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Resumo 
 
Esta pesquisa propõe estudar a contribuição da Alfabetização Cientifica (AC) no contexto da 
formação continuada de professores para o ensino de Ciências. Notável de ser considerado na 
atuação docente, pois a AC preocupa-se com os conhecimentos científicos, tendo como 
enfoque a relação da capacidade de organização, desenvolvimento da consciência crítica, 
pensamento lógico, ler e compreender aproximando ao denominado letramento. Diante desse 
contexto, tem como problema de pesquisa: de que maneira a alfabetização científica para o 
ensino de Ciências pode contribuir para a formação e a prática docente nos anos iniciais do 
ensino fundamental? Almeja-se apresentar como objetivo geral: analisar a contribuição da AC 
na organização do ensino dos professores que ensinam Ciências nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. E como objetivos específicos: avaliar os documentos oficiais a respeito das 
orientações e práticas para o ensino de Ciências e pesquisas na área favorecendo indicadores 
de AC; levantar os encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências a partir dos 
princípios da AC e; apresentar uma proposta de formação continuada para prática pedagógica 
no ensino de Ciências baseada na AC. Nesse sentido, espera-se que este estudo baseado na 
metodologia da pesquisa-ação, conforme Thiollent (2008), que permita a dialogicidade entre 
os professores participantes, a partir de uma proposta de curso de extensão que torna 
fundamental no processo de desenvolvimento profissional, É a princípio uma pesquisa em 
andamento, proposta para a prática docente e exigem um planejamento de ações que busquem 
a melhoria da prática atual destes profissionais que atuam com alunos desta faixa etária no 
Município de Cornélio Procópio. Pressupomos no processo de intervenção e avaliação uma 
mudança de postura dos participantes, promoção do processo da AC no contexto do ensino 
regular e atuar na construção de uma escola que visa o desenvolvimento dos conhecimentos 
científicos.  
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Introdução 

A prática docente apoia-se em conhecimentos profissionais que são adquiridos tanto 

na formação inicial como na continuada. Nesse sentido, o trabalho pedagógico envolve um 

conjunto de saberes que caracterizam e especificam a identidade do professor. Do mesmo 

modo, esse conjunto de saberes permite que o docente mobilize conhecimentos e 

metodologias adequados aos objetivos, ao conteúdo e à faixa etária a qual ensina. 

De acordo com Tardif (2012) há quatro tipos diferentes de saberes na prática docente: 

os saberes da formação profissional; saberes disciplinares; saberes curriculares e os saberes 

experienciais. O primeiro diz respeito aos conhecimentos transmitidos na formação inicial e 

continuada do professor. O segundo é reconhecido e identificado as diversas áreas do 

conhecimento como as disciplinas trabalhadas nas instituições de ensino de formação. O 

terceiro, sob a forma de programas escolares como objetivos, conteúdos e métodos que os 

professores devem aprender e aplicar no seu estabelecimento de ensino. E por último o 

saberes experienciais que resultam da própria experiência profissional do docente em seu 

ambiente de trabalho, quando desenvolve atividades com os alunos, relações com os colegas 

de profissão, envolve característica de saber-fazer. 

Com efeito, os saberes que os professores adquirem em sua formação inicial e ao 

longo de sua carreira profissional caracterizam e identificam sua profissão e os conhecimentos 

necessários para docência. Diante disso, o professor em sua prática docente deve buscar novas 

metodologias e recursos pedagógicos para atingir seu objetivo de ensino, e que estes devem 

estar fundamentados cientificamente como base fundamental de sua prática docente.  

Para Lorenzetti e Delizoicov (2001 apud HURD 1998, p. 3) “[...] a alfabetização 

científica envolve a produção e utilização da Ciência na vida do homem, provocando 

mudanças revolucionárias na Ciência com dimensões na democracia, no progresso social e 

nas necessidades de adaptação do ser humano”. Deve ocorrer, portanto, no âmbito da 

educação escolar, com um ensino pautado nos conhecimentos científicos. Nessa perspectiva, a 

proposta visa contribuir numa prática pedagógica a partir da Alfabetização Científica (AC)2 

para a formação continuada de professores a ser desenvolvida no ensino de Ciências.   

De tal forma, o modelo de ensino com esse foco, requer orientação, em torno de 

circunstâncias para a prática docente. Apresentamos assim, uma orientação com base na 

aprendizagem significativa, que considere aquilo que o aluno já sabe ou o que pode funcionar 
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como ponto de ancoragem para as novas ideias e conceitos que a AC se propõe. Nessa linha, 

propomos trabalhar com base na teoria da aprendizagem significativa de Ausubel.   

Assim, a questão principal, posta para a investigação na pesquisa é: de que maneira a 

alfabetização científica para o ensino de Ciências pode contribuir para a formação e a prática 

docente nos anos iniciais do ensino fundamental? 

O tema AC, ainda que pouco explorado atualmente na prática docente, está presente 

em pesquisas no Brasil, principalmente relacionado ao ensino de Ciências. Nestas, 

percebemos dificuldades no que tange ao inicio do ensino de Ciências no que diz respeito ao 

estabelecimento de relações dos conhecimentos científicos com a vida prática e social dos 

alunos entre outros. Tais razões evidenciam lacunas na aprendizagem em Cências o que pode 

constituir a AC como um aliado no processo de compreensão do universo. 

Dessa forma, a AC preocupa-se com os conhecimentos científicos, tendo como 

enfoque a relação da capacidade de organização, desenvolvimento da consciência crítica, 

pensamento lógico, ler e compreender aproximando ao denominado letramento. Portanto, 

compreende-se a AC  
 
[...] como o processo pelo qual a linguagem das Ciências Naturais adquire 
significados, constituindo-se um meio para o indivíduo ampliar o seu universo de 
conhecimento, a sua cultura, como cidadão inserido na sociedade (LORENZETTI; 
DELIZOICOV, 2001, p.8-9). 
 

A partir desta compreensão, objetivamos trabalhar com a AC como um processo de 

construção do conhecimento.  E, portanto, almejar a formação da criança para o domínio e 

uso dos conhecimentos científicos e seus desdobramentos nas mais diferentes esferas de sua 

vida. Diante o pressuposto, elenca como objetivo geral: analisar a contribuição da AC na 

organização do ensino dos professores que ensinam Ciências nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e, como objetivos específicos: avaliar os documentos oficiais a respeito das 

orientações e práticas para o ensino de Ciências e pesquisas na área favorecendo indicadores 

de AC; levantar os encaminhamentos metodológicos para o ensino de Ciências a partir dos 

princípios da AC e; apresentar uma proposta de formação continuada para prática pedagógica 

no ensino de Ciências baseada na AC.  

Fundamentação Teórica 

O termo “Alfabetização Cientifica” – tradução do termo em inglês “cientific literacy” 

– não aparece dessa forma em todos os estudos e pesquisas apontados sobre a temática, 



 

encontramos também: “Letramento Científico” e “Enculturação Científica” entre outros. 

Optamos por utilizar Alfabetização Científica  como uma atividade essencial para indicar o 

objetivo do ensino de Ciências,  almejando a formação cidadã dos estudantes para o domínio 

e utilização dos conhecimentos científicos e sua aplicação nos mais diversos setores de sua 

vida.  

Pensamos a AC como um processo que contribui para ampliar a capacidade de 

organizar o pensamento de forma objetiva, além de assessorar na elaboração de uma 

consciência mais crítica diante do contexto em que vivemos, bem como construção de novos 

saberes.  

De acordo com Chassot (2003, p. 91), “A alfabetização científica pode ser considerada 

como uma das dimensões para potencializar alternativas que privilegiam uma educação mais 

comprometida”. O intuito não é formar futuros cientistas, mas proporcionar um ensino 

relevante para os conhecimentos científicos. 

Segundo Krasilchik (1992, p. 6), a AC compõe um grande processo no ensino de 

Ciências, em relação a formação cidadã, discutida hoje em dia, que antes não era,  “está 

estreitamente relacionado à própria crise educacional e à incapacidade de a escola em dar aos 

alunos os elementares conhecimentos necessários a um indivíduo alfabetizado”. 

Nesse sentido, a AC  contribui para o ensino de Ciências, de modo que a escola 

possibilite aos alunos compreender o saber sobre Ciências e suas tecnologias como condição 

para se preparar cidadãos para o mundo contemporâneo que o 
 
Aluno apreenda de forma a, de um lado, perceber a existência de outras visões e 
explicações para as situações e fenômenos problematizados e, de outro, a comparar 
esse conhecimento com o seu, de modo a usá-lo, para melhor interpretar aqueles 
fenômenos e situações (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1990, p. 55). 
 

O avanço tecnológico precisa ser um dos indicativos do trabalho docente. Assim, o 

professor do ensino fundamental, ao ensinar Ciências, deve buscar encaminhamento 

metodológico para utilizar recursos apropriados.  

Conforme Sasseron (2008, p. 67-68), alguns indicativos de AC seriam necessários 

para a formação cidadã dos educandos a ser iniciados no ensino fundamental como “seriar 

informações, organizar informações, classificar informações, raciocinar logicamente, 

raciocinar proporcionalmente, levantar hipóteses e testar hipóteses, justificar, prever e 

explicar”. A pesquisadora indica que, uma vez iniciado o processo, a AC deve estar em 

constante construção, assim como a própria ciência.  
 



 

É preciso insistir que tudo quanto fazemos em aula, por menor que seja, incide em 
maior ou menor grau na formação de nossos alunos. A maneira de organizar a aula, 
o tipo de incentivos, as expectativas que depositamos, os materiais que utilizamos, 
cada uma destas decisões veicula determinadas experiências educativas, e é possível 
que nem sempre estejam em consonância com o pensamento que temos a respeito do 
sentido e do papel que hoje em dia tem a educação (ZABALA, 1999, p. 29) 

 
Consequentemente, a AC torna-se condição necessária para a prática docente no 

Ensino Fundamental, pois visa mobilizar conhecimentos do contexto escolar na vida de 

qualquer pessoa.  

Procedimentos Metodológicos 

Inicialmente realizaremos um levantamento bibliográfico apontado as recentes 

pesquisas sobre a AC que fundamenta o ensino de ciências no contexto escolar, de maneira 

que subsidia a prática docente.  

Na intenção de promover a AC no ensino de Ciências, nosso objetivo é apresentar uma 

proposta de curso de extensão, direcionado principalmente aos professores dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental para desenvolver práticas de ensino que considerem a AC neste 

processo.  

Com os professores pretendemos desenvolver os princípios de AC, o que requer a 

elaboração de atividades e planejamento de práticas de ensino, que serão organizadas em um 

manual docente, para consulta e utilização destes profissionais e de outros com interesse na 

área. Assim, a partir da problematização da AC, pretendemos contribuir com subsídios 

teóricos e práticos que referenciem o planejamento de atividades no ensino de Ciências com 

vista a AC, como por exemplo, o estudo do homem e suas relações com a natureza.  Nesse 

sentido, o estudo será na perspectiva da pesquisa-ação, com fundamento teórico de Thiollent 

(2008, p.14), que a caracteriza como 
 
[...] um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em 
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no 
qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação problema estão 
envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 
 

 Apontamos a dialogicidade entre os pesquisadores, momentos da pesquisa que se 

tornam parte fundamental do processo de desenvolvimento deste estudo, articulando 

propostas e colaborando para o ensino de Ciências. É a princípio, proposta para a prática 

docente e exigem um planejamento de ações que busquem a melhoria da prática atual destes 

profissionais que atuam com alunos desta faixa etária no Município de Cornélio Procópio, 



 

tendo como foco a ação contínua da reflexão sobre a ação com o objetivo de contribuir no 

desenvolvimento da AC. 

Resultados e Discussões Esperados 

Almejamos contribuir significativamente na prática pedagógica dos professores, no 

que tange a utilização dos conhecimentos científicos por meio da AC a ser desenvolvidos com 

os alunos do ensino fundamental. E, que estes reconheçam a viabilidade de tal proposta.  

Pressupomos no processo de intervenção e avaliação uma mudança de postura dos 

participantes, promoção do processo da AC no contexto do ensino regular e atuar na 

construção de uma escola que visa o desenvolvimento dos conhecimentos científicos e sua 

utilização na vida do alunado, a fim de que se aproprie do conteúdo de modo que supere as 

percepções imediatas e empíricas dos conceitos que lhes são ensinados. 

Considerações Finais 

Ao apresentar a importância da Alfabetização Científica no contexto da formação 

continuada do professor, consideramos que a atividade principal do professor é ensinar a fim 

de que o aluno aprenda.  Em todas as modalidades e níveis de educação o professor deve 

organizar atividades voltadas para o pensamento critico e cientifico do aluno, aqui em 

especial destaque aqueles professores que atuam com alunos no Ensino Fundamental-anos 

iniciais, intencionamos formar o pensamento teórico e cientifico nos alunos nesta etapa de 

ensino. 

De forma geral, diante os conceitos aqui apontados, articulamos que estes seriam, 

portanto, aspectos importantes a serem pensados e contemplados ao ensino de Ciências, assim 

como  na formação de conceitos relevantes para o uso na vida futura destes cidadãos e que a 

oportunidade de desenvolver tal aperfeiçoamento em um curso de formação continuada para 

professores se faz  necessário, visando a promoção da alfabetização científica.  
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