011, p. 707). 

 

Compreender Ciências a partir do contexto do aluno proporciona uma ampliação maior 

do conhecimento, que passa a enxergar sua própria vida no que está aprendendo.  

No entanto, a interdisciplinaridade ainda é pouco utilizada pelos professores e, como 

afirmam Tolentino-Neto e Possebon (2013) a prática de integração e movimentação do 

conhecimento é pouco explorada, porque os professores criam resistência em inovar 

metodologias que os afaste das tradicionalmente testadas e conhecidas. Entretanto, talvez de 

forma inconsciente, Isis, ao juntar as aulas passou a fazer o que muitos professores fazem 

quando conseguem:  

 

[...] mobilizar saberes das outras áreas de conhecimento (matemática, alfabetização, 

conhecimentos pedagógicos gerais) para desenvolver atividades significativas, 

estimulando a criatividade das crianças, favorecendo sua interação com o mundo, 
ampliando seus conhecimentos prévios, levantando e confrontando os conhecimentos 

dos alunos. Assim, mesmo não tendo um domínio adequado do conteúdo de ciências, 

conseguem estabelecer uma mediação de qualidade entre as crianças e os objetos de 

conhecimento (LIMA; MAUÉS, 2006, p. 166). 

 

Com isso o ganho para o aluno é inegável uma vez que o estimula o aprendiz a pensar 

com criticidade, a refletir, leva à discussão dos conteúdos e oportuniza aos alunos confrontarem 

o que estudaram com seus conhecimentos prévios, possibilitando a construção do conhecimento 

(SOUZA, 2010). Essa é uma forma de superar as dificuldades de se ensinar Ciências.  

E ainda que pesquisas mostrem que é possível trabalhar com Ciências em várias idades 

e, inclusive nos anos iniciais do ensino fundamental (NASCIMENTO, 2015; SOUZA, 2013; 

ABREU, 2008; LORENZETTI, 2000), nossas professoras acreditam que o 5º ano se apresenta 

como ideal para desenvolver a Alfabetização Científica:  

 

[...] o 5º ano possibilita isso, lidar com as questões do meio ambiente, do corpo, trabalhando 

no caso, com os pré-adolescentes, a questão da sexualidade, então tudo isso eu vejo como muita 

importância. É um começar, é um despertar, pra coisas novas, principalmente com relação à 

mudança do corpo, são novas aprendizagens, porque até então eles têm uma vivência mais de 

brincadeiras. Então do 5º ano em diante já começam a ter um estudo com mais 

responsabilidade, com coisas mais interessante, voltadas mais para o interesse deles mesmo 

(Isis). 
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Todas as novidades eles abraçam. O 5º ano principalmente é uma fase que eles ficam muito 

curiosos para ver tudo. As descobertas. Então quando se trata de descobertas eles gostam. Eles 

adoram o corpo humano, essa fase então de adolescência, da descoberta. (Cibele). 

 

Essa crença de que crianças menores não irão compreender nem se interessar pela 

Ciência é comum entre os professores que, como Isis, acreditam que antes dessa fase, as 

crianças têm uma vivência mais de brincadeiras. Porém, da mesma maneira que é possível 

trabalhar Ciência com outros conhecimentos também é possível fazer isso com brincadeiras. 

As atividades lúdicas podem aproximar os educandos do conhecimento científico. Em 

conformidade com Knetchtel e Brancalhão (2010, p. 2) as atividades lúdicas são um importante 

recurso para “[...] desenvolver a habilidade de resolução de problemas, favorecer a apropriação 

de conceitos”. Estas autoras acrescentam que aprender se torna mais fácil a partir de uma 

atividade prazerosa e intelectual, sendo que a ludicidade é uma estratégia que estimula o aluno 

a aprender de maneira efetiva. Assim, é importante considerar o brincar como uma forma de 

aprendizado e interação para as crianças, que assim constroem o conhecimento. 

Lorenzetti (2000) defende e reconhece que as crianças são seres sociais inseridos em 

um mundo de grandes avanços científicos e tecnológicos, mas que na prática esse conhecimento 

parece não estar presente na sala de aula, uma vez que o ensino tende a ser concentrado nas 

disciplinas de Matemática e Português. 

É muito difícil formar um cidadão crítico longe do conhecimento científico, ainda mais 

quando nos deparamos com uma sociedade que supervaloriza os conhecimentos e avanços 

científicos e tecnológicos (BRASIL, 1997). Por isso a importância de a escola oportunizar a 

essas crianças a construção de seu conhecimento científico e tecnológico de maneira que 

possam compreender e atuar no mundo que vivem. Mesmo crianças pequenas tendem a 

apresentar um caráter descobridor, sendo fascinadas pelo conhecimento e, assim, é importante 

que o professor considere seu interesse e compreenda que não existe uma idade certa para iniciar 

a Alfabetização Científica (LORENZETTI, 2000).  

4.3. As principais estratégias didático-pedagógicas utilizadas pelos professores para 

trabalhar com a Alfabetização Científica nos anos iniciais 

 

Sabemos que as estratégias didático-pedagógicas utilizadas pelos professores são 

importantíssimas pois os auxiliam na construção do conhecimento junto a seus alunos, e para 

que a Alfabetização Científica aconteça o professor “[...] precisará desenvolver determinadas 

habilidades, técnicas e estratégias que possam propiciar condições, para que o conhecimento 
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científico seja aprendido e incorporado nas práticas sociais cotidianas” (LORENZETTI, 2000, 

p.103). 

O conhecimento científico ao ser aprendido e compreendido começa a dar sentido às 

coisas do cotidiano, bem como às palavras científicas, possibilitando enxergar o mundo de 

forma diferente do habitual, um olhar amplo, criterioso e crítico. Há estratégias de ensino que 

podem possibilitar um maior aprendizado para a criança por ser um indivíduo curioso por 

natureza e gostar de interagir com aquilo que está próximo. 

Para Vygotsky (2010) o ser humano se desenvolve na sociabilidade por meio da 

interação social, um mecanismo que possibilita o desenvolvimento cognitivo, proporcionando 

a aprendizagem. “É por meio de outros, por intermédio do adulto que a criança se envolve em 

suas atividades. Absolutamente, tudo no comportamento da criança está fundido, enraizado no 

social” (VYGOTSKY, 2010, p.16). 

É por meio da observação bem como das relações com o outro que as crianças se 

desenvolvem e a escola é um ambiente propício para isso, pois lá elas comunicam-se umas com 

as outras e trocam experiências ainda que muitas vezes não sejam maduras o suficiente para ter 

consciência dos fatos experienciados. É neste momento que entra a ação do professor como 

mediador chamando a atenção do aluno para suas vivências e as utilizando para construírem 

juntos o conhecimento científico, levando os alunos a refletirem e tomarem consciência do 

mundo, possibilitando assim o entendimento de conceitos e fenômenos.  

Alcançar ou não esses objetivos dependem, em muito, das estratégias pedagógicas 

utilizadas. Em nossa pesquisa, as professoras relatam as metodologias didático-pedagógicas 

adotadas por elas para alfabetizarem cientificamente seus alunos. 

Isis enfatiza que, infelizmente, os recursos não são muitos:  

 

[...] utilizo mais, cartazes, atividades escritas na folha, ou atividades mesmo do livro.  

[...]eu trabalho conteúdo do livro e tento, na medida do possível, fazer algo que possa ser 

trabalhado na sala de aula, mas nada voltado à pesquisa.  

[...] cartaz, quadro, livros e só infelizmente (Isis). 

 

Isis lamenta ter acesso somente a esses recursos, nos levando a entender que ela 

considera que são poucos instrumentos para favorecer a aprendizagem. Sabemos que a pesquisa 

é uma aliada importante para a construção do conhecimento científico, pois para pesquisar o 

aluno precisa, primeiramente, ler. Por sua vez, a leitura ajuda a desenvolver a interpretação e a 

escrita, que são necessárias para aquisição e aprofundamento do conhecimento científico. 
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Assim, por meio da pesquisa o aluno desenvolve a leitura, adquire e dá significado a novos 

vocabulários, além de desenvolver a linguagem e a argumentação.  

Entretanto, de acordo com Lorenzetti (2000) o aluno pode começar a ser alfabetizado 

cientificamente, antes mesmo de saber ler e escrever, e, dessa forma, o ensino de Ciências pode 

contribuir não só para a construção do conhecimento científico e compreensão do mundo em 

que o aluno vive, mas também para aquisição do código escrito, o que pode tornar o aprendizado 

mais significativo, principalmente quando desenvolvido de forma contextualizada e 

interdisciplinar. Percebemos, portanto, que a pesquisa é importante, mas o fato de não ser 

realizada não inviabiliza que os professores alfabetizem seus alunos por outros métodos.  

Os materiais didáticos e estruturas físicas nos espaços escolares são instrumentos 

importantes para a construção do conhecimento, como já vimos na categoria 4.2, mas não são 

os únicos meios para alfabetizar cientificamente e não garantem o aprendizado se usados 

inadequadamente. Além dos instrumentos pedagógicos, o professor precisa proporcionar um 

ambiente oportuno à construção do conhecimento.  

Em relação aos instrumentos utilizados em sala de aula para ensinar Ciências, assim 

como Isis, a professora Cibele além de utilizar livros didáticos trabalha com outros materiais: 

[...] utilizo, vídeos, livros, o livro didático traz muitas experiências para serem feita em sala. É 

por aí (Cibele). 

 

  Como dito anteriormente, os recursos didáticos não são garantia de êxito na 

aprendizagem, se os professores não souberem como manusear e como utilizar esses materiais 

de maneira a aguçar a curiosidade do aluno, provavelmente não alcançarão o objetivo proposto 

que é o aprendizado crítico e não a memorização. Isis parece centrada na ideia de que precisa 

de mais e melhores materiais para trabalhar e, talvez, deixe de considerar a potencialidade dos 

recursos que possui. 

 Sabemos que esses materiais utilizados por Isis e Cibele são válidos para ajudar na 

alfabetização científica de seus alunos, pois quando utilizados nas salas de aula, podem criar 

um espaço de oportunidades com ensino sistematizado, um ambiente favorável a manifestação 

dos alunos, a reflexão, a questionamentos e confronto de ideias, favorecendo a aprendizagem. 

 Íris relata outras estratégias que utiliza com seus alunos para ensinar ciências:  

 

[...] usava a televisão, mas quebrou. A escola comprou um data show, e só eu usava. Sempre 

baixo vídeos na internet, mas sempre é uma burocracia, tem que esperar fulana vir com o 

notebook dela, porque a escola não tem computador. Na terça-feira também é o dia de 
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laboratório de informática, então sempre pego umas coisinhas, um vídeo por exemplo, nós 

começamos a falar aqui de determinado assunto aí já programo com a professora do 

Laboratório para passar um vídeo, ou então para eles [alunos] fazerem uma pesquisa lá. Então 

eu sempre coloco [o vídeo], porque aula de informática não é para eles ficarem só jogando, 

brincando. Então sempre trabalhamos com o conteúdo que estamos trabalhando em sala de 

aula e muitos são de ciências, porque ciências é um assunto que eu vejo que precisa ser mais 

concreto (Íris). 

  

 A professora Íris afirma que o ensino de Ciências precisa ser mais concreto e para isso 

ela utiliza diversas ferramentas, dentre as quais podemos destacar a televisão, data show, vídeos 

da internet, laboratório de informática. Tudo isso para ela deixa o ensino de Ciências mais 

concreto, ou seja, mais fácil de ser visualizado, facilitando o entendimento dos alunos. Nesse 

sentido, o ensino mais concreto pode estimular a curiosidade e o interesse do aluno por não 

ficar só na teoria, oportunizando um espaço colaborativo para trocas de experiências o que 

auxilia ao professor trabalhar com as informações e dados que dispõem. Dessa forma, ele pode 

estimular seus alunos a levantarem hipóteses, justificarem e explicarem o que estão aprendendo, 

usando o raciocínio lógico, desenvolvendo assim o conhecimento científico de maneira 

significativa (SASSERON, 2015). 

 Com esses instrumentos há a possibilidade de ampliar o olhar da criança para o assunto 

proposto de maneira a aguçar sua curiosidade, construir o olhar crítico e intensificar o desejo 

de explorar o mundo a sua volta. Tudo isso colabora para a construção de um conhecimento 

mais significativo. Pavão (2011, p. 15) diz que ensinar Ciências não é uma tarefa difícil e 

depende de o professor aproveitar [...] “aquilo que já é natural nos alunos: o desejo de conhecer, 

de agir, de dialogar, de interagir, de experimentar e também de teorizar”. 

 As crianças já são questionadoras por natureza, são observadoras e costumam buscar 

respostas para os seus questionamentos, daí a importância de os alunos encontrarem na escola 

um ambiente favorável à resolução de problemas permitindo a aprendizagem e a utilização 

deste conhecimento no seu cotidiano. 

 E nesse sentido, mesmo a partir de materiais simples como os listados pelas professoras, 

ou do uso de vídeos, é possível (re)significar o ensino, trazendo para perto dos alunos os 

fenômenos que eles estão estudando.  

 Os PCNs explicitam que o ensino de Ciências deve trazer conhecimentos que ajudem 

as crianças a compreenderem o mundo, bem como suas transformações de forma que se sintam 

participantes deste contexto (BRASIL, 1997). Nesse sentido, a escola pode ser um local que 

estimule a investigação científica de forma prazerosa e encantadora. 
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Enfatizando que:  

 

A escola, como instituição formadora, tem a responsabilidade de promover a 
aquisição de conhecimentos e habilidades que propiciem aos alunos a compreensão 

necessária para agir e tomar decisões responsáveis frente a esse problema, com vistas 

a uma melhor qualidade de vida, hoje e futuramente (VIECHENESKI; 

LORENZETTI; CARLETTO, 2012, p. 866-867). 

 

 Para promover o conhecimento e habilidades dos educandos é fundamental que as 

crianças tenham interesse e uma das maneiras de fasciná-las com o conhecimento científico é 

mostrar a elas o porquê estudar Ciências, qual a utilidade deste conhecimento para sua vida 

diária. E isso não será possível com a transmissão mecânica de conteúdos.  

 A professora Isis demonstra o entendimento da importância de desenvolver o ensino de 

Ciências a partir da vivência do aluno:  

 

[...] dias atrás eu estava assistindo Globo Rural com um professor que trabalhou, inclusive 

ganhou alguns prêmios. Ele construiu uma chocadeira, uma coisa bem simples, bem artesanal 

com coisas que eles pegaram no lixo e que fica com o custo bem baratinho. Depois do produto 

terminado gastaram em torno de R$ 80,00, R$ 100 reais e as crianças, me parece que essa 

escola é no Rio Grande do Sul...todos se sentiram muito envolvidos. Geralmente, as crianças 

que estudam nessa escola são filhos de produtores rurais e eles se sentiram motivados. Eu 

tenho certeza que a escola também é um fator que realmente pesa quando você faz alguma 

coisa, quando vê que vai ter um retorno, que todo mundo visualizou e valorizou (Isis). 

 

 Percebemos na fala de Isis, o encantamento pelo o que ela viu na reportagem, e que sem 

gastar muito, com coisas que eles pegaram no lixo com custo bem baratinho, é possível 

ensinar Ciências de forma a valorizar o contexto dos alunos. Nesse sentido, não foi necessário 

um laboratório caro, mas, materiais de reciclagem que poderiam auxiliar na aprendizagem de 

vários conteúdos científicos que fazem parte da realidade dos alunos da professora, já que são 

filhos de produtores rurais.  

 Com isso não deixamos de defender que toda a escola deveria ter acesso a laboratórios, 

infraestrutura impecáveis, materiais didáticos diversos, salas de informática, televisão, DVD, 

data show, dentre outros equipamentos, mas, de acordo com Lorenzetti (2000, p. 93) “[...] a 

essência do aprendizado tem a ver com o professor, aquele que estimula, provoca, enriquece, 

sistematiza, que dá vida a uma série de processos que levam o aluno a aprender”.  

 E para aprender é preciso compreender, interligar esse conhecimento a sua prática e 

vivência. As crianças da reportagem sentiram-se motivadas porque a atividade desenvolvida 

pelo professor partiu da sua vivência, teve significado, fez sentido para elas. Quando o 

conhecimento faz sentido, os alunos sentem-se mais dispostos a se envolver, perguntar, tirar 
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dúvidas, questionar, discordar, resolver os problemas expostos, construindo seu conhecimento 

científico.  

 Abreu (2008) enfatiza que o conhecimento científico deve contribuir para que os 

discentes possam compreender e usufruir deste saber. Mas, para que isso aconteça, é 

fundamental que o ensino de Ciências estimule o aluno a: 

 

[...] pensar, questionar, debater, organizar e sistematizar os conhecimentos 
construídos. Essas habilidades devem ser exploradas tanto na oralidade, como por 

meio de registros para que os alunos utilizem a escrita em contextos que façam 

sentido, como por exemplo, para documentar o percurso trilhado, e não apenas para 

aprender a ler e escrever como tem sido adotado na escola (ABREU, 2008, p. 23). 

 

 Assim, a leitura, a escrita, a investigação, o experimento, os vídeos dentre outros, podem 

ser amplamente usados, porém, se seu uso não estiver relacionado à uma problemática que 

possibilite o pensar, o questionar, o refletir, dificilmente a prática pedagógica estará 

favorecendo uma aprendizagem de qualidade. 

 Viecheneski, Lorenzetti e Carletto (2012), ressaltam que, muitas vezes, a leitura de 

textos trabalhados na escola apresenta respostas prontas não contribuindo para a reflexão e 

questionamentos dos alunos e, de acordo com esses autores, essa prática traz consequências, 

sendo uma delas, o distanciamento entre a vida social dos educandos e os conteúdos da escola. 

Isso porque “[...] esse tipo de trabalho não leva em consideração a realidade do aluno, nem 

seus conhecimentos prévios, não propicia o questionamento e a reflexão” (VIECHENESKI; 

LORENZETTI; CARLETTO, 2012, p. 862). Esse tipo de trabalho mecânico e pobremente 

contextualizado poderá fazer com que o aluno crie resistências ao aprendizado já que o 

conteúdo apresentado não é do seu interesse. 

 Iris também fala da resistência dos alunos para pensar, buscar compreender e refletir: 

 

[...] muitos têm preguiça de pensar, não querem pensar. No momento que eles têm que fazer 

uma interpretação tanto em outras disciplinas com também na de ciências, eles leem e 

perguntam: ‘O que é que está pedindo para fazer aqui tia?’ Eu falo: ‘leia você. Leia e me 

diga o que é que está pedindo aí’. Porque eles sabem ler, mas não conseguem interpretar, 

então se a gente trabalhar essa reflexão tanto na área de ciência como em outras áreas é 

importante, com essa reflexão eles vão conseguir interpretar (Íris). 

 

 Podemos notar que a professora Íris busca fazer com que os alunos avancem quebrando 

a barreira do medo e da inercia. Ela tenta estimular seus alunos com questionamentos, 

incentivando o aluno a voltar ao texto e ler quantas vezes forem necessárias para conseguir 
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interpretar e refletir sobre o que está lendo, leia você. Leia e me diga o que é que está pedindo 

aí. 

 Assim, ao invés de simplesmente dar a resposta ela provoca o aluno a buscar a resposta, 

estimulando-o aluno a ler, pensar e responder com autonomia. Outrossim, Íris observa os seus 

alunos e sabe que eles são capazes, mas muitas vezes estão desestimulados. Acreditamos que 

a falta de estímulo pode ser minimizada com uma metodologia incentivadora, pautada em 

problemáticas que direcionem a construção do conhecimento. Como expõe Lorenzetti (2000, 

p.111) por meio da “[...] problematização, o aluno pode sentir-se motivado a resolver os 

problemas apresentados pelo professor, buscando as soluções para o problema proposto”.  

 A professora Isis também se preocupa em estimular seus alunos e, ao abordar os 

conteúdos, procura questionar, provocar o diálogo com eles:  

Começo com os assuntos que eles já conhecem e a partir daí já levo para o assunto que 

realmente é para ser trabalhado, fazendo um link, para que eles possam entender. Caso 

contrário, vai ficar uma coisa muito vaga. Então de repente começo a falar das áreas verdes. 

‘Há uma perto da sua casa?’, ‘ah, tem sim perto da minha casa, tem uma praça’. ‘E aí, como 

é o cuidado?’ Daí eles podem fazer um link com o lixo. ‘É cuidado? Como vocês usam essa 

praça, usam para que?’, ‘Uso para futebol’. Então já vamos associando uma coisa com a 

outra (Isis). 

 A professora Isis procura estratégias para alcançar o seu aluno e ajudá-lo a compreender 

os conteúdos que ela está propondo. Começo com os assuntos que eles já conhecem e a partir 

daí já levo para o assunto que realmente é para ser trabalhado. Para favorecer ainda mais o 

ambiente de aprendizado Isis questiona se existe uma praça perto da casa dos alunos, 

(re)significando ainda mais o conteúdo, aproximando-o de seus alunos, explorando, nesse 

caso o entorno de suas casas. Com isso, a professora cria um ambiente prazeroso de 

aprendizado contribuindo para que o aluno construa o conhecimento científico. E cada 

resposta de um aluno oportuniza um aprofundamento do conteúdo. 

De acordo com Lorenzetti (2000) o desenvolvimento intelectual e a construção de novos 

conhecimentos por parte da criança acontecem por meio da exploração do ambiente e da 

realidade da qual ela faz parte, cabendo ao professor ser o mediador dessa construção cognitiva. 

As atividades apresentadas aos alunos devem ser planejadas de forma sistematizada, criando 

condições que auxiliem na construção do conhecimento, lembrando que as que mais favorecem 

esse processo são as problematizadoras, ou seja, as que levam os alunos a observarem e 

questionarem (LORENZETTI, 2000).  
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 É possível ainda trabalhar Ciências em conjunto com as demais disciplinas fazendo uma 

inter-relação, priorizando a reflexão, a discussão e a escrita. Assim, atividades que possibilitem 

aos alunos desenvolverem competências e habilidades científicas, poderão favorecer a 

compreensão do mundo, o desenvolvimento da autonomia e a capacidade de solucionar 

problemas (LORENZETTI, 2000). A forma de ensinar, bem como os instrumentos utilizados e 

os conteúdos a serem abordados devem ser cuidadosamente escolhidos para que seja uma 

estratégia eficaz para a Alfabetização Científica.  

 Alguns pontos foram destacados pelas professoras participantes da pesquisa, como 

conteúdos importantes a serem trabalhados. A literatura mostra que há pedagogos que estão em 

sala de aula com pouco domínio conceitual de Ciências, sem saberem o que ensinar aos seus 

alunos e que, por conta disso, criam falsas estratégias para facilitar o ensino, abordando 

conteúdos que julgam serem mais fáceis de ensinar. 

 Como mostram Lima e Maués (2006):  

 

Muitos professores desenvolvem estratégias docentes que lhes proporcionam uma 

sensação de que ensinar ciências pode ser fácil. No caso, costumam apresentar um 

conjunto de modos de ensinar mais voltado para mecanismos que lhes proporcionam 

tal segurança. São eles: dar menos ênfase aos conteúdos ligados à área de ciências da 

natureza; optar por conteúdos que têm maior domínio, como são os tópicos relativos 

aos cuidados com a saúde, com a alimentação ou nutrição e com a higiene; seguir o 

livro didático passo a passo; preferir as aulas expositivas em vez de fomentar o diálogo 

e o questionamento das coisas e de seus porquês. Raramente desenvolvem atividades 

experimentais e quando o fazem, revelam que o objetivo dos experimentos é o de 

clarear as explicações, motivar os alunos para o aprendizado e fixar conceitos. As 

atividades experimentais surgem como comprovação da teoria, instaurando um 
divórcio entre a teoria e a prática (LIMA; MAUÉS, 2006, p. 164-165). 

 

Como abordado no capítulo de formação dos pedagogos, esse comportamento é 

consequência de uma formação inicial deficitária, cujas lacunas deixam os professores 

inseguros para ensinar Ciências. Entretanto, ainda que abordem alguns conteúdos citados pelos 

autores, Isis e Cibele vão além, discorrendo tranquilamente sobre o que acreditam ser 

importante ensinar aos seus alunos no que se refere a Ciências:  

 

Gosto de trabalhar a questão da sexualidade. Trabalhar com as vivências deles, pois quando 

falamos das nossas vivências temos mais vontade de falar. É diferente de quando você fala de 

um tema que é mais adequado à realidade. Eu parto da alimentação, a parte nutricional dos 

alimentos, o que realmente é bom, o que deveria comer, falo sobre a pirâmide alimentar, as 

atividades físicas, falando toda essa parte de como lidar com a alimentação e com o corpo. 

[...] depois vou para o sistema circulatório, falo sobre o corpo humano de uma forma geral 

fazendo um link de uma coisa à outra. Depois falo sobre a adolescência e gosto de falar do 

meio ambiente também, ensinando como deve ser cuidado. Geralmente não dou todos os 
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assuntos, até porque não dá tempo. Eu seleciono aquele assunto que vai fazer diferença na vida 

dos meus alunos. (Isis) 

 

Eles adoram o corpo humano, essa fase então de adolescência, da descoberta. Como eu estava 

trabalhando essa última unidade o corpo humano, trabalhei muito o sistema dentro da gente. 

Então quando trazia e mostrava como era dentro deles, isso aí é importante e chama a atenção 

deles. Ele está vendo uma coisa que faz parte dele. (Cibele) 

 

 A professora Íris também considera ser importante ensinar seus alunos o início das 

descobertas, o surgimento das coisas: 

 

[...] vejo que não é só o conteúdo que vale a pena saber, mas como usar este conteúdo, o 

conhecimento do mundo, o conhecimento do surgimento do mundo, a questão da humanidade, 

a questão das evoluções tecnológicas do homem, a lâmpada, por exemplo, relacionando com 

a pré-história que não tinha luz. Então isso que é interessante. (Íris) 

 

 O professor desempenha o papel de mediador entre o conhecimento da Ciência e o 

conhecimento precedente do aluno propiciando uma relação de diálogo na tentativa de 

relacionar os dois saberes (VIECHENESKI; LORENZETTI; CARLETTO, 2012).  

Contudo, para conseguir ampliar o conhecimento das crianças é necessário que:  

 

[...] os professores dos anos iniciais sejam capazes de mediar situações que propiciem 

a exploração da curiosidade, espontaneidade, capacidade comunicativa e indagativa 

dos alunos. [...] muito mais importante que o domínio de conceitos científicos, os 

professores dos anos iniciais necessitam explorar os conceitos cotidianos das crianças, 
estimulando-as a construírem significados sobre o mundo (SOUZA; CHAPANI, 

2015, p. 130). 

 

 Podemos perceber que as três professoras trabalham com esses conteúdos não 

necessariamente por julgá-los como mais fáceis, mas, porque o seu público é formado por pré-

adolescentes que adoram o corpo humano, que estão na fase da descoberta e, portanto, 

precisam de orientação, uma vez que estão começando a passar por modificações hormonais, 

mudanças físicas e emocionais alterando todos os seus comportamentos.  

Isis aproveita esse momento e orienta seus alunos a melhor cuidarem do corpo, da 

alimentação e do seu espaço, quando diz que parte da alimentação, da parte nutricional dos 

alimentos, o que realmente é bom, o que deveria comer [...], as atividades físicas o que é 

importante, falando toda essa parte de como lidar com a alimentação e com o corpo. Tudo 

isso está relacionado à realidade de seus alunos, uma vez que a professora costuma trabalhar 

com as vivências deles. Ela reconhece que quando falamos das nossas vivências temos mais 
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vontade de falar, e com isso Isis estimula a participação dos alunos na aula, que passam a se 

expressar mais, compartilhar ideias, dúvidas e conhecimentos, o que faz a diferença no 

aprendizado desses educandos. 

 

Recentemente fizemos um trabalho sobre a tabela nutricional. Os alunos pegaram os lanches 

que eles fazem e pedi para que cada um levasse o pacotinho do salgadinho: ‘vamos ver como 

está o teor nutricional, vamos estudar’. Então cada um viu como estava a gordura. ‘Tem 

gordura saturada’, ‘ não’. ‘Qual o valor calórico; tem carboidrato’? ‘Como é que tá’? ‘E o 

sódio’? ‘Nossa, cada salgadinho tinha não sei quanto de sódio’! ‘Meu Deus do céu, eu como 

muito sal’. ‘Está vendo aí, você não se dá conta, né, que está comendo um monte de sal’. (Isis) 

 

 A literatura descreve que o ensino de Ciências deve ser desenvolvido por meio da 

problematização e com temáticas significativas. Isis partiu do real, da prática comum dos 

alunos, do que eles comem com frequência, do pacotinho do salgadinho para, a partir desse 

ponto, analisar o valor nutricional do alimento que os alunos estão ingerindo. Vamos ver como 

está o teor nutricional, vamos estudar; então cada um viu. Percebemos na fala de Isis que os 

alunos compreenderam o que viram, quando se assustaram: Meu Deus do céu, eu como muito 

sal. Isis, não ficou restrita somente ao conceito, mas, possibilitou que os alunos estabelecessem 

relação do conteúdo que ela estava ensinando com a vida real deles, oportunizando-os a 

mudarem seus hábitos alimentares e, possivelmente, das pessoas que os cercam. 

Viecheneski (2013) defende que o professor é o mediador que deverá fazer a articulação 

do conteúdo com os alunos, que poderá conduzir a atividade de modo que o aluno compreenda 

os conceitos científicos e construa novos conhecimentos partindo de seus saberes prévios. 

Percebemos que as três professoras têm se esforçado para que o ensino aconteça dessa forma.  

A professora Iris também tem essa percepção, quando diz que seleciona aquele assunto 

que vai fazer diferença na vida dos alunos. Ela, além de demonstrar o discernimento de que 

para alcançar o aluno é preciso partir de assuntos que o interessem, dos conteúdos que ele 

consiga relacionar com a sua vida, com seu fazer diário, retoma a função social do ensino de 

Ciências e, sobretudo, da Alfabetização Científica: promover a construção de conhecimentos 

que possibilitem não só o entendimento do mundo, mas sua mudança, de preferência para 

melhor (CHASSOT, 2003).  

 Viecheneski (2013, p. 23) demostra essa importância ao ressaltar que com “[...] 

conteúdos de ciências, aliados à prática social dos alunos, é possível contribuir para a ampliação 

dos conhecimentos das crianças, bem como para sua inserção à cultura científica”.  
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Percebemos essa preocupação na prática da professora Isis, ao demostrar a importância 

de ensinar Ciências, não só a partir da realidade da criança, mas também no entendimento de 

que, no mundo, os conhecimentos não estão isolados e, portanto, não podem ser ensinados e 

aprendidos dessa maneira. Ao fazer um link de uma coisa à outra, a professora relaciona os 

conteúdos estudados mostrando a seus alunos que é preciso entender os fenômenos de forma 

geral e não partes separadas de um todo, que depois, de alguma maneira esperamos que se 

juntem. 

Além disso, ela complementa, dizendo que não é só o conteúdo que vale a pena saber, 

mas como usar este conteúdo. Logo, a vivência precisa estar relacionada à teoria, de modo que 

o aluno se sinta participante de um contexto.  

Lorenzetti (2000, p. 86) deixa isso claro ao enfatizar que “[...] as escolas devem 

selecionar os conceitos e as capacidades que elas julgarem mais importante a salientar, 

concentrando-se na qualidade da compreensão e não na quantidade da informação apresentada”. 

O importante é a aprendizagem do aluno, os conteúdos devem ser explorados por meio 

de situações problemas, os alunos devem ser questionados, levados a pensar, refletir, 

questionar. A ação pedagógica tem como obrigação criar oportunidades para que essas crianças 

desenvolvam habilidades de percepção, olhar crítico, capacidade de argumentar em sala de aula 

e possibilidade de fazer articulações do conhecimento aprendido na escola com seus próprios 

saberes, propiciando um novo conhecimento. E para isso, por mais que uma infraestrutura 

impecável e laboratórios bem montados e equipados ajudem, por si só não proporcionam a 

Alfabetização Científica, que depende, em muito, do olhar cuidadoso e direcionado do 

professor.  
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Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino 

[...]. Não há vida sem correção, sem retificação 

[...]. Quem ensina aprende ao ensinar. E quem 
aprende ensina ao aprender[...]. Ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a 

sua construção.  
Paulo Freire 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar em que medida a Alfabetização Científica era 

trabalhada na prática pedagógica de professoras do 5ª ano do ensino fundamental. Buscamos 

compreender a concepção das professoras dos anos iniciais acerca da Alfabetização Científica; 

identificar as dificuldades e possibilidades visualizadas por elas para trabalhar a Alfabetização 

Científica; caracterizar, de acordo com a fala das professoras, as principais estratégias didático-

pedagógico utilizadas por elas para trabalhar Alfabetização Científica nos anos Iniciais e; 

perceber o papel que as professoras atribuíam à Alfabetização Científica. 

 A partir do desenvolvimento deste estudo de mestrado e dos referencias e demais 

documentos que compõem esta dissertação, percebemos a importância de se alfabetizar 

cientificamente os alunos, independentemente de sua idade, uma vez que em uma sociedade de 

grandes avanços científicos e tecnológicos, é direito de todos entrarem em contato e obterem o 

conhecimento científico.   

 O objetivo da obtenção do conhecimento científico não é formar futuros cientistas, mas 

alfabetizar o sujeito cientificamente para que possa compreender o mundo e saber viver nele, 

no entendimento de que alguém que é alfabetizado cientificamente é capaz de mais facilmente, 

enfrentar e solucionar problemas encontrados no seu dia a dia contribuindo para tomadas de 

decisões mais críticas e autônomas. 

 Estamos vivendo momentos de extenso avanço científico e tecnológico, que estão 

constantemente presentes na vida do sujeito. A Alfabetização Científica poderia promover no 

sujeito o desenvolvimento de habilidades que permitam uma maior interação com o meio, o 

desenvolvimento de um olhar crítico para perceber, compreender e, se necessário, se adequar 

às mudanças e acontecimentos, o que poderia conduzir à capacidade para transformar o seu 

entorno, de preferência para melhor, como define Chassot (2003; 2014).  

 Nesse mundo fortemente marcado pelo conhecimento científico e seus produtos, é 

direito de todos inclusive das crianças, compreender todo esse contexto, uma vez que que elas 

também são alcançadas pela Ciência e Tecnologia. Mesmo sabendo que possuem esses direitos, 
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as crianças, muitas vezes, acabam ficando à margem deste conhecimento, pois como 

professores tendemos a acreditar que elas não possuem interesse e/ou capacidade para entender 

o mundo científico.  

No entanto, por já estarem inseridas na sociedade, por meio da observação e interação, 

as crianças já possuem conhecimentos prévios sobre assuntos relacionados à Ciência e 

Tecnologia e, portanto, a Alfabetização Científica é importante para elas.  

 A partir da década de 1990, devido aos estudos dentro deste campo de conhecimento, a 

escola passou a inserir ainda mais discussões sobre o conhecimento científico em seu cotidiano.  

O ensino de Ciências teria a responsabilidade de, com a participação de todos os atores 

da escola, ir além de ensinar apenas os conteúdos, devendo desenvolver habilidades que 

possibilitassem aos alunos fazerem uma leitura de mundo com criticidade para compreender os 

fenômenos a sua volta, aprendendo a usar os conhecimentos adquiridos de forma a provocar 

alterações em suas vidas e na de suas comunidades e famílias.  

 A partir das análises das entrevistas pudemos perceber que as professoras entrevistadas 

têm consciência da importância do ensino de Ciências para a vida de seus alunos, pois é partir 

do conhecimento científico que eles podem compreender o mundo.  

 Entretanto, observamos que as professoras encontram dificuldades para desenvolver um 

ensino de Ciências que possibilite o desenvolvimento da criticidade pelas crianças, sendo que 

muitos desses dificultadores são consequência de uma formação inicial deficitária e das lacunas 

encontradas nos currículos dos cursos de formação no que se relaciona às disciplinas referentes 

ao ensino de Ciências.  

Por meio da revisão da literatura percebemos que devido a tais lacunas, as aulas 

ministradas pelos pedagogos nos anos iniciais são limitadas, alicerçadas na transmissão de 

conteúdos, uso de textos de livros didáticos, sem reflexão e diálogo entre o ensinado e a vida 

real. Outrossim, evitam utilizar instrumentos pedagógicos mais elaborados, por receio de não 

saberem conduzir a atividade e nem mediar o conhecimento dos alunos. 

 Entretanto, compreendemos que mesmo com uma formação deficitária, falta de 

materiais didático-pedagógicos ou problemas de infraestrutura, as professoras veem 

possibilidades de trabalhar a Alfabetização Científica em suas salas de aula, utilizando textos, 

vídeos e partindo, sobretudo da realidade dos alunos e dos assuntos que os interessam, como o 

corpo humano.  

  A partir das análises podemos inferir que ainda que as professoras Isis, Cibele e Íris, 

nem sempre consigam definir exatamente o que é a Alfabetização Científica, reconhecem a 

importância de tirar seus alunos da inércia, fazer com que pensem e interpretem o que leem, e 
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de trabalhar conceitos que possam ser utilizados em suas vidas, inserindo-se no mundo 

científico e tecnológico, apesar de sua pouca idade.  

Porém, nossa análise nos mostra ainda que, normalmente, as professoras relacionam a 

possibilidade de promover a Alfabetização Científica à existência de laboratórios, 

megaestruturas físicas ou mesmo inovações pedagógicas e tecnológicas, muitas vezes 

ignorando o potencial de materiais básicos e de baixo custo. No entanto, em alguns momentos, 

as professoras reconhecem que textos e vídeos podem proporcionar aulas interessantes e 

motivadoras para seus alunos.  

No que diz respeito à formação das professoras, notamos que duas delas (Isis e Cibele) 

não recordam de terem essa disciplina em sua graduação e Íris, embora tenha tido a disciplina 

de Metodologia da Ciência durante a sua formação inicial, só entrou em contato com a teoria, 

não sendo abordados na disciplina o que e como trabalhar os conteúdos de Ciências.  

  Embora as professoras tenham essas lacunas na sua formação, elas têm consciência da 

importância de ensinar Ciências aos seus alunos e que é a partir dessa fase inicial do contato 

com o ambiente escolar que a criança deve ser inserida em um contexto no qual o conhecimento 

científico é de extrema importância, desenvolvendo o olhar analítico, questionador, reflexivo 

de maneira a compreender o mundo e a construir seu próprio conhecimento. E, ainda que a 

literatura mostre que não existe uma idade ideal para alfabetizar cientificamente as crianças, as 

professoras julgam que o 5º ano é a fase ideal para que esse contato aconteça, já que as crianças 

já estão saindo da fase de brincadeira e iniciando a de descobertas. 

 As professoras têm a preocupação de desenvolver um conhecimento científico 

proveitoso e significativo junto a seus alunos. A literatura mostra, e as professoras concordam 

– ainda que sintam falta de oportunidades de realizar pesquisa – que para ensinar Ciências de 

forma a alcançar a Alfabetização Científica existem caminhos outros e, assim, o professor pode 

partir da leitura e escrita, tendo como fonte de inspiração revistas de divulgação científica ou 

não, a construção de cartazes, rótulos de alimentos, dentre outros, além da leitura do próprio 

mundo. Assim como enfatiza Lorenzetti (2000, p. 90) as habilidades precisam ser 

desenvolvidas na escola, e é fundamental utilizar instrumentos da vida diária como “[...] leitura 

de jornal, revistas, livros didáticos e técnicos, anúncios, rótulos, receitas médicas, entre outros”, 

devendo ocorrer a leitura de forma simples. 

O que em muito pode contribuir para “fazer a diferença” é a maneira como o professor 

vai mediar esse conhecimento, inserindo questões problematizadoras no decorrer das atividades 

de ensino, providenciando para que ocorram momentos de reflexão, bem como um ambiente 
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que favoreça a liberdade de expressão do aluno, para que ele possa se pronunciar, pois o 

desenvolvimento cognitivo da criança parte dessa vivência e da exploração do ambiente.  

 O ensino pautado na Educação CTS é uma das possibilidades que propicia essa interação 

e exploração do habitat, pois é um ensino fundamentado no contexto social e na realidade dos 

educandos, auxilia o aluno a relacionar o conhecimento científico com sua rotina diária 

favorecendo a percepção dos avanços, das causas e consequências das transformações 

científicas e tecnológicas. 

 Assim como a Educação CTS, o Ensino por Investigação a partir de resolução de 

problemas é uma ferramenta eficaz para promover a Alfabetização Científica. Essas duas 

perspectivas podem levar a criança a interagir com a pesquisa explorando os conteúdos 

trabalhados, e lhe dando suporte para resolver os problemas propostos, fazer questionamentos, 

argumentar, levantar hipóteses, ajudando a criança a construir seu conhecimento. 

 Notamos ainda, após a conclusão da pesquisa, o potencial do ensino com base na leitura, 

na interpretação e escrita para a construção do conhecimento científico. Essa ferramenta 

também permite um ensino problematizador, a socialização das descobertas, induz a um 

acréscimo de vocabulário intensificando o poder da argumentação, ajudando o aluno a construir 

o conhecimento e a desenvolver competências fundamentais para a sua vida. Esse instrumento 

também permite que o professor avalie a construção do conhecimento do aluno. 

  Como podemos ver há inúmeras atividades que podem ser desenvolvidas independente 

de laboratórios, computadores e materiais rebuscados. Acreditamos que todas as escolas 

deveriam possuir infraestrutura adequada e moderna, mas isso não pode ser um empecilho para 

o desenvolvimento do conhecimento científico. Ignorar que outras ferramentas possam 

promover a Alfabetização Científica engessa a prática pedagógica do professor, contribuindo 

para que a inovação esteja ausente de sua prática.  

 Apesar de todas as dificuldades discutidas no decorrer da pesquisa, pudemos notar que 

as professoras contribuem no sentido de que o processo de ensino e aprendizagem seja 

significativo, destacando em suas aulas: a contextualização do ensino; a interdisciplinaridade; 

atividades de leitura e escrita. 

A dificuldade e a insegurança das professoras para ajudarem seus alunos a 

desenvolverem o conhecimento científico não impediram que elas tentassem ensinar Ciências 

de maneira significativa e proveitosa. Entretanto, as educadoras reconhecem a necessidade de 

uma formação continuada para aprimorar seus conhecimentos e suas práticas metodológicas 

para o ensino de Ciências e para que lhes dê suporte para alfabetizar cientificamente seus 

alunos. E para isso não basta qualquer formação, as suas necessidades devem ser assistidas, é 
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preciso ouvir os professores e saber a sua real inquietude, observar as dificuldades a serem 

sanadas de modo que a formação continuada seja satisfatória. 

 Porém, a existência da formação continuada não desobriga os cursos de formação inicial 

de pedagogos de discutirem e problematizarem o ensino de Ciências significativo, que conduza 

à alfabetização científica. 

 Isso porque a qualificação do professor pode ser alcançada por práticas reflexivas, com 

base na ação e reflexão; trocas de experiências com os colegas de trabalho; inserção em grupo 

de pesquisas; recursos reconhecidos pelas professoras para combater o sentimento de 

impotência, desestímulo, dentre outros. 

 O que aprendemos com essa pesquisa, foi que em alguns momentos as professoras 

saberão citar as mais recentes pesquisas na área de ensino de Ciências, e nem sempre terão à 

mão os mais modernos aparatos e laboratórios, terão passado por uma formação inicial 

deficitária e enfrentarão a realidade de poucos e, às vezes, inadequados cursos de formação 

continuada. Mas, quando compreendem que o acesso aos conhecimentos científicos e 

tecnológicos pode representar uma melhoria na qualidade de vida de seus alunos ou ainda a 

promoção de sua autonomia, elas se envolvem com a promoção de um ensino que realmente 

acontece e que pode ser muito significativo para a vida de seus alunos.  

 Como meio de aprimorar a prática pedagógica sugerimos uma parceria das 

universidades com as escolas, em particular a Universidade Estadual de Santa Cruz com as 

escolas dos anos iniciais por meio de projetos de formação continuada, sejam de extensão ou 

pesquisa. As professoras demonstram que sentem falta desse maior contato entre as instituições. 

A esse respeito, Isis, inclusive pergunta: Cadê as universidades? 

Outro aspecto interessante se relaciona ao fato da realização de novas pesquisas que 

forneçam subsídios que possam contribuir para alterações curriculares nos cursos de Pedagogia, 

no sentido de incluir disciplinas ou até mesmo outras formas de se trabalhar a questão o ensino 

de Ciências na formação inicial de professores.  

No caso desta pesquisa de mestrado, de três professoras formadas na mesma instituição, 

apenas uma se recordava de ter visto alguma metodologia relacionada ao ensino de Ciências, 

mas nada relativo a experiências práticas, por exemplo. De acordo com elas, em nenhum 

momento do curso elas aprenderam como se ensinar Ciências os anos iniciais. 

Neste sentido, novas pesquisas que contribuam para a definição de como poderia ser 

composto o currículo dos cursos de Pedagogia, podem ser de grande importância para que 

alterações ocorram nesse sentido. 
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APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIBRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa de mestrado de Solange Gonçalves Santos de Oliveira, mestranda 

do programa de Pós-graduação em Educação em Ciências (PPGEC), da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), 

intitulada “A alfabetização científica no ensino fundamental: desafios encontrados pelos docentes em escolas 

municipais de Ilhéus-Bahia”. O objetivo dessa pesquisa é analisar em que medida os professores dos anos iniciais 

do ensino fundamental trabalham a alfabetização científica em sala de aula. Sua participação poderá ajudar a 

repensar a formação inicial e continuada de professores dos anos iniciais, com relação ao ensino de ciências. Sua 
participação consistirá em conceder entrevistas e concordar em ter suas falas citadas ao longo do trabalho. Para evitar 

sua identificação, trocaremos seu nome por outro, fictício, conduziremos as entrevistas individualmente e não 

recolheremos quaisquer imagens suas, para evitar constrangimentos e/ou embaraços. Os dados serão tratados com 

sigilo e confidencialidade para proteger sua privacidade. Sabemos que nem sempre é fácil falar da nossa ação 

profissional ou situações nas quais estamos inseridos e isso pode causar desconfortos. Para minimizar esses incômodos 

procuraremos ser breves e objetivas, respeitando seu tempo e sua vontade de responder nossas perguntas, e também 

para não cansá-lo e/ou atrapalhar suas atividades. É importante que você saiba que sua participação é totalmente 

voluntária e, como tal, não prevê qualquer tipo de remuneração e/ou custo. Você poderá desistir de participar da 

pesquisa a qualquer momento antes de sua conclusão, inclusive durante a condução das entrevistas e mesmo após ter 

assinado esse termo, sem qualquer prejuízo. Sendo responsáveis legais por esta pesquisa comprometemo-nos em 

manter sigilo de todos os seus dados pessoais em todas as etapas da pesquisa. Informamos que você tem direito à 

indenização, caso sofra algum prejuízo físico ou moral decorrente dessa pesquisa. Ao final da pesquisa, entregaremos 
uma cópia da dissertação nas escolas participantes para divulgar os resultados da mesma. Você receberá uma cópia 

deste documento que contém os telefones da pesquisadora responsável e da orientadora da pesquisa, tendo liberdade 

para tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora em qualquer momento.  
 

        ______________________________________           _______________________________ 

           Solange Gonçalves Santos de Oliveira    Christiana Andréa Vianna Prudêncio 

        Pesquisadora Responsável. Fone: (73) 3632-6847       Orientadora. Fone (73) 3680-5032 

 

 

Eu, ___________________________________, aceito participar da pesquisa: “A alfabetização científica no ensino 

fundamental: desafios encontrados pelos docentes em escolas municipais de Ilhéus-Bahia”, e declaro que fui 

devidamente informado sobre minha participação na mesma bem como sobre meus direitos.  

 
 

________________________________________________ 

Assinatura 

 

Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos analisados pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz. Em caso de dúvidas sobre a ética desta pesquisa 

ou denúncias de abuso, procure o CEP, que fica no Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, KM16, 

Bairro Salobrinho, Torre Administrativa, 3º andar, CEP 45552-900, Ilhéus, Bahia. Fone (73) 3680-5319. Email: 

cep_uesc@uesc.br. Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e de 13h30 às 16h.”  
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APÊNDICE 2- ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1) A ciência é importante para sua vida? No que? Por quê? De que modo? 

2) E na vida dos seus alunos, você essa importância?  

3) O que você considera importante que seus alunos saibam sobre ciências? 

4) De que maneira, durante a sua graduação, ou em cursos complementares, os 

conhecimentos científicos foram trabalhados?  

5) Nesse sentido, como se dá sua preparação para ensinar ciências para seus alunos? 

6) Você utiliza que tipos de materiais para desenvolver suas práticas pedagógicas 

referentes ao ensino de ciências?  

7) Você já ouviu falar sobre alfabetização científica? O que ela representa para você? E 

para sua prática pedagógica?  

8) De que maneira você costuma desenvolver suas aulas de ciências? Quais metodologias 

normalmente utiliza? 

9) Quais são as dificuldades e possibilidades que você visualiza no ensino de ciências para 

os anos iniciais? 
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ANEXO 1- Fluxograma do curso de Pedagogia da UESC 


