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Resumo 

A Alfabetização Científica compreende um processo pelo qual a linguagem utilizada nas            
Ciências Naturais assume significados, desse modo permitindo que o educando amplifique           
seu universo de conhecimento. Essa perspectiva, proporciona instigar no aluno a vontade de             
buscar conhecimentos, dando novos sentidos aos conteúdos que são aprendidos em sala de             
aula, e as problemáticas encontradas em seu cotidiano. A pesquisa se justifica pelo fato de,               
atualmente, haver uma necessidade de se ter acesso aos conhecimentos científicos para atuar             
em seu dia a dia, fator que se tornou imprescindível, pois, a todo momento, vivemos em                
contato com a ciência, estando a mesma diretamente ligada ao nosso cotidiano. Por isso, é               
necessária a formação de professores preparados para atuarem neste contexto e, este processo,             
deve começar desde a sua formação inicial. Diante disso, a presente pesquisa tem como              
intuito investigar como a alfabetização científica está sendo explorada na formação inicial dos             
professores do curso de Ciências Biológicas – Licenciatura da Universidade Federal de            
Pelotas a partir de análise curricular. Para a construção dos dados da pesquisa, portanto, foi               
desenvolvida uma análise documental do Projeto Político-pedagógico do curso, foi realizada           
uma entrevista, utilizando o questionário estruturado, com uma professora do curso de            
Ciências Biológicas – Licenciatura da Universidade Federal de Pelotas, além de analisarmos            
a Base Nacional Comum Curricular no que tange o modo como aborda a Alfabetização              
Científica e seus objetivos para as Ciências da Natureza. A pesquisa se insere na abordagem               
qualitativa, do tipo estudo de caso, tendo como base os escritos de Minayo (2015), Lüdke e                
André (1986) e Triviños (2006). O aporte teórico fundamenta-se, especialmente, em Tardif            
(2014), Chassot (2000), Lorenzetti e Delizoicov (2001), Carvalho (2007; 2011; 2012),           
Carvalho e Gil Pérez (2011), entre outros.  
 
Palavras – chave: Alfabetização Científica. Formação de Professores. Ensino de Ciências. 
 

Introdução 

Apesar de muito se discutir sobre o ensino de ciências nos dias de hoje, poucos               

avanços e modificações, realmente, aconteceram dentro da escola. A necessidade de um            

ensino voltado para a formação cidadã do aluno tem se tornado uma prioridade,             

principalmente, em assuntos relacionados a ciências e suas tecnologias, buscando formar um            
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cidadão com senso crítico, capaz de tomar decisões perante assuntos do seu cotidiano.             

Chassot (2000) em seus estudos sobre Alfabetização científica e cidadania destaca que,            

mesmo estudando durante alguns anos as disciplinas científicas, no ensino fundamental e            

médio, os alunos pouco conhecem sobre ciência. Segundo Lorenzetti e Delizoicov (2001),            

atualmente, é uma necessidade ampliar o nível de entendimento público sobre Ciência, sendo             

culturalmente imperativo expandir o universo de conhecimentos científicos, porque assuntos          

relacionados à ciência e suas tecnologias estão cada vez mais presentes no dia a dia. Desse                

modo, no presente trabalho, propomos investigar como a alfabetização científica está sendo            

explorada na formação inicial dos professores do curso de Ciências Biológicas – Licenciatura             

da Universidade Federal de Pelotas a partir de análise curricular.  

Para a construção dos dados da pesquisa, portanto, foi desenvolvida uma análise            

documental do Projeto Político-pedagógico do curso, assim como foi realizada uma           

entrevista, utilizando o questionário estruturado, com uma professora do curso de Ciências            

Biológicas – Licenciatura da Universidade Federal de Pelotas, a qual atua como orientadora             

dos estágios realizados nas escolas de educação básica. Outrossim, também incluímos a            

análise da Base Nacional Comum Curricular no que tange o modo como aborda a              

Alfabetização Científica e seus objetivos para as Ciências da Natureza. A pesquisa se insere              

na abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso, tendo como base os escritos de Minayo               

(2015), Lüdke e André (1986) e Triviños (2006). 

Assim, ante a temática apresentada, enfatizamos que se torna necessário “que os            

assuntos científicos sejam cuidadosamente apresentados, discutidos, compreendendo seus        

significados e aplicados para o entendimento do mundo.” (LORENZETTI e DELIZOICOV,           

2001, p.5), mesmo que a abordagem dos referidos autores seja pensada para a alfabetização              

científica nas séries iniciais, suas ideias serão aqui utilizadas. Pode-se conceituar a            

alfabetização científica como o conjunto de conhecimentos que, adquiridos com o tempo,            

facilitam os cidadãos a realizar uma leitura do mundo onde vivem (CHASSOT, 2000). E, para               

isso, é preciso uma formação de professores com ênfase na alfabetização científica, pois na              

escola, através de seu corpo docente, são essenciais a elaboração de métodos e estratégias que               

proporcionem aos alunos entender os conceitos científicos básicos, que aparecem em           

situações diárias.  
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Assim como afirmam Lorenzetti e Delizoicov (2001), em suas conclusões, há a            

necessidade de um novo direcionamento nos cursos de formação inicial de professores, além             

de uma formação contínua, que busque referenciais capazes de assegurar uma atuação            

educativa na perspectiva da Alfabetização Científica. Os autores dizem que:  
É o papel de um agente transformador que está se exigindo do professor. Além das               
novas competências técnicas e instrumentais para desempenhar adequadamente a         
sua função educativa em sintonia com as demandas desta perspectiva alfabetizadora,           
o professor precisa tanto desenvolver o espírito crítico e a criatividade, como            
envolver-se ativamente com a sua comunidade, sendo um formador de opiniões           
(LORENZETTI e DELIZOICOV, 2001, p.13). 
 

A formação inicial de professores muitas vezes tem um déficit na hora de aliar os               

diversos saberes que se exige de um curso de formação de professores. Tardif (2014) os               

classifica como saberes pedagógicos que podem ser definidos como  
doutrinas ou concepções provenientes de reflexões sobre a prática educativa no           
sentido amplo do termo, reflexões racionais e normativas que conduzem a sistemas            
mais ou menos coerentes de representação e de orientação da atividade educativa.            
(TARDIF, 2014, p.37) 
 

Destacamos como fundamentais ao trabalho com a alfabetização científica na          

formação inicial de professores, os saberes que correspondem aos mais diversos campos do             

conhecimento, como matemática, história e ciências, os quais são transmitidos pelos           

departamentos universitários independentes das faculdades de educação, chamados de saberes          

disciplinares. O autor (TARDIF, 2014) diz que esses saberes são necessários para prática             

docente, além de outros citados em sua bibliografia, porém, estes são os saberes que possuem               

ênfase na formação inicial de professores. Contudo, é notória a dificuldade que os professores              

encontram em desenvolver estes saberes durante sua práxis, e isto vem desde a sua formação               

inicial:  
(...) um dos principais problemas da formação de professores não é tanto o             
desenvolvimento do conhecimento dos alunos, das aulas e da natureza do processo            
educativo, e sim como facilitar aos professores em formação a integração destes            
conhecimentos dentro de sua própria prática (CALDERHEAD, 1986 apud         
CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2011, p.80). 
 

Durante a formação de professores são abordadas diversas teorias sociológicas,          

didáticas, históricas, disciplinares, porém, a maioria não tem nenhum tipo de relação e nem              

foi construída diante da realidade cotidiana do ofício do professor (TARDIF, 2014). 

Podemos destacar que, no Curso de Ciências Biológicas – Licenciatura da UFPel,             
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percebe-se que, na formação inicial, o conteúdo específico e os conteúdos do âmbito da              

didática não estabelecem uma relação. São dois núcleos de ensino, que evidenciam o             

distanciamento entre a teoria e o pensar sobre o planejamento docente e a prática pedagógica,               

como ressalta Carvalho e Gil Pérez (2011, p.69), enfatizando os perigos da formação             

científica e da formação pedagógica estarem desvinculadas:  
Os departamentos de ciências não oferecem nenhum curso especial para futuros           
professores, considerando que a preparação docente é responsabilidade das escolas          
ou departamentos de educação e que a formação científica necessária a um futuro             
professor não difere, por exemplo, da de um futuro profissional de uma indústria             
(Carvalho e Gil Pérez, 2011, p.69).  

 

As disciplinas pedagógicas, oferecidas na formação inicial de professores, nos          

proporcionam, principalmente, o aporte teórico para planejarmos e aplicarmos/construirmos o          

conteúdo específico na escola, entretanto, falta a formação dos conteúdos específicos           

direcionados para os professores, pois, como afirmam os autores citados acima, recebemos a             

mesma formação de profissionais que vão atuar em áreas específicas, como bacharéis.  

Durante a formação inicial em Biologia, os alunos sentem a necessidade de uma             

preparação com ênfase na alfabetização científica, pois este deve ser o objetivo a ser              

alcançado em sala de aula, onde serão construídas aprendizagens significativas, com base no             

conhecimento científico, mas isso se torna difícil quando a formação não proporcionou esta             

reflexão, não estabeleceu a necessária inter-relação entre os saberes, e isto refletirá na futura              

prática docente. A formação de professores necessita proporcionar aos alunos um           

conhecimento integrado, unindo os saberes para que, desse modo, os professores consigam            

construir estes conhecimentos e atitudes em sala de aula. Rosa (2004), em seus estudos,              

enfatiza a importância da formação de professores: 
(...) o conhecimento profundo das áreas e dos princípios que sustentam a ciência que              
se ensina habilita o professor no trânsito livre das idéias em sala de aula, garante-lhe               
autonomia na construção do currículo e lhe permite contextualizar seu ensino, sem            
se tornar refém de livros didáticos e/ou apostilas empobrecidos de conteúdo           
científico (ROSA, 2004, p. 169). 
 

Nessa perspectiva, buscamos entender como o Projeto Político Pedagógico (PPP) do           

curso de Ciências Biológicas - Licenciatura da UFPel aborda a alfabetização científica, assim             

como pretendemos compreender como a alfabetização científica é trabalhada durante os           

estágios supervisionados e, além disso, analisar como a Base Nacional Comum Curricular            
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aborda a Alfabetização Científica em seus objetivos para as Ciências da Natureza. 

 

Metodologia da pesquisa 

 
A metodologia da pesquisa busca explicar o caminho do pensamento que o            

pesquisador irá construir e a prática que será exercida na abordagem da realidade, para que o                

leitor possa acompanhar como se deu o delineamento da pesquisa (MINAYO, 2015). A             

presente investigação terá um cunho predominantemente qualitativo, onde se busca explicar o            

porquê das coisas, sem se preocupar com a representatividade numérica, mas com o             

aprofundamento da compreensão de um grupo social (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). A           

pesquisa qualitativa “trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações,            

das crenças, dos valores e das atitudes.” (MINAYO, 2015, p.21). Os pesquisadores que             

utilizam os métodos qualitativos visam explicar o porquê das coisas, buscando se aprofundar             

no mundo dos significados, sem quantificar valores, “os dados analisados são não-métricos            

(suscitados e de interação) e se valem de diferentes abordagens.” (GERHARDT; SILVEIRA,            

2009. p. 32). Alguns dados quantitativos podem aparecer durante a pesquisa, mas estes não              

geram nenhum tipo de análise estatística, e são denominados qualitativos por visarem a             

qualidade da informação e não sua quantidade (LÜDKE e ANDRÉ 1986). 

A abordagem utilizada durante esta pesquisa será do tipo estudo de caso que, segundo              

Lüdke e André (1986), é utilizada quando o pesquisador tem o interesse em investigar uma               

situação singular e particular. A situação ou o caso tem que ser bem definido e delimitado,                

devendo ter seus contornos bem estabelecidos durante o desenvolver da pesquisa (LÜDKE;            

ANDRÉ, 1986). Segundo Triviños (2006) o estudo de caso busca descrever determinada            

realidade e, os resultados obtidos, podem permitir e formular hipóteses para o            

encaminhamento de outras pesquisas. 

O processo de trabalho científico em pesquisa qualitativa é realizado em três etapas             

segundo Minayo (2015): a fase exploratória, onde é construído o projeto de pesquisa, a              

delimitação o objeto de estudo, o levantamento de hipóteses, o desenvolvimento teórico e             

metodológico; a fase do trabalho de campo, onde se coloca em prática a construção teórica               

elaborada na primeira fase, combinando diversos instrumentos de coleta de dados, este deve             

ser o momento de confirmação e refutação de hipóteses e de construção de teoria; e análise e                 
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tratamento do material empírico e documental, no qual se refere ao conjunto de             

procedimentos para analisar, compreender, interpretar os dados coletados e articular com o            

referencial teórico construído durante o trabalho e, assim, buscar a compreensão do grupo             

estudado. Conforme aponta Minayo: “A busca da compreensão e da interpretação à luz da              

teoria aporta uma contribuição singular e contextualizado do pesquisador” (Minayo, 2015, p.            

27). Os dados desta pesquisa foram coletados em documentos oficiais, disponibilizados           

online, no qual destacamos o Projeto Político Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas –              

Licenciatura da Universidade Federal de Pelotas do ano de 2011, tendo sido revisado e              

atualizado no ano de 2014, e a Base Nacional Comum Curricular que  
é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo             
de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das            
etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus             
direitos de aprendizagem e desenvolvimento (BRASIL, 2017, p. 7). 
 

Nestes documentos foram feitas análises visando buscar delimitações teóricas para          

aprofundar o objetivo geral desta pesquisa, no qual destacamos a seguinte indagação: como a              

alfabetização científica está sendo abordada na formação inicial de professores? 

A partir do objetivo geral, então, utilizou-se como instrumento de construção dos            

dados da pesquisa a realização de entrevista, a partir de questionário estruturado, com uma              

professora do curso de Biologia - Licenciatura, que ministra disciplinas relacionadas à            

Didática de Ciências e Biologia e os Estágios Supervisionados, para averiguar questões            

relativas à sua concepção sobre alfabetização científica e como a alfabetização científica é             

trabalhada no curso de Ciências Biológicas – Licenciatura da UFPel.  

 

Formação inicial de professores de ciências: reflexões sobre a alfabetização científica e o             

ensino sob a perspectiva do movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade 

 

Nos dias de hoje, a importância da alfabetização científica na escola possui um             

fundamento histórico, estando relacionada ao fato da ciência e da tecnologia assumirem uma             

relevância, num contexto de pós-Segunda Guerra Mundial, na resolução dos problemas           

políticos, econômicos, ambientais, de saúde pública, entre outros. E este fenômeno,           

relacionado à tentativa de melhorar o ensino de Ciências no Brasil, interferiu nas             

universidades, nos objetivos que assumiu a escola e na construção do currículo escolar. Com              
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base em Krasilchik, podemos destacar: 
O desenvolvimento explosivo nas inovações e tentativas de melhoramento do ensino           
de Ciências teve lugar nos anos setenta. O núcleo de tal processo, cujas             
conseqüências afetam até hoje os currículos das disciplinas científicas, estava          
situado nos Estados Unidos, sede dos chamados grandes projetos curriculares, mais           
conhecidos pelas suas siglas—o Biological Science Curriculum Study (BSCS);         
Physical Science Study Commitee (PSSC); Chemical Study Group (CHEM);         
Chemical Bond Aproach (CBA), entre outros. Essa onda de renovação propagou-se           
no mundo inteiro em várias direções, atingindo disciplinas como estudos sociais,           
artes, línguas e também outros níveis de escolaridade como a escola básica primária             
e cursos universitários (KRASILCHIK,  1992, p. 3). 

 

A história do Ensino de Ciências começou estando baseada no ensino tradicional, no             

qual o professor era o transmissor de conhecimento e o aluno apenas o absorvia, levando-se               

em consideração somente a quantidade de conteúdos e não a qualidade do planejamento e do               

trabalho pedagógico desenvolvido. Além disso, as verdades científicas não deveriam ser           

contestadas. Foi a partir da Lei de Diretrizes e Bases 4.024/61 (LDB) que começaram as               

primeiras discussões e debates sobre as necessidades do currículo abordar os avanços do             

conhecimento científico e, dessa forma, afirmou-se a importância da participação ativa do            

aluno na produção do seu conhecimento. Neste sentido, segundo breve histórico dos            

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s):  
O objetivo fundamental do ensino de ciências passou a ser o de dar condições para o                
aluno solucionar problemas a partir de observações sobre um fato, levantar           
hipóteses, testá-las, refutá-las e abandoná-las quando fosse o caso, trabalhando de           
forma a tirar conclusões sozinho (BRASIL, 1997, p.19).  
 

Neste período, preconizava-se a prática no ensino de Ciências, tendo em vista que os              

alunos compreendiam os conhecimentos científicos, através do aprender – fazendo, sendo           

baseada em aulas práticas, com experimentos objetivos e já formulados visando, assim, a             

formação de futuros cientistas, com muitas influências de teorias escolares advindas dos            

Estados Unidos. Porém, mesmo com estes avanços, o ensino de ciências continuou com a              

visão neutra e objetiva da ciência, impedindo que os alunos desenvolvessem seu senso crítico,              

pois a prioridade era o método científico. Dessa forma, buscava-se a participação ativa dos              

alunos, mas com um ensino mecânico, onde o aluno era apenas receptor do conhecimento,              

através da experimentação (NASCIMENTO et al, 2010). 

No final da década de 70, uma forte crise política e econômica se instaurou no Brasil,                

onde a preocupação com o desenvolvimento tecnológico veio à tona e, por isso, emergiram              
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problemas em relação ao ensino e à aprendizagem dos conteúdos científicos e as habilidades              

científicas desenvolvidas pelos alunos, diante do desenvolvimento tecnológico desenfreado no          

país, travada por grandes potências econômicas (NASCIMENTO et al, 2010). As implicações            

políticas e sociais que este período traria para o contexto social e para a sala de aula tornaram                  

imprescindíveis as discussões sobre o ensino de ciências nesse momento. Então, iniciaram-se            

propostas de ensino e tendências progressistas voltadas para a solução destes problemas como             

a proposta curricular intitulada Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). Apesar da           

preocupação e dessa mudança de paradigmas, o ensino de ciências continuou sendo apenas             

informativo, como é salientado nos Parâmetros Curriculares Nacionais: “(…) houve          

renovação dos critérios para escolha de conteúdos, o mesmo não se verificou com relação aos               

métodos de ensino/aprendizagem (...)” (BRASIL, 1997, p.20). Destacamos que, um dos           

motivos de não ter existido esta mudança nos métodos de aprendizagem das ciências, foi a               

falta de formação para os professores. 

Desse modo, a partir da proposta curricular denominada de Ciência, Tecnologia e            

Sociedade, passaram a ser questionadas as metodologias utilizadas em sala de aula no ensino              

de Ciências, a discussão sobre a formação de professores, e uma urgente necessidade de              

possibilitar aos alunos uma interpretação crítica do mundo em que vivem, no qual as              

propostas educativas deveriam ser fundamentadas na necessidade dos estudantes em não           

serem receptores passivos de informações, mas sim de questionar, confrontar e reconstruir o             

conhecimento científico (NASCIMENTO et al, 2010).  

Em uma breve abordagem sobre os documentos que regem a educação básica,            

atualmente, pode-se perceber que, tanto nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) como           

na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), é destacada a importância de proporcionar            

uma educação científica efetiva para os alunos (BRASIL, 1997, 2016). Um dos objetivos nos              

PCN’s das Ciências Naturais para o ensino fundamental é que o aluno “desenvolva             

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

cidadão, utilizando conhecimentos de natureza científica e tecnológica”. Já a BNCC diz que,             

ao longo do Ensino Fundamental, faz-se necessário, dentro da área das Ciências da Natureza,              

assumir o compromisso com o desenvolvimento do letramento científico envolvendo, assim,           

“(...) a capacidade de compreender e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), mas              
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também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais da ciência” (BRASIL,             

2016, p. 273). Importante frisar que na BNCC, utiliza-se a denominação de letramento             

científico, como destacou a professora entrevistada nesta pesquisa: “Atualmente, na Base           

Nacional Comum Curricular (BNCC), é importante salientar, que o conceito de alfabetização            

científica foi ampliado para letramento científico” (depoimento da professora entrevistada). 

O conhecimento científico abordado na escola, durante as aulas de ciências, não deve             

ser visto como a formação de futuros cientistas ou não apenas como a abordagem de teorias e                 

conceitos relacionados à ciência e suas tecnologias, mas deve ser construído com base no              

princípio da aprendizagem dos alunos para a apropriação de um saber científico e tecnológico,              

para que ele possa utilizar o conhecimento científico, aprendido na escola, em sua vida              

cotidiana, na resolução dos seus problemas e tomada de decisão, no sentido de participar              

ativamente da sociedade. Devido ao grande impacto que a ciência pode desenvolver em nosso              

cotidiano, evidencia-se a importância de uma educação com abordagem CTS (Ciência,           

Tecnologia e Sociedade), que tem como objetivo central o desenvolvimento de uma            

alfabetização científica e tecnológica, auxiliando os alunos a construir conhecimentos que           

poderão utilizar, futuramente, na tomada de decisões responsáveis em questões vinculadas à            

ciência (SANTOS e MORTIMER, 2001). Segundo Carvalho (2007) é necessário que o            

educando consiga ver sentido no conjunto de teorizações que são feitas pelo professor durante              

as aulas, e que compreenda a ciência como uma forma diferente de ver o mundo, entendendo                

esta transformação da linguagem cotidiana para a linguagem científica. 
Delega-se ao ensino de Ciências a função de desenvolver a racionalidade e de             
capacitar os futuros cidadãos a terem uma participação ativa e significativa no            
processo democrático de tomada de decisão; para isso, todos os cidadãos deverão            
compreender as interações entre ciência, tecnologia e sociedade, bem como ter           
habilidade para avaliar inteligentemente as atividades tecnológicas e científicas no          
contexto moderno. (TRIVELATO, 1999, p. 204) 
 

Acredita-se que, através da alfabetização científica, o aluno conseguirá ter esta visão             

ampliada sobre os meios científicos e tecnológicos e que isto deve ser implantado na escola,               

pelos professores, desde os anos iniciais do ensino fundamental até o final do ensino médio. 

Durante revisão bibliográfica observou-se uma grande discussão sobre a designação          

do conceito de “Alfabetização Científica”. Em um trabalho realizado por Sasseron e Carvalho             

(2011), os autores constataram que os termos que definem o ensino de ciências voltados para               
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uma formação cidadã dos alunos, para ação e atuação em sociedade, encontram-se em             

discussão em diversas instituições ao redor do mundo. Os autores supracitados fazem uma             

breve discussão sobre as terminologias que encontraram em diferentes línguas, como por            

exemplo, “Alfabetización Científica” utilizado na língua espanhola, já na língua inglesa se            

utiliza “Scientific Literacy” e no francês “Alphabétisation Scientifique”, variando as suas           

traduções entre Letramento Científico e Alfabetização Científica. No Brasil, além destes dois            

termos que são utilizados, ainda encontramos autores que denominam de Enculturação           

Científica. Mas, pode-se perceber que, independente dos termos que são designados, o            

objetivo principal de todos é o mesmo, ou seja, afirmar a importância de desenvolver um               

ensino de ciências voltado à construção de cidadãos ativos na sociedade, e de uma educação               

científica contextualizada (SASSERON e CARVALHO, 2011). Assim como nos trabalhos de           

Sasseron e Carvalho (2011), no referencial do presente trabalho, será utilizado o termo             

Alfabetização Científica. 

A Alfabetização Científica compreende um processo pelo qual a linguagem utilizada           

nas Ciências Naturais assume significados, possibilitando, dessa forma, que o indivíduo           

amplifique seu universo de conhecimento e passe a agir como cidadão inserido na sociedade              

(LORENZETTI e DELIZOICOV, 2001). Assim como afirma a professora investigada,          

quando questionada sobre qual a sua concepção sobre o conceito de alfabetização científica, a              

mesma destaca que “A alfabetização científica consiste em uma linguagem que tem como             

objetivo facilitar nossa leitura do mundo natural (...) (depoimento da professora           

entrevistada)” e, ainda, evidencia a sua importância para a compreensão dos contextos de             

realidade que cercam os sujeitos: “Compreendê-la nos auxilia a entender a nós mesmos e o               

ambiente que nos cerca.” (depoimento da professora entrevistada). Desse modo, pode-se           

perceber que o ensino de ciências e o de Biologia são compreendidos como sendo aliados para                

a aprendizagem do aluno, no sentido de adotarem uma estratégia de inclusão do indivíduo na               

vida social, através da Alfabetização Científica, tornando os alunos ativos e não meramente             

espectadores (MAMEDE e ZIMMERMAN, 2005). Na perspectiva deste entendimento,         

ressalta a professora entrevistada: “Os professores que fizerem seus alunos entenderem que as             

transformações da ciência, que envolvem seu cotidiano, podem melhorar ou piorar suas            

condições de vida estarão cumprindo, em grande parte, seu papel na alfabetização            
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científica.” (depoimento da professora entrevistada). Percebe-se, assim, a necessidade de          

uma educação transformadora, onde o educando seja capaz de ter uma postura crítica diante              

do mundo, passando, então, de uma educação bancária para uma educação libertadora            

(FREIRE, 1987). A professora entrevistada, além disso, frisa que a ciência a qual se refere é                

somente a da sua formação “que contribui para as transformações que ocorrem na natureza              

(Biologia, Química e Física)”, e que poderiam ser mencionadas outras ciências.  

Paulo Freire, em suas obras, defende uma alfabetização que seja construída estando            

relacionada ao contexto de realidade do aluno, por isto, os autores que discutem esta temática,               

utilizam-se das ideias de Freire para conceituar também a Alfabetização Científica,           

afirmando-se a relevância do princípio educativo em que o aluno possa ter uma educação              

científica relacionada ao contexto social em que está inserido e que a escola, neste ínterim,               

possa contribuir para a compreensão e resolução dos conflitos e problemas socioambientais.            

Neste sentido, Freire nos diz que:  
(...) a alfabetização é mais que o simples domínio psicológico e mecânico de             
técnicas de escrever e de ler. É o domínio destas técnicas em termos conscientes.              
(...). Implica numa autoformação de que possa resultar uma postura interferente do            
homem sobre seu contexto (FREIRE, 1980 apud SASSERON e CARVALHO, 2011,           
p. 61).  
 

Na mesma perspectiva de Paulo Freire, defende-se que o processo de ensino e             

aprendizagem na escola deve auxiliar o aluno a ultrapassar barreiras, processo pelo qual o              

autor denomina de cultura do silêncio e que, muitas vezes, pode impedir o desenvolvimento              

de posturas críticas frente a diversos assuntos, incluindo-se àqueles relacionados à ciência e             

tecnologia. A professora entrevistada, quando questionada se acredita que a alfabetização           

científica pode significar uma estratégia de inclusão do indivíduo na vida social,            

possibilitando que o aluno possa realizar uma leitura mais crítica do mundo, confirmou             

apresentar esta compreensão, porém, ressaltou que “o ensino de ciências ainda está            

estagnado na falta de compreensão do significado de ensinar ciências na educação básica e              

no entendimento do que seja um indivíduo cientificamente alfabetizado” (depoimento da           

professora entrevistada). Afirma que é fundamental a inclusão social através da alfabetização            

científica, mas diz que é necessário, primeiramente, modificar a compreensão sobre esse            

conceito dos professores que formam professores para a educação básica. 
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Assim, com base na compreensão dos dados de pesquisa apresentados, podemos           

enfatizar que é necessário, para alfabetizar cientificamente, propiciar aos alunos não somente            

os conteúdos e os conceitos científicos, mas metodologias que os auxiliem a investigar,             

discutir e confrontar as teorias científicas para que, a partir disso, os educandos possam              

produzir o seu próprio conhecimento e, para isso, é fundamental formar professores            

capacitados para mediar a construção do conhecimento de seus alunos, com aporte teórico e              

prático, desde a sua formação inicial. Como professores é imperativo a busca por             

transformações na vida dos alunos, assim como diz Chassot (2000, p. 27): “procurar que              

nossos alunos e a alunas se transformem, com o ensino que fazemos, em homens e mulheres                

mais críticos.... Sonhamos, que com o nosso fazer Educação, os estudantes, possam tornar-se             

agentes de transformações – para melhor – do mundo em que vivemos”.  

Podemos, além disso, enfatizar que o sujeito de nossa pesquisa, quando solicitada a             

expressar o seu entendimento sobre a importância da alfabetização científica para o processo             

de ensino e aprendizagem em Biologia na escola, destaca que “as transformações da ciência,              

que envolvem seu cotidiano e a natureza, podem melhorar ou piorar suas condições de vida,               

bem como, interferir na qualidade de vida, estarão auxiliando a formar pessoas            

cientificamente letradas” e, ainda, ressalta a importância da alfabetização científica na vida            

do aluno e na sua relação com a sociedade, frisando que: “[A alfabetização científica] faz               

toda a diferença na tomada de decisão dos cidadãos na sociedade e no desenvolvimento da               

criticidade e da autonomia” (depoimento da professora entrevistada). Neste sentido, a           

alfabetização científica, dentro da escola, deve buscar a formação crítica dos seus alunos, pois              

segundo Chassot (2000, p. 45) “A cidadania só pode ser exercida plenamente se o cidadão ou                

cidadã tiver acesso ao conhecimento (e isto não significa apenas informações) e aos             

educadores cabe então fazer a educação científica”. O referido autor aponta que não basta              

fazermos uma educação científica universal, precisamos fazer uma seleção do que ensinar: “a             

transmissão desses conhecimentos deve ser encharcada na realidade” (CHASSOT, 2000, p.           

46), e isto não significa apenas abordar o cotidiano e uma visão utilitária das ciências ou de                 

qualquer outra área, mas sim, construir uma abordagem contextualizada do conhecimento           

científico, no qual estão incluídos os aspectos sociais, históricos, políticos e econômicos,            
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entres outros temas importantes, para subsidiar um planejamento pedagógico interdisciplinar          

para o ensino de Ciências na escola.  

A partir da análise da Base Nacional Comum Curricular, averiguou-se que a            

alfabetização científica se encontra a todo momento presente nos objetivos da Educação            

Básica, na área de Ciências da Natureza. Em relação ao Ensino Fundamental, o documento              

destaca a importância do compromisso com o desenvolvimento do letramento científico (o            

qual, no presente trabalho, é tratado por alfabetização científica), fomentando a capacidade de             

compreender e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), podendo atuar no e sobre              

ele, sendo importante ao exercício pleno da cidadania (BRASIL, 2016). Assim como no             

Ensino Médio, também é enfatizada a imperiosa construção de uma base de conhecimentos             

contextualizada, que busque preparar o aluno para fazer julgamentos, tomar iniciativas,           

elaborar argumentos e, ainda, fazer uso criterioso de diversas tecnologias, favorecendo           

discussões sobre as implicações éticas, socioculturais, políticas e econômicas de temas           

relacionados às Ciências da Natureza e, dessa forma, firmar o compromisso de formar jovens              

preparados para o enfrentamento dos desafios da contemporaneidade, na direção da educação            

integral e da formação cidadã (BRASIL, 2017).  

A partir destas considerações sobre a alfabetização científica percebe-se que sua           

conceituação se constitui em uma tarefa complexa, entretanto, o sentido compreendido pelos            

teóricos em destaque neste trabalho são equivalentes, salientando-se como sua especificidade           

o fato de proporcionar um ensino voltado para o contexto de realidade do aluno, um processo                

de ensino e aprendizagem que construa um posicionamento crítico do educando perante os             

problemas que vivencia, onde o mesmo possa construir seu conhecimento sobre as ciências e              

suas tecnologias e possa utilizá-lo para tomar decisões, no seu cotidiano, melhor informadas.             

Com base nesta perspectiva, utilizo uma definição de Pereira (2015), no qual aborda, de modo               

breve, o que significa um sujeito alfabetizado cientificamente: 
Ser Alfabetizado Cientificamente está relacionado ao ato de conhecer para além do            
que meramente relaciona-se aos conteúdos de Ciências; está relacionado ao saber           
como esse conteúdo foi/é produzido e qual a implicação deste para a vida. Portanto,              
entender Ciência está para além de entender conceitos estanques; significa entender           
os conceitos em articulação com outros conceitos, fazer as relações com outros            
conhecimentos e operar com eles na vida, utilizando-os no dia a dia. Significa             
perceber que o entendimento ou o não entendimento sobre a Ciência interfere            
diretamente sobre o que sou, sobre aquilo que faço, ou seja, saber Ciência é uma               
atitude, uma ação humana. É atuação humana sobre o mundo (PEREIRA, 2015, p.             
31). 
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Quando questionada sobre a importância do conhecimento sobre alfabetização         

científica em um curso de formação inicial de professores de ciências, a professora             

entrevistada, constatou que é essencial “a compreensão de que a ciência é uma linguagem              

construída por mulheres e homens para explicar o mundo natural e, com isso, passível de               

erros, [essa perspectiva] precisa ficar clara na formação inicial”(depoimento da professora           

entrevistada), e continua, salientando que ainda há uma grande predominância da concepção            

cientificista no ensino superior, dando uma visão inquestionável e soberana para a ciência. 

Para refletir sobre estas questões, destacamos Demo (2010), o qual enfatiza que os             

professores não se enxergam como autores, mas simplesmente como transmissores de           

conteúdos, com base neste entendimento, pontua que: “Em vez de conhecimento aberto para             

abrir cabeças, oferece-se um pacote fechado que alinha escolas, professores e alunos, de modo              

reprodutivo tacanho” (DEMO, 2010, p.17). Esse ensino repetitivo e com aulas de formato             

somente expositivo pode ser consequência desta visão fechada da ciência, que a considera             

como verdade absoluta. Essa perspectiva tem interferência direta no modo como os            

professores do curso de Ciências Biológicas abordam seus conteúdos em sala de aula, como              

reflete a professora entrevistada: “Essa visão de ciência traz reflexos na formação de futuros              

professores e como consequência na prática pedagógica dos professores da educação           

básica” (depoimento da professora entrevistada). Neste sentido, os professores não          

conseguem construir práticas pedagógicas que visem à alfabetização científica em sala de            

aula, pois a sua formação inicial também não foi voltada para desenvolver esta perspectiva no               

processo de ensino e aprendizagem sobre as ciências. Ressaltamos que a formação que recebe              

o futuro professor no modelo tradicional de ensino influencia e dificulta a realização de              

propostas curriculares com uma perspectiva da Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente –            

CTSA (BRITO et al, 2008).  

E, muitas vezes, esta responsabilidade de formar professores preparados para atuarem           

na escola e que consigam alfabetizar seus alunos cientificamente, desenvolvendo um ensino            

crítico e voltado para o contexto social do aluno recai sobre os professores das áreas               

pedagógicas da graduação, como evidenciou a professora “(…) nos cursos de Licenciatura a             

responsabilidade pela formação do licenciado não pode ser preocupação exclusiva dos           

 



 

 

15 

professores das áreas pedagógicas, mas de todos os professores do curso” (depoimento da             

professora entrevistada). O curso como um todo e, nisso se inclui, os professores das              

disciplinas de conteúdos específicos de cada licenciatura, devem se comprometer com a            

formação de professores para atuarem no contexto específico e complexo da escola. Não basta              

o esforço somente de uma parte dos professores que atuam nos cursos de Licenciatura para               

abordarem as questões relacionadas à escola, precisa haver uma integração desse           

conhecimento dentro da academia: 
Para promover a enculturação científica em sala de aula o aluno deve entrar em              
contato e se familiarizar com todas as diferentes linguagens empregadas nos           
processos de construção de significados científicos. E para que isso ocorra é            
necessário que os professores não só dominem as linguagens específicas das           
Ciências como tenham a habilidade de sustentar uma discussão dando condições           
para os alunos argumentarem, além de atenção e habilidade comunicativa para           
transformar a linguagem cotidiana trazida pelos alunos em linguagem científica          
(CARVALHO, 2007, p.46) 
 

Outrossim, percebe-se que, durante a análise do Projeto Político Pedagógico (PPP) do            

curso de Biologia, que a alfabetização científica não é abordada em nenhuma ementa das              

disciplinas específicas da área. Na verdade, em apenas uma disciplina do curso consta o termo               

alfabetização científica no seu programa, que se refere à disciplina intitulada Didática do             

Ensino de Biologia II, porém como ressalta a professora “Não adianta termos várias             

disciplinas que mencionem em sua ementa o assunto, se a concepção dos professores e sua               

prática for ainda predominantemente, cientificista.” (depoimento da professora entrevistada).         

E, ainda, mencionou que nem sempre é necessário estar estabelecido e registrado no currículo              

para se tratar de alfabetização científica, sendo que esta concepção de ensino de Ciências pode               

ser desenvolvida na prática pedagógica dos professores que atuam no curso: “(…) as             

disciplinas não mencionam em suas ementas “alfabetização científica”, mas trabalham          

dentro desse viés a formação dos licenciados” (depoimento da professora entrevistada). Esta            

afirmação pontua a necessidade de que este conceito, o de Alfabetização Científica, deva ser              

compreendido para além da análise dos documentos oficiais, mas na forma como os             

professores planejam e constroem suas aulas no curso de formação inicial de professores, uma              

vez que, conforme depoimento da professora entrevistada, o processo pedagógico parte da            

disposição do professor trabalhar em sala de aula.  

Além disso, a professora entrevistada afirmou que a concepção da maioria dos            
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professores, ainda é cientificista: “Não adianta eu, como professora de estágio, ter essa             

concepção, tentar auxiliar meus alunos em seus planejamentos dentro dessa perspectiva [da            

alfabetização científica], se a concepção dos demais professores do curso é,           

predominantemente, cientificista, como é o caso do curso de Licenciatura em Ciências            

Biológicas da UFPel” (depoimento da professora entrevistada). Estas afirmações corroboram          

com os escritos de Brito et al (2008), que destaca a importância do currículo da graduação,                

principalmente em um curso de formação de professores, compreender questões que integrem            

as complexas relações que envolvem ciência e tecnologia 
Os currículos dos cursos de graduação parecem não dar elementos aos seus alunos             
para que possam compreender as complexas relações que se estabelecem entre a            
comunidade científica, a sociedade, a política e a economia e a produção do             
conhecimento dentro desse amplo contexto (BRITO et al, 2008, p.141). 
 

As lacunas deixadas na formação inicial prejudicam o processo de planejamento           

pedagógico voltado ao trabalho com a alfabetização científica no momento que o professor irá              

desenvolver suas aulas na educação básica, pois ao tentar estabelecer estas relações durante os              

processos educativos, não terá sido construída a base inicial de conhecimentos na sua             

qualificação profissional. O autor supracitado conclui, em sua pesquisa, que a trajetória que é              

construída pelo futuro professor, tanto a escolar como a universitária, produz uma visão da              

ciência que interfere na forma que este vai trabalhar os conteúdos curriculares de ciências e               

biologia (BRITO et al, 2008).  

A professora entrevistada exemplifica o processo de trabalho que desenvolve como           

orientadora de estágio: “(…) nos estágios trabalho com os alunos a ideia de que o ensino de                 

Ciências e Biologia devem encantar os alunos da educação básica, deve ser contextualizado             

(aproximado dos alunos), deve levar em consideração a realidade vivenciada (…) a ideia de              

que o ensino de ciências deve ser o de auxiliar os alunos a compreenderem o mundo natural e                  

o ambiente que os cerca” (depoimento da professora entrevistada). Além disso, afirma que             

não é necessário ter na ementa o termo “alfabetização científica” para que esta concepção seja               

trabalhada durante as disciplinas. É na formação inicial que o professor vai construir a sua               

identidade profissional, a partir das teorizações e, principalmente, pautado pelos modelos           

oferecidos por seus professores, por isso são necessárias práticas pedagógicas durante a            

graduação que incorporem as concepções de ensino voltadas para os futuros professores, onde             

estes consigam desenvolver o seu saber profissional. Entretanto, como já mencionou a            
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entrevistada, anteriormente, somente uma mudança na formação inicial pode proporcionar          

uma formação com uma visão de ensino voltada para a perspectiva da Alfabetização             

Científica, corroborando com as ideias Schnetzler (2002, p.16), no qual afirma que “a             

formação docente inicial só pode melhorar se as concepções dos formadores sobre tal             

formação evoluírem”. Conforme entendimento de Brito et. al. (2008, p.145), podemos           

destacar que:  
A formação que receberam os futuros professores enquanto alunos do ensino básico            
e superior e o modelo tradicional de ensino a que foram submetidos influenciam e              
dificultam a realização de propostas curriculares que se aproximem de uma           
perspectiva CTSA do ensino de ciências e biologia (BRITO et. al., 2008,            
p.145). 

 

É preciso que os professores universitários se conscientizem das necessidades e           

lacunas existentes na formação inicial de professores, aliando este processo às demandas e aos              

problemas que vivencia a escola, e que as disciplinas científicas também precisam estar             

embebidas de teorias educacionais para que haja o elo entre a teoria e a prática e que os                  

futuros professores consigam construir seu conhecimento com base nesta premissa. Desse           

modo, precisa-se de um esforço para que os currículos de formação de professores incluam              

temas voltados para a discussão de assuntos relacionados a Ciências e Tecnologia com relação              

direta com a Sociedade, assim como políticas públicas com objetivos concretos que            

beneficiem os professores a ter elementos para desenvolver um ensino voltado para esta             

perspectiva (SOUZA e ANDRADE, 2016).  

Além da problemática já citada anteriormente, a qual ocorre em parte significativa dos             

cursos de formação de professores da área analisada no presente trabalho, há a falta de uma                

integração entre os conhecimentos específicos e os pedagógicos, como enfatiza Schnetzer  
A grade curricular da maioria dos cursos de licenciatura manifesta e enfatiza dois             
caminhos paralelos, que quase nunca se cruzam ao longo do curso, a não ser nas               
disciplinas de Prática de Ensino, Didática Específica e/ou de Instrumentação para o            
Ensino. Isso significa que as disciplinas de conteúdo científico específico seguem           
seu curso independente e isolado das disciplinas pedagógicas e vice-versa          
(SCHNETZER, 2002, p.206). 

 

E esta é uma grande preocupação, salientada pela professora entrevistada, pois diz que             

“a formação de uma concepção de alfabetização científica que promova a inclusão dos             

alunos no meio social deve ser construída ao longo de todo curso de licenciatura”              
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(depoimento da professora entrevistada) e isto inclui as disciplinas do conhecimento           

específico, de cada área. Por esse motivo, torna-se imperativo um esforço conjunto para a              

formação de professores ser construída numa direção de mudanças curriculares, formando           

profissionais com conhecimentos, saberes e aprendizagens voltadas para sua atuação          

profissional. Assim como afirmam Souza e Andrade (2016), em sua pesquisa, no cenário             

educacional brasileiro é necessário começar a mudança pela formação de professores, voltada            

para o fortalecimento da inclusão da perspectiva CTS para sua formação como educadores e,              

assim, buscando um ensino contextualizado e próximo da sociedade, desse modo,           

proporcionando aos alunos uma formação cidadã e crítica frente ao mundo, sempre tendo em              

mente “que devemos/pretendemos ensinar e qual aluno desejamos formar.” (SOUZA e           

ANDRADE, 2016, p.10).  

A professora entrevistada destacou, durante a coleta de dados, que, como orientadora            

de estágio, não observa no planejamento de todos os alunos a preocupação e nem mesmo o                

entendimento do que, realmente, seja alfabetização científica, apesar das orientações dela,           

mas enfatiza uma diferença “Noto essa preocupação no planejamento dos alunos que são             

comprometidos com a licenciatura, já naqueles que estão indecisos e inseguros com a             

carreira docente a tendência é a reprodução de aulas, predominantemente, voltada aos            

conteúdos de ciências do que com os conceitos de ciências”(depoimento da professora            

entrevistada). Nas constatações desta professora, pode-se perceber a importância do momento           

do estágio, principalmente, na formação da identidade profissional do professor, que           

começará a ser construída a partir da base teórica e prática que teve durante sua trajetória                

escolar e universitária. Carvalho (2012. p.35) diz que os momentos do estágio dentro da              

escola “devem servir de laboratório para observação e testes de hipóteses tendo como base as               

teorias discutidas nas aulas das universidades”. E a professora entrevistada, ainda diz que “O              

momento do estágio serve para auxiliar os alunos a compreenderem o significado da práxis              

pedagógica, ou seja, reunir os conhecimentos, anteriormente, aprendidos nas disciplinas          

pedagógicas e específicas e colocá-los em prática” (depoimento da professora entrevistada).           

Além disso, acrescenta que, na sua visão, o mais importante não são as metodologias ou               

estratégias que o aluno utilizará em sala de aula durante seu estágio, mas as concepções               

epistemológicas do professor em formação e suas convicções sobre o ensino e, mais uma vez,               
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reitera que estas convicções não são construídas apenas pelos professores das disciplinas            

pedagógicas, mas por todo o corpo docente do curso.  

É importante enfatizar que um novo Projeto Político Pedagógico do curso de Biologia             

está sendo construído e entrará em vigor, provavelmente, a partir do ano de 2019. Em vista                

disso, questionou-se a professora entrevistada sobre quais mudanças estavam sendo pensadas           

para o novo PPP na perspectiva da Alfabetização Científica. Primeiramente, a mesma afirmou             

que, para atender às novas exigências para a formação de professores será inserida a Prática               

como Componente Curricular (PCC) nas disciplinas do curso, assim como, a Dimensão            

Pedagógica. A PCC é um modo de incluir a prática desde os primeiros momentos do curso de                 

formação de professores e, dessa forma, permitir aos alunos vivenciarem a teoria e a prática               

desde seu ingresso na universidade. A Resolução CNE/CP 2, de 1 de Julho de 2015 que                

institui a carga horária dos cursos de licenciatura, que a PCC é exigida, como expresso em seu                 

art 13º: 
Art. 13. Os cursos de formação inicial de professores para a educação básica em              
nível superior, em cursos de licenciatura, organizados em áreas especializadas, por           
componente curricular ou por campo de conhecimento e/ou interdisciplinar,         
considerando-se a complexidade e multirreferencialidade dos estudos que os         
englobam, bem como a formação para o exercício integrado e indissociável da            
docência na educação básica, incluindo o ensino e a gestão educacional, e dos             
processos educativos escolares e não escolares, da produção e difusão do           
conhecimento científico, tecnológico e educacional, estruturam-se por meio da         
garantia de base comum nacional das orientações curriculares.  
§ 1º Os cursos de que trata o caput terão, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas)                 
horas de efetivo trabalho acadêmico, em cursos com duração de, no mínimo, 8 (oito)              
semestres ou 4 (quatro) anos, compreendendo: 
I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, distribuídas           
ao longo do processo formativo;  (Resolução CNE/CP 2, de 1 de Julho de 2015). 
 

A professora entrevistada ainda pontua que a nova matriz curricular do curso será mais              

enxuta e com um maior número de disciplinas voltadas para formação de professores,             

outrossim, completa: “abandonando a ideia anterior de uma licenciatura disfarçada dentro           

de um curso voltado à formação de bacharéis” (depoimento da professora entrevistada). Já             

em relação à alfabetização científica, em específico, destaca que terá uma disciplina chamada             

Alfabetização Científica, a qual será uma disciplina integradora, porém, não fará parte da             

matriz obrigatória do curso.  

Para finalizar perguntamos quais as mudanças curriculares que acredita serem          

necessárias para proporcionar uma formação inicial que prepare os futuros professores para            
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alfabetizar seus alunos cientificamente. A professora destaca que, em primeiro lugar, “as            

disciplinas da licenciatura devem ser trabalhadas de forma diferenciada dos bacharéis”, mas            

que é necessária uma mudança vinda dos docentes que formam professores, principalmente,            

em suas concepções epistemológicas, percebendo a ciência como uma construção social e,            

assim, passível de erros. A professora conclui “Penso que o primeiro passo foi dado nesta               

nova reformulação curricular, no entanto, esta não pode ser compreendida apenas porque as             

políticas públicas obrigam, mas porque realmente compreendem que teremos cidadãos          

cientificamente letrados quando investirmos na formação de professores dentro de uma           

perspectiva de alfabetização científica como meio de transformação social dos          

sujeitos”(depoimento da professora entrevistada). Salienta-se, então, a importância de uma          

visão mais ampliada por parte dos professores que formam professores, pois estes têm papel              

essencial na construção dos saberes e que, somente políticas públicas, não serão suficientes             

para mudar esta concepção de ensino. 

 

Considerações finais 

 

Diante do contexto investigado e discutido, constatou-se que é unânime a concepção            

sobre a importância da alfabetização científica na educação básica, tanto pelas falas da             

professora entrevistada, como pelos documentos analisados, dentre eles, estão o Projeto           

Político-pedagógico do curso de Ciências Biológicas - Licenciatura da Universidade Federal           

de Pelotas, bem como a Base Nacional Comum Curricular, especificamente no que tange à              

área das Ciências Naturais. Neste sentido, torna-se essencial proporcionar aos alunos           

metodologias que auxiliem no processo de alfabetização científica, para que possam participar            

ativamente da sociedade em questões relacionadas a ciências e suas tecnologias, além de             

auxiliar no desenvolvimento do senso crítico do aluno. 

A partir da pesquisa realizada, percebe-se a necessidade do curso de Ciências            

Biológicas construir mudanças curriculares que proporcionem uma formação inicial de          

professores que possa ampliar e aprofundar os estudos sobre a alfabetização científica e sua              

relevância para o contexto escolar, pois, diante dos dados construídos na presente            

investigação, averiguou-se a imprescindibilidade de ampliar a problematização da         
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alfabetização científica na formação inicial de professores em Biologia. Um dos principais            

desafios para a formação de professores é conseguir aliar teoria e prática pedagógica e, como               

se pode perceber, não são somente mudanças curriculares ou políticas públicas que vão             

desenvolver esta perspectiva no processo de profissionalização docente, mas um esforço geral            

em prol de um objetivo comum, que proporcione aos futuros professores um ensino vinculado              

ao meio social, com práticas educativas que contemplem um ensino de ciências encharcado na              

realidade dos alunos aos quais irão encontrar em sala de aula.  

Assim, a partir dos dados analisados, podemos destacar que existe um déficit na             

formação inicial do curso de Ciências Biológicas da UFPel, no momento de aliar a teoria à                

prática utilizando como base a alfabetização científica, pois ocorre uma divisão entre os             

conhecimentos específicos e os conhecimentos pedagógicos, e fica somente por parte do            

graduando aliar estes saberes o que, no momento da prática em sala de aula, acaba se                

tornando difícil. Parte da causa da falta de integração entre a teoria/prática, é causada pelos               

próprios formadores de professores que, durante as suas disciplinas (relacionadas ao           

conhecimento específico da área), acabam deixando lacunas na formação de alunos que vão             

atuar na educação básica, os quais necessitam de conhecimentos que consigam utilizar dentro             

da sua escola e que vão auxiliar seus alunos a construir os seus próprios conhecimentos. A                

integração teoria/prática acaba recaindo somente sobre os professores da área pedagógica, até            

mesmo no Projeto Político Pedagógico (PPP), no qual somente uma disciplina, de cunho             

pedagógico, citava a alfabetização científica como objetivo de formação. Por isso, conclui-se            

que é necessário ocorrer mudanças nas políticas públicas, no currículo do curso, como             

também na concepção dos docentes que formam professores, pois somente através destes que             

será possível uma efetiva mudança.  

 

Referências  

 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Ministério da Educação, 2016.          
Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br> Acesso em: 05 Outubro 2018. 
 
______. Base Nacional Comum Curricular – Ensino Médio. Ministério da Educação, 2017.            
Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br> Acesso em: 10 de Outubro de 2018.  
 
______. Conselho Nacional de Educação (Conselho Pleno). Resolução CNE/CP 02/2002 de           

 



 

 

22 

19 de fevereiro de 2002. Institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de                 
graduação plena, de Formação de Professores da Educação Básica em nível superior.            
Disponível: <http://portal.mec.gov.br/cne> Acesso em: 25 de Outubro de 2018. 
 
______. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s). Ministério da Educação, 1997.         
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br>. Acesso em: 05 Outubro de 2018. 
 
BRITO, Luisa Dias; SOUZA, Marcos Lopes; FREITAS, Denise. Formação inicial de           
professores de Ciências e Biologia: A visão da natureza do conhecimento científico e a              
relação CTSA. Revista Interacções, v.4, n.9, p 129 – 148, 2008.  
 
CARVALHO, Anna Maria Pessoa; GIL-PÉREZ, Daniel. Formação de professores de          
ciências: tendências e inovações. 10 ed. São Paulo, Editora Cortez, 2011.  
 
CARVALHO, Anna Maria Pessoa. Habilidades de Professores para promover a Enculturação           
Científica. Revista Contexto e Educação, v.22, n.77, p. 25-49, 2007. 
 
CARVALHO, Anna Maria Pessoa. Trabalhar com formação de professores de ciências: uma            
experiência encantadora. In: CARVALHO, Anna Maria Pessoa; CACHAPUZ, António         
Francisco; GIL-PÉREZ, Daniel (Orgs.). O Ensino das Ciências como compromisso          
científico e social: Os caminhos que percorremos. São Paulo, Editora Cortez, 2012. p. 33-52.  
 
CHASSOT, Attico. Alfabetização científica: questões e desafios para a educação. Ijuí:           
Editora UNIJUÍ, 2000. 432 p.  
 
DEMO, Pedro. Educação Científica. Boletim Técnico do Senac: Revista da Educação           
Profissional, v. 36, n.1, p. 15-25, 2010. 
 
FREIRE. Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1987.               
253 p.  
 
GERHARDT, E; SILVEIRA, D. T. Métodos de pesquisa. Universidade Aberta do Brasil –             
UAB/UFRGS – Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. 120 p.  
 
KRASILCHIK, M. Caminhos do ensino de Ciências no Brasil. Brasília: em Aberto, ano 11,              
n. 55, 1992. 
 
LORENZETTI, L.; DELIZOICOV, D. Alfabetização científica no contexto das séries iniciais.           
Revista Ensaio – Pesquisa em Educação em Ciências, v. 3, n. 1, 2001.  
 
LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas.            
São Paulo: EPU, 1986.  
 
MAMEDE, M; ZIMMERMANN, E. Letramento científico e CTS na formação de professores            
para o ensino de ciências. Revista Enseñanza de Las Ciencias. n. extra. VII Congreso, 2005. 
 
MINAYO, Maria Cecília de Souza, DESLANDES, Suely Ferreira, GOMES, Romeu.          

 



 

 

23 

Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 34 ed. Petrópolis, RJ, Editora Vozes, 2015. 
 
NASCIMENTO, F; FERNANDES, H. L; MENDONÇA, V. M. O ensino de ciências no             
Brasil: História, formação de professores e desafios atuais. Revista HISTEDBR, n.39, p.            
225-249, 2010.  
 
PEREIRA, Igor Daniel Martins. Ensino de ciências na perspectiva da alfabetização           
científica: prática pedagógica no ciclo de alfabetização. 2015, 178f. Dissertação          
(Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Educação – Faculdade de Educação.           
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2015.  
 
ROSA, Maria Inês Petrucci. Investigação e ensino: articulações e possibilidades na           
formação de professores de ciências. Ijuí, Editora Unijuí, 2004. 184 p.  
 
SANTOS, W. L. P; MORTIMER, E. F. Tomada de decisão para ação social responsável no               
ensino de ciências. Revista Ciência e Educação, v.7, n.1, p. 95-111, 2001.  
 
SASSERON, L. H; CARVALHO A. M. P. Alfabetização Científica: uma revisão           
bibliográfica. Revista Investigações em Ensino de Ciências, v.16, n.1, p. 59-77, 2011.  
 
SCHNETZLER, Roseli. Práticas de ensino nas ciências naturais: desafios atuais e           
contribuições de pesquisa. In: ROSA, Dalva Gonçalves; SOUZA, Vanilton Camilo (Orgs.).           
Didática e Práticas de ensino: interfaces com diferentes saberes e lugares formativos. Rio de              
Janeiro, Editora Alternativa, 2002. p. 205 – 222. 
 
SOUZA, T. L; ANDRADE, M. C. O. Ciência-Tenologia-Sociedade como arrimo à formação            
do professor de ciências. Anais III Congresso Nacional de Educação, v.1, 2016.  
 
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 16 ed. Rio de Janeiro,            
Editora Vozes, 2014.  
 
TRIVELATO, Sílvia Luzia Frateschi. A formação de professores e o enfoque CTS.            
Pensamiento Educativo - Revista de Investigación Educacional Latinoamericana , v. 24.,           
n.1, p. 201 – 234, 1999.  
 
TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa            
qualitativa em educação. 1 ed.,14 reimp. São Paulo, Editora Atlas, 2006.  

 


