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RESUMO 

 

Neste projeto investigamos o processo de formação de professores de um grupo de 

licenciandos em Ciências da Natureza Licenciatura à luz da Alfabetização Científica. A 

perspectiva teórica adotada situa aspectos relevantes ao processo de formação de 

professores do Ensino de Ciências e como a Alfabetização Científica faz-se necessária 

para promover consciência crítica do mundo que nos cerca. Esta pesquisa caracteriza-se 

como abordagem qualitativa, e os dados foram coletados por meio de um questionário 

semiestruturado composto por três questões. As respostas foram analisadas com base na 

Teoria Fundamentada nos dados. A partir dessas respostas, foi elaborada uma proposta 

formativa para os licenciandos participantes da pesquisa, com ênfase na promoção da 

Alfabetização Científica. Para problematizar a proposta foi utilizado três roteiros 

experimentais. Os resultados obtidos mostraram a predominância do eixo estruturante 

referente aos conceitos básicos da Ciência (Eixo 1) revelando um cenário ainda promissor 

quanto à efetivação da Alfabetização Científica na formação dos discentes. Além disso, 

a teoria fundamentada nos dados se apresentou como: “A Alfabetização Científica tem se 

estabelecido na formação em Ciências da Natureza através da articulação entre 

cotidiano e as áreas do conhecimento, porém ainda carece de oportunidades para 

compreensão da função da Ciência”. Informações que evidenciam a necessidade de 

oportunizar o aprofundamento sobre a função da Ciência, sugerindo um foco para a 

formação docente baseada nas características da Alfabetização Científica.  

 

Palavras-chave: Cientificidade, Docência, Experimentação, Prática Pedagógica. 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

In this project we investigate the process of formation of teachers in Natural Sciences 

Degree in the light of Scientific Literacy. The theoretical perspective adopted places 

relevant aspects to the process of formation of teachers of Science Education and how 

Scientific Literacy is necessary to promote critical awareness of the world around us. This 

research is characterized as a qualitative approach, and data were collected through a 

semi-structured questionnaire composed of three questions. The answers were analyzed 

based on the grounded theory. From these answers, a formative proposal was elaborated 

for the students participating in the research, with emphasis on the promotion of Scientific 

Literacy. To problematize the proposal we used three experimental scripts. The obtained 

results showed the predominance of the structuring axis referring to the basic concepts of 

Science (Axis 1) revealing a still promising scenario regarding the effectiveness of 

Scientific Literacy in the formation of students. In addition, the theory based on the data 

was presented as: "Scientific Literacy has been established in the formation in Natural 

Sciences through the articulation between daily life and knowledge areas, but still lacks 

opportunities for understanding the function of Science." Information that highlights the 

need to deepen the role of science, suggesting a focus for teacher education based on the 

characteristics of scientific literacy. 

 

Keywords: Scientificity, Teaching, Experimentation, Pedagogical Practice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A formação de professores historicamente vive muitas incertezas no campo da 

educação, da política e da sociedade, sendo necessário permanentemente (re)construir 

propostas educacionais para definir o futuro da profissão e os mecanismos para o 

aperfeiçoamento docente (NÓVOA, 2009). O tema formação docente é discutido em 

diferentes contextos e eventos sobre a melhoria do ensino, e existe uma grande 

preocupação na área, visto que há um crescente e permanente interesse em pesquisas com 

formação inicial e continuada de professores (CUNHA; KRASILCHIK, 2000). 

Muitos estudos mostram que é preciso mudar modelos e práticas de formação, 

estabelecer uma relação entre o professor e os saberes pedagógicos e científicos, com 

ligações contempladas pela experimentação, inovação, investigação e por uma reflexão 

crítica associada às suas práticas educativas (NETO; CARDOZO; SILVA, 2007). 

De acordo com Saviani (2009), os modelos de formação de professores envolvem 

o padrão dos conteúdos culturais cognitivos, no qual a formação dos professores situa-se 

e se esgota na cultura geral e domínio específico dos conteúdos; e o modelo pedagógico 

didático, que considera que a formação só se completa com o preparo pedagógico-

didático do professor. Esse formato que união entre os modelos supracitados tem a 

preocupação na socialização do conhecimento, nas possibilidades de ensinar tudo a todos, 

considerado adequadamente à vista das condições do ser que aprende (SAVIANI, 2009). 

Esta abordagem contradiz os estudos anteriores, que acabavam por reduzir a 

profissão docente a uma totalidade de competências e de técnicas, ocasionando uma crise 

de identidade dos professores, em consequência da separação entre o eu pessoal e o eu 

profissional. Todavia, é necessária uma formação docente crítica e reflexiva; e de acordo 

Pimenta e Ghedin (2002, p.129) “é preciso transpor o modelo prático-reflexivo para uma 

prática dialética que compreenda as razões de sua ação social”.  

Em virtude dessa demanda educacional, este estudo questiona como tem se 

estabelecido a formação em Ciências da Natureza Licenciatura? Como inserir o 

licenciando como agente do processo de Alfabetização Científica? 

Chassot (2011) considera a Alfabetização Científica um mecanismo potencial 

para uma educação mais comprometida. Nesse aspecto, o Ensino de Ciências, aliado com 

os princípios da Alfabetização Científica, contribui para que os alunos possam discutir 

assuntos científicos e tecnológicos que envolvam a realidade em que vivem. “Os 

educadores deveriam propiciar aos alunos a visão de que a Ciência, como as outras áreas, 
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é parte de seu mundo e não um conteúdo separado, dissociado da sua realidade” 

(LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001, p. 53). Com isso, as contribuições da 

Alfabetização Científica para professores devem ser ampliadas e reconhecidas pelos 

órgãos de educação e pelos documentos educacionais vigentes, sendo incorporadas às 

práticas e ações de docentes (LORENZETTI; SIEMSEN; OLIVEIRA, 2017). 

Nesta perspectiva, considera-se que a formação de professores embasada na 

Alfabetização Cientifica contribua para o estudo, a pesquisa, a reflexão e o contato com 

novas concepções e teorias. Além disso, pode representar momentos em que o futuro 

docente tem a oportunidade de dar continuidade às suas aprendizagens, e espaços 

favoráveis para que ele se proponha a mudar concepções e práticas (PIMENTA, 2008).  

Assim, o presente trabalho se justifica em contribuir com a formação de 

professores de Ciências da Natureza em consonância com a Alfabetização Científica,  

visto que a Universidade Federal do Pampa sedia um curso de Licenciatura em Ciências 

da Natureza, buscando a formação de profissionais com uma visão ampla e integrada das 

Ciências, preparados para compreender a realidade social na qual se insere a escola, e 

para atuar diante das rápidas transformações da sociedade. 

 Objetivamente busca-se investigar o processo de formação de um grupo de 

licenciandos em Ciências da Natureza Licenciatura à luz da Alfabetização Científica; e 

de forma específica: verificar a percepção dos licenciandos em Ciências da Natureza 

sobre o seu processo formação docente e as interfaces com a Alfabetização Científica; 

planejar e aplicar uma proposta formativa para os participantes da pesquisa com enfoque 

em Alfabetização Científica; refletir sobre a contribuição da Alfabetização Científica para 

formação de licenciando em Ciências da Natureza. 

 

2. FORMAÇÃO DE PROFESSORES: ALGUMAS PREMISSAS 

 

As novas urgências educacionais demandam que os professores ampliem e 

diversifiquem seus conhecimentos, de forma que sejam capazes de transformar sua 

prática face a realidade e contextos de atuação, com vistas a garantir que seus alunos se 

beneficiem da escolarização.  

Os professores contribuem com seus saberes, seus valores e suas experiências 

nessa complexa tarefa de melhorar a qualidade da educação. Considerando tamanho 

desafio, uma multiplicidade de conhecimentos a adquirir e/ou habilidades a desenvolver, 
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o exercício do magistério tem se configurado em uma carreira cada vez mais exigente em 

termos de conhecimentos essenciais à docência (COSTA; ANDRADE, 2016). 

Para Pimenta (2012) os cursos de licenciatura deveriam possibilitar aos docentes 

iniciantes uma formação que ultrapasse o apenas educar, formar e ensinar com o saber e 

o saber-fazer, urge a contextualização de todos estes atos. Não se trata mais de uma 

formação voltada à reprodução de modelos de conhecimentos e sim, direcionada a 

promover transformações e mediações nos processos construtivo de cidadania dos alunos.  

Ser professor requer saberes e conhecimentos científicos, pedagógicos, 

educacionais, sensibilidade da experiência, indagação teórica e criatividade para fazer 

frente às situações únicas, ambíguas, incertas, conflitivas e, por vezes violentas, das 

situações de ensino, nos contextos escolares e não escolares (PIMENTA, 2012).  Ainda 

para Pimenta (2012, p. 15) “é da natureza da função docente proceder mediação reflexiva 

e crítica entre as transformações sociais concretas e a formação humana dos alunos, 

questionando o modo de pensar, sentir, agir e de produzir e distribuir conhecimento na 

sociedade”.  

Mizukami (2002) considera a prática docente um eixo norteador e acionador de 

um processo reflexivo a favor do desenvolvimento profissional no qual a formação inicial 

é apenas um dos passos, mas o mais importante.  

Na mesma perspectiva, García (1999) conceitua que os processos de formação 

inicial ou continuada possibilitam aos professores adquirir ou aperfeiçoar seus 

conhecimentos, habilidades e disposições para exercer sua atividade docente, de modo a 

melhorar a qualidade da educação oferecida aos seus alunos. Ao passo que defende que 

o termo mais apropriado seria o de desenvolvimento profissional docente em lugar de 

formação inicial e formação continuada, pois desta forma “o desenvolvimento 

profissional passa a ser considerado um processo a longo prazo, no qual se integram 

diferentes tipos de oportunidades e experiências planificadas sistematicamente para 

promover o crescimento e o desenvolvimento profissional” (GARCIA, 1999, p.7). 

Entretanto, sob o ponto de vista de Pimenta (2012) os cursos de formação inicial 

estão distantes das realidades das escolas e pouco têm contribuído para a construção da 

identidade docente. Os cursos de formação continuada têm se mostrado também 

ineficientes para alterar as situações de fracasso escolar. Os saberes sobre educação e 

sobre pedagogia adquiridos nos cursos de formação inicial se revelam insuficientes para 

corresponder às peculiaridades demandadas pela prática docente. Decorre daí a 
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importância de um trabalho de formação articulado entre as instituições de ensino e as 

escolas (PIMENTA, 2012). 

Este trabalho coletivo propicia aos professores envolvidos neste processo a 

aquisição de uma multiplicidade de caminhos para o trabalho de sala de aula e ganhos 

valiosos à educação. Isto porque a escola e a sala de aula em especial, são espaços de 

aprendizagem e de construção do conhecimento não só do aluno, mas muito também do 

professor. Assim, entendemos que conhecimento é uma construção em permanente 

movimento. Por sua vez, neste movimento constante, está o professor, logo, em 

permanente desenvolvimento profissional (DASSOLER; LIMA, 2012). 

Uma formação para a docência voltada para a investigação ajuda os professores a 

aprender como olhar para o mundo em diferentes perspectivas, incluindo a dos alunos 

que são dotados de experiências diferentes das dos professores, tendo muito o que 

aprender com eles. Aprender a alcançar os alunos, tanto os fáceis quanto os difíceis, 

requer romper barreiras, atravessar fronteiras, desenvolver por meio de estudos, reflexão, 

experiência e investigação, a capacidade de entendê-los e compreendê-los. 

Com efeito, esta característica de mudança ainda é inóspita neste cenário. 

Imbernón (2011) pontua que, a profissão docente não pode mais beber na fonte da mera 

transmissão dos conhecimentos acadêmicos, assim como, não deve ensinar apenas o 

básico e reproduzir o conhecimento dominante. Em seu pensamento, o autor salienta que 

se os seres humanos se tornaram mais complexos, a profissão docente também deverá se 

tornar. 

 Este o processo evolutivo que não pode ser freado, contudo, como é possível que 

se tenha esta concepção uma vez que o processo formativo do professor é fragmentado e 

demasiadamente teórico? A falta de conexão entre os saberes aprendidos no processo 

formativo torna cada vez mais deficiente esta dimensão (IMBERNÓN, 2011). 

De acordo com Tardif (2008) muitas das concepções teóricas aportadas na 

formação de professores podem ter sido concebidas sem relação ao ensino e fora do cerne 

da ação docente. Isto pode fazer com que estes conhecimentos não sejam úteis no 

momento da atuação efetiva na sala de aula. Contudo, ele aponta que, talvez, eliminar a 

lógica disciplinar não seja o caminho. Sua proposta é que, nos cursos de formação de 

professores, os alunos sejam reconhecidos como sujeitos do conhecimento, que não sejam 

limitados a receber conhecimentos disciplinares e informações procedimentais, que se 

realize um trabalho no qual se abracem as expectativas cognitivas, sociais e afetivas, ou 

seja, a subjetividade (TARDIF, 2008). 
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A prática nos cursos de formação de professores, geralmente, acontece de maneira 

aplicacionista (TARDIF, 2008). Neste processo os alunos passam alguns anos assistindo 

aulas baseadas em disciplinas, para depois, ou concomitantemente, aplicarem esses 

conhecimentos. Na lógica disciplinar o conhecimento se sobrepõe a ação, “numa 

disciplina, aprender é conhecer. Mas, numa prática, aprender é fazer e conhecer fazendo” 

(TARDIF, 2008, p. 271). O autor aponta, ainda, que “o principal desafio para a formação 

de professores, nos próximos anos será o de abrir um espaço maior para os conhecimentos 

práticos dentro do próprio currículo” (TARDIF, 2008, p. 241). 

A formação inicial de professores é um momento especial para conhecer a área de 

atuação do professor e suas especificidades, porém, ser realista e assumir que ela não 

consegue dar conta de toda a complexidade da profissão é imprescindível. Neste sentido, 

Tardif (2008) postula que os professores se inserem no seu ambiente de trabalho mesmo 

antes de começar a carreira profissional, pois passam vários anos como estudante, isso 

pode influenciar veementemente a prática que este professor irá adotar. Assim, muitos 

professores em formação passam por sua graduação sem modificar a crença que tinham 

previamente e, acabam aprendendo a trabalhar na prática, no movimento de tentativa e 

erro.  

Os saberes inerentes à profissão docente são adquiridos através do tempo 

(TARDIF, 2008), contudo, a formação de professores deve promover a base do 

conhecimento pedagógico especializado, pois, dos professores, será exigido que saibam 

utilizar as ferramentas didáticos-pedagógicas, além do trabalho com os conteúdos 

curriculares (RAMALHO; FIALHO; NUÑEZ, 2014).  A formação de professores pode 

desempenhar um papel importante na configuração de uma "nova" profissionalidade 

docente, estimulando a emergência de uma cultura profissional no seio do professorado 

e de uma cultura organizacional no seio das escolas (NÓVOA,1997).   

A formação de professores tem ignorado, sistematicamente, o desenvolvimento 

pessoal, confundindo "formar" e "formar-se", não compreendendo que a lógica da 

atividade educativa nem sempre coincide com as dinâmicas próprias da formação. Mas 

também, não tem valorizado uma articulação entre a formação e os projetos das escolas, 

consideradas como organizações dotadas de margens de autonomia e de decisão de dia 

para dia mais importantes. Estes dois "esquecimentos" inviabilizam que a formação tenha 

como eixo de referência o desenvolvimento profissional dos professores, na dupla 

perspectiva do professor individual e do coletivo docente (NÓVOA, 1992; FERREIRA, 

2014).  
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A formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos 

professores os meios de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de 

autoformação participada. Estar em formação implica um investimento pessoal, um 

trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projetos próprios, com vista à construção 

de uma identidade, que é também uma identidade profissional (LIMA; SILVA, 2014).  

Segundo Cyrino (2008 apud COSTA, 2011, p. 25) pesquisar acerca da formação 

de professores se constitui um desafio ao pesquisador, já que esse é um tema que envolve 

lutas políticas e ideológicas. Com relação aos aspectos ligados à etapa inicial da formação 

do professor, a autora afirma que atualmente os cursos de Licenciatura no Brasil estão 

passando por um processo de discussão, (re)estruturação e implementação de seus 

projetos pedagógicos.  

A formação do professor constitui-se no elemento-chave capaz de viabilizar a 

implementação de uma escola que se pauta na equidade, no trabalho colaborativo, na 

solidariedade, na interdisciplinaridade, na criatividade e no uso de recursos, estratégias e 

metodologias diversificadas. Sobre essa questão, Portelinha e Baseggio (2005, p. 67) 

acrescentam que “a formação de professores de todos os níveis necessita de coerência 

com a política educacional maior que preconiza a integração/ inclusão de alunos com 

necessidades especiais no ensino regular”. 

Um dos principais problemas da formação de professores não é tanto o processo 

educativo e sim como facilitar aos docentes em formação integração desses 

conhecimentos dentro da sua própria prática. É necessário proceder a um planejamento a 

continuidade destas práticas, envolvendo tarefas formativas (CARVALHO et al., 2018). 

Dessa forma, a complexidade da atividade docente deixa de ser um obstáculo a eficácia 

e um fator de desânimo, para tornar-se um convite a romper com a inércia, e assim 

aproveitar a criatividade potencial da atividade docente. A formação dos professores deve 

colocar-se em relação direta com os avanços da pesquisa didática (GATTI, 2010). 

Nesta perspectiva, o curso de Ciências da Natureza Licenciatura da Universidade 

Federal do Pampa – UNIPAMPA Campus Dom Pedrito visa formar professores dentro 

de uma perspectiva interdisciplinar, englobando a pesquisa e a reflexão ética perante a 

sociedade a natureza (UNIPAMPA, 2015). Busca então, a formação de profissionais com 

uma visão ampla e integrada das Ciências da Natureza, a qual será refletida em sua 

atividade profissional de forma a consolidar os objetivos da Lei de Diretrizes e Bases do 

Ensino Nacional e dos documentos oficiais vigentes. 

Esta perspectiva interdisciplinar, baseada nas áreas do conhecimento é  
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A interdisciplinaridade promovida por meio de uma educação que inter-

relacione as diferentes áreas do conhecimento, por meio da formação de 

habilidades e competências complexas. Sendo a interdisciplinaridade entendida 

como a necessidade de integrar, articular, trabalhar em conjunto‖ (AUGUSTO 

et al., 2004, p. 278). 

  

 O curso de Ciências da Natureza prevê no eixo formação de professores, práticas 

pedagógicas como componentes curriculares para promover a realidade escolar desde o 

primeiro semestre visando a inserção das atividades docentes, favorecendo a inclusão nas 

escolas regulares. O essencial para a formação docente é a organização didática 

específicas e práticas docente (CARVALHO; PÉREZ, 2011).  

 Os futuros docentes devem estar preparados para compreender a realidade social 

e ser dinâmico em atuar frente às transformações da sociedade. Diante disso, se tem os 

objetivos do curso: 

 

- Formar profissionais com conhecimentos gerais e avançados em Ciências da Natureza 

e suas tecnologias; 

- Gerar e disseminar conhecimento científico básico e aplicado às Ciências da Natureza 

e suas tecnologias; 

- Incentivar o desenvolvimento sustentável e a educação ambiental; 

- Desenvolver juízo crítico e autônomo, possibilitando o conhecimento do método 

científico com discernimento necessário para intervenções seguras em processos 

decisórios; 

- Promover e desenvolver o conhecimento por intermédio da problematização e da 

contextualização; 

- Planejar e executar novos processos que permitam resolver problemas do aprendizado 

de Ciências da Natureza e suas tecnologias; 

- Enfatizar a formação docente com estímulo à melhoria do aprendizado no ensino básico 

(UNIPAMPA, 2015, p. 37). 

 

A formação docente proposta no projeto político pedagógico é formar 

profissionais preparados para compreender a realidade social na qual se insere a escola 

em que atua. Além disso, a interdisciplinaridade proposta deverá estimular os alunos em 

sua curiosidade científica, incentivando-os à pesquisa e à reflexão ética perante a 

sociedade e a natureza (UNIPAMPA, 2015). 

2.1 AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO DOCENTE 
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A formação de professores para atuação na educação básica é garantida pelos 

artigos 62 e 63 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº 9.394/1996 que 

destaca que a formação docente dar-se-á em curso de licenciatura, de graduação plena, 

em universidades e institutos superiores de educação, onde os institutos superiores de 

educação manterão cursos formadores de profissionais para a educação básica e 

programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior 

que queiram se dedicar à educação básica, segundo orientações da nota técnica número 

020/2014 do Ministério da Educação (BRASIL, 2016). A nota introduz um indicador da 

adequação da formação inicial dos docentes das escolas de educação básica brasileira, 

seguindo orientações legais. 

A formação para o professorado é regulada no âmbito nacional, estadual e federal. 

A lei que rege a Educação brasileira é a LDB, onde se encontram diretrizes para gestão 

dos recursos docentes na área pública. O seu artigo 13 diz que (BRASIL, 1996, p. 54): 

 

I - Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino; 

II - Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; 

III - Zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV- Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento; 

V- Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento profissional; 

VI - Colaborar com atividades de articulação da escola com as famílias e 

comunidades.  

 

O Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024 dedica quatro das suas vinte 

metas à valorização dos profissionais do magistério e à formação inicial e continuada de 

docentes. Foram previstas metas para a formação de professores, organizadas 

sistematicamente, que abrange a formação inicial, ingresso na carreira, formação 

continuada, plano de carreira e salário (BRASIL, 2014).  

 

● Meta 13: promover a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e 

licenciatura por meio da aplicação de instrumento próprio de avaliação aprovado 

pela Comissão Nacional De Avaliação da Educação Superior. 

● Meta 15: promover a reforma curricular dos cursos de licenciatura e estimular a 

renovação pedagógica de forma a assegurar o foco no aprendizado do aluno, 

dividindo a carga horária em formação geral, formação na área do saber e didática 
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específica incorporando as modernas tecnologias de informação e comunicação 

em articulação entre a Base Comum Curricular.  

● Meta 16: consolidar política nacional de formação de professor da educação 

básica definindo diretrizes nacionais, áreas prioritárias, instituições formadoras e 

processos de certificação das atividades formativas. 

● Meta 18: implantar nas redes públicas de educação básica e superiores, 

acompanhamento dos profissionais iniciantes supervisionados por equipe de 

profissionais mais experientes, a fim de fundamentos com a base em avaliação 

documentada, a decisão pela efetivação após o estágio probatório e oferecer 

durante esse período curso de aperfeiçoamento na área de atuação do professor 

com destaque para os conteúdos a serem ensinados a metodologia de cada 

disciplina. 

 

Entretanto, as políticas públicas de formação docente no país, não podem deixar 

de reafirmar o diálogo entre educação e o direito de todos à escolarização como o 

condutor das suas ações, o que se expressa hoje na busca da criação de um efetivo sistema 

nacional de formação dos profissionais do magistério (SCHEIBE, 2010).  

 A criação desse sistema precisa ser entendida como um importante passo para a 

organização nacional dessa formação e profissionalização e também como necessária 

para o cumprimento do direito à educação como um direito humano fundamental 

(MELLO, 2000).  

Contudo, há necessidade de superar nossa condição histórica de não atribuir a 

devida importância à formação de professores para a educação básica, visando a sólida 

formação para o exercício do magistério, aliada a construção de uma carreira digna 

(GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011). Novos cenários da formação chamam a atenção 

que, quanto ao processo formativo: 

 
[...] os referenciais e as diretrizes curriculares de âmbito nacional para a 

educação básica existentes pressupõem um currículo ordenado por grandes 

áreas de conhecimento, que permitem pensar em uma perspectiva integrada às 

diferentes disciplinas escolares do ensino fundamental e médio. 

Buscar avanços na construção da perspectiva que a docência é um trabalho 

com base tanto em conhecimentos e competências específicas, como em 

princípios e valores profissionais, postura que demanda uma formação inicial 

mais coerente, integrada e interdisciplinar (GATTI, 2019, p. 312).  

 

Os estágios em escolas, integrados à formação, merecem atenção especial, 

importante é reconhecer que a atividade docente nas escolas é ponto fundamental na 
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formação, sendo necessário que se cuide de oferecer experiências reais, bem orientadas e 

avaliadas, nas redes escolares aos futuros docentes (FILGUEIRA; MARTINO, 2016).  

Aspectos citados por Gatti e colaboradores (2011) nos remetem à necessidade de 

dar à formação inicial de professores novos marcos para o desenvolvimento de 

habilidades e competências profissionais e que devem, por sua vez, dialogar com aquelas 

postas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Nesse sentido, entendemos que os 

focos desses marcos devem ser (BRASIL, 2019, p. 240): 

 
- Política da formação inicial ainda no ensino médio, na perspectiva de uma 

formação mais sólida ao futuro licenciando; 

- Domínio das competências previstas na BNCC; 

- Domínio do conteúdo a ser ensinado e seu conhecimento pedagógico ou o 

“conhecimento pedagógico do conteúdo” (CPC); 

- Conhecimento sobre o aluno e seu contexto; 

- Residência pedagógica em escolas certificadas; 

- Prática e ambiente de aprendizagem; 

- Resolução colaborativa de problemas educacionais; 

- Criatividade e inovação; 

- Conhecimento dos fenômenos digitais e suas implicações no processo de 

aprendizagem objetivando usos saudáveis de artefatos digitais com vistas ao 

desenvolvimento de posturas éticas, criativas e ecologicamente sustentáveis. 

- Compromisso com a equidade e igualdade social, especialmente o 

compromisso para que todos os alunos possam ter assegurado o mesmo direito 

à aprendizagem; 

- Engajamento com o autodesenvolvimento ao longo da carreira profissional 

considerando competências docentes cognitivas e socioemocionais; 

- Engajamento na formação e no desenvolvimento profissional; 

- Articular a formação inicial com a formação em serviço numa perspectiva de 

aprendizagem ao longo da vida; 

- Dar maior atenção aos primeiros anos do exercício profissional; 

- Dar mais relevância às culturas colaborativas, ao trabalho em equipe, às 

novas competências, à formação reflexiva e investigativa; 

 

Em consonância com os marcos legais da educação brasileira, em especial aquele 

advindo da BNCC, seguem-se alguns dos princípios relevantes para a política da 

formação docente (BRASIL, 2019, p. 45): 

 

 I - A formação docente para todas as etapas e modalidades da educação básica 

como compromisso de estado, buscando assegurar o direito das crianças, 

jovens e adultos a uma educação de qualidade, na perspectiva da construção 

de uma nação soberana, democrática, justa e inclusiva; 

II- A valorização da profissão docente, que inclui o reconhecimento e o 

fortalecimento das especificidades dos saberes e práticas específicas de tal 

profissão; 

III - A colaboração constante entre os entes federados na consecução dos 

objetivos de uma política nacional de formação de professores para a Educação 

Básica; 

IV - A garantia de padrões de qualidade dos cursos de formação de docentes 

ofertados pelas instituições formadoras nas modalidades presencial e à 

distância; 
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V - A articulação entre a teoria e a prática no processo de formação docente, 

fundada no domínio de conhecimentos científicos e didáticos, contemplando a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, visando a garantia do 

desenvolvimento dos educandos; 

VI - A equidade no acesso à formação inicial e continuada, contribuindo para 

a redução das desigualdades sociais, regionais e locais; 

VII - A articulação entre formação inicial e formação continuada; 

VIII- A formação continuada entendida como componente essencial da 

profissionalização docente, devendo integrar-se ao cotidiano da instituição 

educativa e considerar os diferentes saberes e a experiência docente, bem como 

o projeto pedagógico da instituição de educação básica na qual atua o docente;  

IX - A compreensão dos docentes como agentes formativos de conhecimento 

e cultura e, como tal, da necessidade de seu acesso permanente a 

conhecimentos, informações, vivência e atualização culturais. 

 

Diante do exposto, evidencia-se o esforço em articular o Sistema Nacional de 

Educação às políticas públicas voltadas à formação e à valorização dos profissionais da 

educação. Merece destaque o esforço em desenvolver uma sólida formação teórica e 

interdisciplinar dos profissionais, bem como inserir os estudantes de licenciatura nas 

instituições de educação básica da rede pública de ensino, entendida como um espaço 

privilegiado da práxis docente, da construção de saberes historicamente construído e 

poder articular a prática e a teoria estudada (COSTA; ANDRADE, 2016).  

É nessa linha tênue entre o convívio da formação docente com a Ciência, 

Tecnologia e a Alfabetização Científica que nos situamos atualmente. Até que ponto 

nossos alunos serão capazes de exercerem plenamente a sua cidadania se desconhecem 

os princípios básicos de funcionamento (HENNING; RIBEIRO, 2013). Nesse sentido, na 

próxima seção buscaremos atender as questões norteadoras do presente trabalho, 

estabelecendo conexões com os eixos estruturantes da Alfabetização Cientifica e o curso 

de Ciências da Natureza. 

  

2.2 ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 Saber ler e compreender o mundo que nos cerca constitui hoje um desafio. Com 

o aumento significativo das produções da Ciência e da Tecnologia, as mudanças sociais 

e as diferentes consequências desses avanços, precisamos de aptidões diferentes das que 

tínhamos em outras épocas.    

 Embora não seja necessário conhecer detalhadamente componentes específicos 

de cada aparelho tecnológico, podemos utilizar e desfrutar de seus benefícios. Mas, para 

isso, é importante o conhecimento de termos mínimos para manuseá-los. Assim, 

necessitamos construir habilidades e competências capazes de nos tornarmos aptos a 

compreender o mundo que nos rodeia (HENNING; RIBEIRO, 2013). 
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Perez e Vilches (2006) questionam se “a educação científica é útil para permitir a 

participação do cidadão na tomada de decisões”? Pensando de modo pragmático frente a 

este questionamento, concordamos na necessidade de um componente científico na 

educação para a cidadania, fundamental para a formação do indivíduo preparar-se para 

tomar decisões. Considerando esta concepção, precisamos estar alfabetizados 

cientificamente e Chassot (2003, p.43) diz que: 

 
A Alfabetização Científica ocorrera quando o ensino das Ciência contribuir 

para aquisição de conhecimento de procedimentos e de valores que permitam 

aos estudantes tomar decisões e perceber tanto as muitas utilidades da Ciência 

e suas aplicações na melhora da qualidade vida, quanto as limitações e 

consequências negativas de seu desenvolvimento.  

 

Desse modo, serão alfabetizados cientificamente aqueles que conseguirem 

descrever fenômenos da natureza através de uma linguagem científica. Hoje, a 

Alfabetização Científica está colocada como uma linha emergente na didática das 

Ciências, que comporta um conhecimento dos fazeres do cotidiano da Ciência, da 

linguagem científica, da codificação das crenças aderidas a ela (AGUILAR, 1999). 

De acordo com Sasseron e Carvalho (2011), Paul Hurd foi o primeiro pesquisador 

a utilizar o termo scientific literacy, em seu livro “Science Literacy: Its Meaning for 

American Schools”, publicado em 1958. Neste livro, Hurd comenta que em 1620, Francis 

Bacon já havia indagações com relação a preparação das pessoas para o bom uso de suas 

faculdades intelectuais oriundas do conhecimento científico (ILVA; BARTELMEBS; 

SILVA, 2013).  

O termo inglês Science Literacy teria uma tradução mais fiel como “Letramento 

em Ciências” ao invés de “Alfabetização Científica”, ainda que, na língua portuguesa, 

alfabetização seja uma acepção possível, com a ideia de processo. Entretanto, a própria 

palavra “letramento” surge na língua portuguesa na década de 80, por influência do inglês 

“literacy” (HOUAISS, 2001). Entretanto, “letramento” oferece muito mais a dimensão 

de como entendemos a “Alfabetização Científica”, no sentido de cultura mais ampla, de 

possibilidade de transitar numa determinada área, discutir sobre seus problemas ou, mais 

modesta e acertadamente, entender discussões travadas sobre seus problemas (LOVATO; 

BOTON; CASTRO et al., 2011). 

Segundo Paulo Freire (1992, p.8) alfabetizar é “muito mais do que ler palavras, 

precisa propiciar a leitura do mundo. Leitura da palavra e leitura do mundo, devem ser 
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consideradas numa perspectiva dialética”. Nesse sentido, o termo alfabetização é 

concebido para além da simples aquisição de um sistema de signos, o alfabeto. 

Nessa continuidade, por meio da leitura de mundo que compreendemos a 

Alfabetização Científica. Reconhecer a Ciência como um produto humano, que se efetiva 

através de um processo de construção histórico e cultural possibilita ao professor 

reconhecer que a Ciência não é dono do saber, mas uma das formas de compreender o 

mundo.   

 Dessa maneira pode-se compreender a Alfabetização Científica como um meio de 

construir um significado prático sobre a Ciência. O sujeito necessita saber não apenas o 

que ela é, mas também compreender como pode fazer uso dela no mundo. Assim, 

considerar a Ciência como “uma linguagem para facilitar nossa leitura do mundo natural” 

(CHASSOT, 1993, p. 37) e sabê-la como descrição do mundo natural ajuda a 

entendermos a nós mesmos e o ambiente que nos cerca. 

Assim sendo, o termo Alfabetização Científica tem alcançado maior repercussão 

nos ambientes escolares, que vão desde a formação do professor até sua atuação em sala 

de aula. De acordo com a visão de Delizoicov e Lorenzetti (2001), a Alfabetização 

Científica se constrói e se caracteriza como um processo pelo qual se capacita um 

indivíduo a ler, compreender e expressar opinião sobre os diversos assuntos que 

envolvam a Ciência. 

Atualmente, o debate sobre a Alfabetização Científica está muito presente no 

ensino de Ciências, mas a definição da expressão ainda causa discussão no meio 

educacional. A Alfabetização Cientifica deve ser visualizada como uma iniciação, uma 

inserção na cultura científica (BRITO; FIREMAN, 2016). A Alfabetização Científica 

assinala o aprendizado por meio da aquisição de uma nova cultura, no caso, a cultura 

científica, considerando os conhecimentos já estabelecidos na cultura cotidiana do 

indivíduo (COBERN; AIKENHEAD, 1998).  

Para isso, defendemos a necessidade de um ensino de Ciências que permita aos 

alunos trabalhar e discutir problemas envolvendo fenômenos naturais como forma de 

introduzi-los ao universo das Ciências e suas tecnologias (SASSERON, 2008). De acordo 

com as ideias de Aleixandre e Lemke (2004), o planejamento e a proposição de um Ensino 

de Ciências, deve promover subsídios para que os alunos reflitam sobre problemas que 

os afligem e busquem soluções cujas metas sejam o futuro sustentável do planeta.  

Essa tendência envolve uma visão interdisciplinar, que desconsidera rígidas 

fronteiras que dividem os campos de conhecimento. A relação do desenvolvimento 
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científico com o desenvolvimento econômico e tecnológico e suas consequências lançou-

se neste importante movimento pedagógico, intimamente ligado à Alfabetização 

Científica.  

Os currículos de Ciências, em diferentes países, têm cada vez mais buscados uma 

abordagem interdisciplinar, onde “a ciência é estudada de forma inter- relacionada com a 

tecnologia e a sociedade, abordagem denominada CTS – Ciência, Tecnologia e 

Sociedade” Chassot (2000, p. 47).  

O cenário atual para o Ensino de Ciências está associado ao desafio de 

proporcionar uma educação científica a todos.  

 

Pela primeira vez em nossa história, para todos os segmentos sociais, 

e com maioria expressiva oriunda das classes e culturas que até então 

não frequentava a escola, salvo exceções- não pode ser enfrentado com 

as mesmas práticas docentes das décadas anteriores ou da escola de 

poucos para poucos. A razão disto é que não só o contingente estudantil 

aumentou, mas também porque a socialização, as formas de expressão, 

as crenças, os valores, as expectativas e a contextualização 

sociofamiliar dos alunos são outros (DELIZOICOIV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2002, p. 33). 

 

Diante disso, Sasseron (2008) caracteriza três eixos que oferecem suporte aos 

planejamentos de ensino, a fim de alfabetizar cientificamente os aprendizes. O primeiro 

eixo se refere a compreensão básica de terminologias relacionadas aos conhecimentos e 

conceitos científicos; o segundo a compreensão da natureza da ciência dos fatores éticos, 

políticos com a prática; e o terceiro está relacionado ao entendimento existente entre 

ciência, tecnologia e sociedade. 

Os eixos atendem a função de apoiar o planejamento e a análise de propostas de 

ensino que objetivam a Alfabetização Científica. Admite-se a Alfabetização Científica 

como um processo que impõe às propostas de Ensino de Ciências compromissos que 

superam o contato com noções científicas, viabilizando a compreensão da dimensão 

pública da Ciência a partir do acesso a informações, mas em especial fomentando a 

reflexão e posicionamento crítico em relação aos temas que envolvem o trabalho da 

ciência, seus produtos, a utilização dos mesmos (BASTOS, 2010). 

Na perspectiva que Chassot (2014) define a expressão como sendo um conjunto 

de saberes ou conhecimentos que auxiliam o indivíduo a compreender o mundo em que 

vivem. Trivelato e Silva (2011) afirma que a perspectiva das aprendizagens científicas se 

norteia na necessidade da compreensão do conteúdo científico articulado a função social 

da Ciência. 
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Sasseron e Carvalho (2011) defendem que a Alfabetização Cientifica ocorre 

quando os indivíduos têm contato com os procedimentos típicos da ciência e propõem os 

indicadores de Alfabetização Científica. Estes são definidos como habilidades ou 

destrezas que são utilizadas para a resolução, discussão e divulgação de problemas nos 

diversos campos da ciência. Esses indicadores podem ser agrupados quanto ao tipo de 

ação que é adotada em relação aos dados. 

Sasseron (2008) ressalta que se as propostas didáticas respeitarem estes eixos, 

serão capazes de promover a Alfabetização Científica, pois terão criado oportunidades 

para trabalhar problemas envolvendo a sociedade e o ambiente, relacionando fenômenos 

do mundo natural associados a construção do entendimento sobre estes fenômenos a 

partir de tal conhecimento.  

Desse modo, uma pessoa cientificamente alfabetizada não apenas é capaz de 

entender os conhecimentos, ideias, propostas e conceitos científicos como os reconhece 

e aplica em situações da vida diária, tanto no âmbito individual, como no âmbito coletivo, 

sendo capaz de compreender e interpretar o mundo em que vive, com autonomia 

necessária, que torna o exercício de educar para a Alfabetização Científica uma tarefa 

altamente complexa (FORNAZARI; OBARA, 2018). 

O ensino de Ciências deve ter como intuito proporcionar o aluno a compreender 

o mundo criticamente, para que dessa forma adquira conhecimento. A partir do momento 

em que o aluno se apropria do conhecimento científico e consegue aplicá-lo no seu 

cotidiano, está ocorrendo a Alfabetização Científica. Assim, compreende-se, dentre 

diversas formas de definição, que “Alfabetização Científica, é uma construção que se 

prolonga por toda a vida, contudo, ressalta-se que seu desenvolvimento é fundamental 

desde a fase inicial da escolarização” (VIECHENESKI; CARLETTO, 2013, p.527). 

De acordo com Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) existem diversas 

formas de se trabalhar o ensino de Ciências. Dentre elas, destacam-se as atividades 

práticas, que podem ser utilizadas como propulsoras no processo de ensino aprendizagem, 

promovendo o conhecimento científico. As atividades experimentais favorecem o 

trabalho em grupo e estimula a criatividade, fazendo com que os alunos participem de 

forma mais ativa, proporcionando o processo de ensino-aprendizagem. Nesse contexto, 

as atividades experimentais ajudam na construção de competências indispensáveis na 

formação do cidadão, como, auxiliar na promoção do sujeito crítico-reflexivo, além de 

promover o exercício de uma cidadania participativa (DELIZOICOV; ANGOTI; 

PERNAMBUCO, 2011). 
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Portanto, entendemos que a metodologia adotada como um referencial de análise 

fornece caminhos e orienta o investigador que pretende utilizá-la e como um referencial 

metodológico de valia para atender as necessidades da pesquisa. Assim, a compreensão 

da formação de professores em Ciências da Natureza à luz da Alfabetização Cientifica 

associada à metodologia qualitativa da teoria fundamentada pode ser utilizada para 

compreender os problema e fatores subjacentes ao objeto pesquisado, mediante estudos 

de pequenas amostras e atribuição de sentido pelos próprios sujeitos (MALHOTRA, 

2011).  
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3 METODOLOGIA  

 

Este percurso metodológico está delineado numa perspectiva compreensiva da 

prática docente, da construção de novos saberes e sua mobilização para resolver e criar 

situações de aprendizagem na Educação Científica. Neste sentido, a pesquisa investigou 

a percepção dos licenciandos em Ciências da Natureza de Dom Pedrito/RS acerca do 

processo de formação e de que forma está inserida Alfabetização Científica. 

A pesquisa pode ser caracterizada como de abordagem qualitativa, pois, além de 

permitir desvelar processos sociais ainda pouco conhecidos, referentes a grupos 

particulares, propicia a criação de novas abordagens, revisão e criação de novos conceitos 

e categorias durante a investigação (CAVALCANTE; CALIXTO; PINHEIRO, 2014). 

Neste projeto, os dados foram coletados por meio de um questionário 

semiestruturado composto por 03 questões (Quadro 1).  

 
Pode-se definir questionário como a técnica de investigação composta por um 

conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter 

informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, 

expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado (GIL, 

2008, p. 121). 

 

Quadro 1- Questionário para participantes da pesquisa 

Sexo: (  ) Feminino  ( ) Masculino       

1. Como você percebe e reconhece o processo de alfabetização científica no curso de Ciências da Natureza Licenciatura? 

2. Quais as principais motivações e carências que interferem na expansão da alfabetização científica na sala de aula do 

curso de Ciências da Natureza? 

3. Considera relevante a formação para a alfabetização científica no curso de Ciências da Natureza? Justifique. 

 

Fonte: Autores, 2018. 

 

A partir das respostas obtidas no questionário e da teoria fundamentada emergida 

foi organizada uma proposta formativa para os participantes da pesquisa, com ênfase na 

Alfabetização Científica. Para problematizar a proposta formativa foi utilizada uma 

atividade prática com três roteiros experimentais.  
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3.1 CONHECENDO A TEORIA FUNDAMENTADA 

 

As respostas do questionário foram analisadas com base nos procedimentos da 

Teoria Fundamentada. A metodologia da teoria fundamentada nos dados é utilizada para 

construir teorias de pequeno e médio porte. Foi originalmente desenvolvida pelos 

sociólogos americanos: Barney Glaser e Anselm Strauss, denominada “grounded 

theory”, traduzida para a língua portuguesa como teoria fundamentada nos dados.  

 Barney Glaser e Anselm Strauss (1990) determinaram componentes da Teoria 

Fundamentada para explicar teorias dos processos sociais. Sendo eles: 

● o envolvimento simultâneo na coleta e análise de dados; 

● a construção de códigos e categorias a partir de dados, e não de hipóteses 

preconcebidas; 

● a utilização do modo comparativo constante, que compreende a elaboração, de 

comparações durante cada etapa da análise; 

● o avanço no desenvolvimento da teoria em cada passo da coleta e da análise dos 

dados; 

● a redação de memorandos para elaborar categorias, especificar as suas 

propriedades, determinar relações entre as categorias e identificar lacunas; 

● a amostragem dirigida a construção da teoria e não visando a representatividade 

populacional. 

 

A Teoria Fundamentada estabelece a relação dos interesses iniciais da pesquisa 

com os dados emergentes, ao contrário do modelo tradicional quantitativo que 

operacionaliza os conceitos em uma teoria organizada da forma mais exata, passível de 

análise desses conceitos, ou seja, restrita aos conceitos iniciais. 

A Teoria Fundamentada deve atender a critérios como ter ajuste adequado dos 

dados, utilidade, densidade conceitual, durabilidade ao longo do tempo, ser passível de 

alterações e poder explicativo (GLASER; STRAUSS, 1967; GLASER, 1992). Os dados 

e amostras limitados não apresentam problemas porque os métodos da teoria 

fundamentada visam criar categorias conceituais, desse modo a coleta de dados à elucidar 

propriedades de uma categoria e das relações entre elas (GLASER; STERN, 1994). 

Strauss e Corbin (1990) dizem que todos os procedimentos da teoria 

fundamentada nos dados têm o objetivo de identificar, desenvolver e relacionar conceitos. 

As análises qualitativas para Glaser Strauss (1976) deveriam ser fundamentadas e 
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enraizadas os dados obtidos no campo, nas ações, nas interações e nos processos sociais, 

para gerar e/ou descobrir a explicação do fenômeno teoricamente.  

O foco desta metodologia é delinear uma concepção para explicar a ação humana 

inserida em seu contexto social. Os processos sociais que emergem desse cenário são as 

bases a fim de que o investigador explique o fenômeno, por meio da interpretação, 

utilizando-se de abordagens indutivas e dedutivas apoiada nos dados e não em corpus 

pré-existente (DANTAS et al., 2009).  

A teoria está, pois, assentada ou fundamentada nos dados, não num corpo teórico 

existente, embora possa englobar diversas outras teorias, não se pretendendo rechaçar ou 

provar, mas sim, acrescentar novas perspectivas ao entendimento do fenômeno 

(CASSIANI; ALMEIDA, 1997). 

Strauss (1987) afirma que a Teoria Fundamentada em dados é um método 

sistemático de se estudar a riqueza e a diversidade da experiência do ser humano e, ao 

mesmo tempo, gerar uma teoria capaz de compreender o comportamento dos indivíduos. 

Ela permite ao pesquisador descrever processos que podem explicar fenômenos 

complexos como a experiência cotidiana dos indivíduos. 

A concepção de Teoria Fundamentada nos dados para os autores Chenitz e 

Swanson (1986), é um processo sistemático de coleta e análise de dados que acarretam 

interpretações e compreensões de fenômenos sociais e culturais. Também concordam que 

essas interpretações devem derivar-se de dados empíricos e não modelos pré-existentes.  

Esta concepção é aprovada por Strauss e Corbin (1990) reforçando que a Teoria 

Fundamentada nos dados, os fenômenos são descobertos, desenvolvidos, verificados 

através da sistematização da coleta e análise dos dados congruentes aquele fenômeno. 

Consequentemente a coleta e análise se relacionam reciprocamente. 

Cinco características Stern (1980) listou, diferenciando a Teoria Fundamentada 

em dados de outras  metodologias qualitativas: a estrutura conceitual é gerada dos dados 

e não de estudos prévios;  o  pesquisador tenta descobrir processos dominantes no 

contexto social ao invés de descrever a unidade sob investigação; os dados são 

comparados entre si; a coleta de dados pode ser modificada de acordo com o avanço da 

teoria; o investigador examina os dados quando os identifica e começa a codificar, 

categorizar, conceituar e escrever os primeiros pensamentos acerca dos registros da 

pesquisa.  

Analisando estas características, podemos dizer a Teoria Fundamentada nos dados 

combina os métodos indutivos e dedutivos. Assim de uma perspectiva indutiva, a teoria 
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emerge de observações específicas e dos dados gerados. A teoria pode, então, ser testada, 

empiricamente, para desenvolver predições que podem ser significativas para os 

fenômenos semelhantes estudados, o que caracteriza o método dedutivo de pesquisa 

(STREUBERT; CARPENTER, 1995).  

A ordem desta metodologia é organizada em coleta dos dados, os procedimentos 

de codificação ou análise dos dados; codificação aberta, codificação axial ou formação e 

desenvolvimento do conceito; codificação seletiva ou modificação e integração do 

conceito e delimitação da teoria.  

 

• Coleta dos dados: envolve a amostragem para gerar a teoria na qual o 

investigador coleta, codifica e analisa os dados que estão emergindo.  

• Codificação dos dados: é o procedimento através do qual os dados são 

divididos, conceitualizados. Todo o processo analítico que neste momento 

se inicia, tem por objetivos: construir a teoria, dar ao processo científico o 

rigor metodológico necessário, auxiliar o pesquisador a detectar os vieses, 

desenvolver o fundamento, a densidade, a sensibilidade e a integração 

necessária para gerar uma teoria (STRAUSS; CORBIN, 1990).  

• Codificação aberta: consiste na primeira etapa do processo de análise dos 

dados, mediante leitura das amostragens dos dados, submetendo-as ao 

processo de codificação, linha a linha, na qual são manifestadas palavras 

ou frases que expressam a essência do discurso dos depoentes. 

• Codificação axial: redefine a codificação aberta, encontrando hierarquias 

entre as categorias. A codificação axial é um conjunto de procedimentos 

após a codificação aberta em que os dados são coletados em uma nova 

forma, por meio das relações entre as categorias, que envolve condições, 

contexto, estratégia e consequências (STRAUSS; CORBIN, 1990).   

• Codificação seletiva:  tem objetivo de integrar e refinar categorias em um 

nível mais abstrato. A tarefa é elaborar a categoria essencial em torno da 

qual as outras categorias desenvolvidas possam ser agrupadas e pelas 

quais são integradas (STRAUSS, CORBIN, 1990).  

 

O primeiro passo envolve a formulação da “história do caso” para promover um 

panorama geral, depois a descrição da “linha da história”. O resultado deve ser uma 
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categoria central para agrupar todos elementos, pois é a partir dela que as propriedades 

devem ser identificadas.  

Acrescentando-se que este tipo de abordagem qualitativa, elabora categorias e 

variáveis, analisa relações entre conceitos a fim de elaborar um modelo com base nas 

observações e investigação. Nesse sentido, a metodologia baseada em dados combina 

fases indutivas do desenvolvimento de teorias com alternância constante entre coleta e 

análise de dados até chegar a um modelo exploratório, esse processo recíproco contínuo 

resulta em na teoria chamada teoria dos dados (SHANE; GLINOW, 2014). 

A Teoria Fundamentada nos dados, sendo assim, trata- se do modo de construir 

indutivamente uma teoria assentada nos dados através da análise qualitativa destes e, que, 

agregada ou relacionada a outras teorias, poderá acrescentar ou trazer novos 

conhecimentos à área do fenômeno. Esta teoria dá uma explicação de como, por que, 

grupos, organizações, agem/experimentam/interagem emocionalmente diante de eventos, 

com que deparam na vida (LEWIN; SOMEKH, 2011).  

A metodologia fundamentada nos dados, obtém como resultado final conceitos 

integrados em torno de uma categoria central para formar um esqueleto teórico. De acordo 

com o interacionismo simbólico, as pessoas geram emoção com base em suas 

experiências e na relevância do acontecimento na sua vida.  

 Portanto, a abordagem da Teoria Fundamentada não parte de um modelo baseado 

em conhecimentos teóricos, mas focaliza dos dados e o campo em estudo (FLICK, 2000). 

                                                               
Uma teoria fundamentada é aquela derivada indutivamente do estudo do 

fenômeno que representa. Isto é, ele é descoberto, desenvolvido e 

provisoriamente verificado por meio de sistemática coleta e análise de dados. 

Portanto, a coleta de dados, análise e teoria possuem relação recíproca entre si. 

Não se começa com uma teoria para prová-la. Começa-se com uma área de 

estudo em que se permite a emersão do que é relevante teoria para estudá-la 

(STRAUSS; CORBIN,1990, p 23). 
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4 APRESENTAÇÃO DA PESQUISA E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 O QUESTIONÁRIO E A TEORIA FUNDAMENTADA 

 

Considerando tratar-se de um estudo qualitativo e interpretativo utilizou como 

método a Teoria Fundamentada nos Dados (TFD), uma vez que esta possibilita a 

compreensão do fenômeno em estudo a partir da ação e do contexto (SANTOS et al., 

2018). 

A investigação ocorreu entre agosto e outubro de 2019, em uma turma de 

licenciandos do curso de Ciências da Natureza composta por 4 alunos, 3 meninas e 1 

menino. As questões de pesquisas foram: a) Como você percebe e reconhece o processo 

de Alfabetização Científica no curso de Ciências da Natureza Licenciatura? b) Quais as 

principais motivações e carências que interferem na expansão da alfabetização científica 

na sala de aula do curso de Ciências da Natureza? c) Considera relevante a formação para 

a Alfabetização Científica no curso de Ciências da natureza? Justifique.”. 

Os achados foram obtidos por questionário semiestruturado respondido pelos 

licenciandos. A coleta e análise dos dados foi realizada do modo simultâneo assegurando 

as premissas do método e o alcance da saturação teórica (STREUBERT; CARPENTER, 

2013; CORBIN; STRAUSS, 2014; SANTOS et al., 2018). 

 

A obtenção da amostragem teórica inicia-se com a colheita de dados com 

pessoas e/ou fontes de dados consideradas pertinentes para responder à questão 

de pesquisa e aos objetivos da investigação. A amostra é obtida no decorrer do 

estudo, a partir da construção de hipóteses que promovam o desenvolvimento 

e o aprofundamento de conceitos visando o preenchimento das lacunas da 

teoria emergente (LAVAREDA BAIXINHO et al., 2019). 

 

 Como forma estruturante e facilitadora da análise, organizou um fluxograma de 

pesquisa (Figura 1). A análise dos achados seguiu etapas da codificação inicial, linha por 

linha, e codificação focalizada para identificação dos códigos mais relevantes 

(CHARMAZ, 2009). 
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Figura 01. Fluxograma de pesquisa. 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

A análise das respostas mostra que a Alfabetização Científica é percebida pelos 

licenciandos no curso supracitado, principalmente relacionada as atividades 

experimentais, como no trecho: “na experimentação e nas práticas pedagógicas, nas 

aulas de ciências, linguagem, raciocínios em física, matemática onde aprendem todo 

dia”.  

Quanto às motivações e carências que interferem a expansão da Alfabetização 

Científica na sala de aula, os diferentes atores relacionam com oportunidades, seja por 

questões econômicas “falta de interesse, pouca oportunidade de estudar pq tem que 

trabalhar”, ou pela dificuldade de acesso ou integração com a pesquisa “o laboratório 

para trabalhos acadêmicos; aulas dialogadas; contato com pesquisas/pesquisadores”. 

A relevância da Alfabetização Científica para a formação em Ciências da 

Natureza é evidenciada nas respostas “para podermos compreender a ciência e o meio 

em que estamos inseridos, e o que ela abrange”.  

A partir dos resultados obtidos é possível determinar a TFD deste estudo (Figura 

2), a saber: “A Alfabetização Científica tem se estabelecido na formação em Ciências da 
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Natureza através da articulação entre cotidiano e as áreas do conhecimento, porém 

ainda carece de oportunidades para compreensão da função da Ciência”. 

 

Quadro 01. Análise de dados - Codificação 

Fonte: Autores, 2019. 

 

Ao considerar os três eixos estruturantes da Alfabetização Científica procuramos 

evidências de como se desenvolve a busca por relações entre o que se vê do problema 

investigado e as construções mentais que levem ao entendimento dele (SASSERON, 

2008) 

Percebemos que a ideia de alfabetizar cientificamente pressupõe, sobretudo, sua 

capacidade de compreender como a ciência interfere em sua vida e como também sua 

atuação no mundo contribui para o desenvolvimento científico, de lidar com questões 

autênticas a partir de investigações e de posicionar-se criticamente (SILVA; PUGLIESE, 

2019). 

Articular o currículo de Ciências com o desenvolvimento pessoal seja o horizonte 

para atingir-se a Alfabetização Científica, deixando de lado o ensino de conceitos, 

métodos, para também focar a natureza da ciência e suas implicações mútuas com a 

sociedade e o ambiente (SASSERON, 2008).  
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Conforme a TFD obtida na pesquisa “A Alfabetização Científica tem se 

estabelecido na formação em Ciências da Natureza através da articulação entre 

cotidiano e as Áreas do conhecimento, porém ainda carece de oportunidades para 

compreensão da função da Ciência”, a Alfabetização Científica requer espaço para a 

compreensão da função da Ciência, deste modo ofertou-se uma proposta formativa 

visando atender a demanda da Alfabetização Cientifica na prática docente e contribuir 

para a formação de professores de Ciências da Natureza. 

4.2 PROPOSTA FORMATIVA E ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 Assim como na resolução do questionário, o estudo ocorreu entre os meses de 

agosto e outubro de 2019, em uma turma de licenciandos (4 alunos, 3 meninas e 1 menino) 

do curso de Ciências da Natureza da UNIPAMPA Campus Dom Pedrito, matriculados e 

assíduos no componente curricular “Práticas Pedagógicas: Experimentação em Educação 

em Ciências”. Componente ministrada pela professora orientadora desta pesquisa, motivo 

pelo qual optamos em realizar a proposta. Vale ressaltar que o número reduzido de alunos 

assíduos no componente se justifica em função da oferta extra temporânea da disciplina, 

a qual refere-se a uma versão de PPC em processo de finalização (PPC 2015). 

A proposta formativa foi realizada em 4h/aula, onde utilizou-se atividade 

experimental composta por 3 roteiros distintos (Quadro 2) e um questionamento inicial: 

“Você sabe como é produzido o charque?”. 

 

Quadro 2. Roteiros experimentais da proposta formativa 

Roteiro 1 

Sabendo-se que concentrações diferentes de soluções atuam de modo diferente nos 

organismos. Elabore um experimento para que possa observar a produção de charque. 

Você tem disponível: água, sal, copinho de plástico, prato de plástico, lâmina e pimentão, 

mas poderá utilizar outros objetos que julgar necessário. 

  

Orientação: anote cada etapa de discussão, preparação e observação que ocorreu 

durante o processo do experimento. 

Roteiro 2 

Material: 

Pedaço de pimentão 

4 recipientes 

Sal 

Açúcar 

Colher e faca 
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Procedimento: 

  

Sabendo-se que concentrações diferentes de soluções atuam de modo diferente nos 

organismos. Elabore um experimento que possa demonstrar esse processo. 

Orientação: anote cada etapa da discussão, preparação e observação que ocorreu durante 

o processo do experimento. 

  

1.  Responda: 

a) Em que soluções houve mudanças na forma do pimentão? 

b) As mudanças de forma, foram iguais em todas as soluções? Descreva as diferenças, 

se houver. 

c) Explique os resultados. 

d) O que deverá acontecer se trocarmos os pedaços da solução salgada e açucarada com 

os de água pura? Por quê? 

e) Qual a vantagem para o pimentão em possuir uma película externa com essas 

características? 

f) Este processo físico também ocorre na produção do charque? Como? 

Roteiro 3 

Material: 

Pedaço de pimentão 

4 recipientes 

Sal 

Açúcar 

Colher e faca 

 

 Procedimento: 

1. Diferenciar a textura da parte interna e externa do pimentão. Qual das superfícies deve 

ser mais permeável? Por quê? 

2. Corte o pimentão em 4 pedaços longitudinais, do tamanho aproximado, de um palito 

de fósforo. 

3.  Represente, em perfil, cada pedaço de pimentão. 

4.  Reserve 4 recipientes com água.  

5. Numere-os de 1 a 4. 

No nº1 não acrescente nada 

No nº2 adicione 1 pitada de sal. 

No nº3 sature com sal. 

No nº4 sature com açúcar. 

 

Observe a cada 15 min. 

  

Resultados 

1 . Anote suas observações em relação ao perfil da tira de pimentão. 

2. Responda: 

a) Em que observações em relação ao perfil da tira de pimentão? 

b) As mudanças de forma, foram iguais em todas as soluções? Descreva as diferenças, 

se houver. 

c) Explique os resultados. 
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d) O que deverá acontecer se trocarmos os pedaços da solução salgada e açucarada com 

os de água pura? Por quê? Qual a vantagem para o pimentão em possuir uma película 

externa com essas características? 

e) Este processo físico também ocorre na produção do charque? Como? 

 Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Cada aluno recebeu separadamente os roteiros, em ordem numérica, e foi solicitado 

a cada um a realização da atividade experimental, assim como os registros escritos 

conforme indicações contidas no roteiro. Os achados obtidos da proposta formativa 

revelam que a importância da experimentação está em seu caráter investigativo e 

pedagógico, em auxiliar o aluno na formulação de hipóteses, na problematização, na 

explicitação, na discussão e na elaboração de novos conceitos.  

A proposta formativa ocorreu em três momentos diferentes (Figura 1). No primeiro, 

foi entregue o roteiro 1, contendo poucas informações acerca de como ocorreria o 

procedimento experimental. O segundo momento contou com aplicação do roteiro 2 que 

continha um detalhamento procedimental. O terceiro momento foi marcado pelo roteiro 

3, o roteiro mais completo, com o passo a passo do experimento. 

 

Figura 1. Momentos da proposta formativa 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O roteiro 1 desafiou o aluno a construir seu próprio procedimento para chegar a 

uma conclusão alinhada ao que estava sendo pedido. Muitas das abordagens tradicionais 

de experimentação oferecem poucas oportunidades para que os estudantes possam 

analisar situações-problema, elaborar e testar hipóteses, coletar dados, argumentar, 

discutir com os pares (SUART; MARCONDES, 2008). Assim sendo, este roteiro está 

aberto para os alunos construírem seu próprio método científico.   
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O principal objetivo das atividades experimentais deve ser a condução para o 

pensar, o debater, o justificar, e para a organização de ideias e aplicação de conhecimentos 

em situações novas encontradas em seu cotidiano, tornando o sujeito capaz de fazer a 

relação entre a prática e a teoria.   

Os registros dos roteiros ainda foram analisados na perspectiva dos eixos da 

Alfabetização Científica propostos por Sasseron e Carvalho (2011). Os eixos 

estruturantes da alfabetização científica possibilitam averiguar em sala de aula, como o 

aluno insere a ciência em seu cotidiano, e fornecem bases e auxiliam nos planejamentos 

pedagógicos visando o desenvolvimento da educação científica. 

Nota-se a predominância do eixo 1 da Alfabetização Científica nos roteiros 1, 2 e 

3, com registros atrelados exclusivamente aos conceitos e terminologias associadas ao 

processo.   

Para Sasseron e Carvalho (2011) a Alfabetização Científica deve desenvolver a 

capacidade de organizar pensamentos, de maneira lógica que estimule a consciência 

crítica do mundo que o cerca. Encaminhando a ideia para formação de professores, a 

Alfabetização Científica deve entender a Natureza da Ciência e dos conhecimentos 

científicos; identificar e reconhecer a importância do significado dos conceitos e das 

teorias científicas nos processos diários, e ter clareza dos aspectos sociocientíficos 

envolvidos nas situações da vida (LEITE, 2015). 

Nesta perspectiva, considera-se que o engajamento da educação científica à 

formação docente promove o estudo, a pesquisa, a reflexão e o contato com novas 

concepções e teorias. Além disso, pode representar momentos em que o futuro docente 

tem a oportunidade de dar continuidade às suas aprendizagens, momentos favoráveis para 

que ele se proponha a mudar concepções e práticas. 
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5 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Ao longo desta pesquisa procuramos investigar o processo de formação de um 

grupo de licenciando em Ciências da Natureza Licenciatura à luz da Alfabetização 

Científica. Também tivemos de forma específica o objetivo de planejar e de aplicar uma 

proposta formativa para os participantes da pesquisa com enfoque em Alfabetização 

Científica. Ainda, refletir como a Alfabetização Científica contribui para ensino de 

Ciências da Natureza através da proposta formativa. 

Para que isso fosse possível, utilizou-se de um questionário e de roteiros 

experimentais para compreender de que modo está inserida a Alfabetização Científica no 

curso de Ciências da Natureza Licenciatura. Diante disso, notamos que a promoção da 

formação científica, interdisciplinar, ética e reflexiva está prevista pelo curso, porém ao 

aplicar a proposta formativa ficou evidenciado a predominância do eixo 1 da 

Alfabetização Científica, no que se refere à compreensão básica de conceitos e termos 

científicos.  

Nesse sentido, o caráter conceitual básico da ciência atingido na proposta 

formativa mostra algumas fragilidades na construção da Alfabetização Científica como 

um todo. A formação em Ciências da Natureza não se reduz apenas aos conceitos básicos 

quando se propõe uma formação científica. Percebemos a dificuldade de atingir os demais 

eixos referentes às investigações científicas e às relações estabelecidas entre Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Meio ambiente. 

Contudo, a presente pesquisa possibilitou a construção de uma Teoria 

Fundamenta nos dados, a saber: “A Alfabetização Científica tem se estabelecido na 

formação em Ciências da Natureza através da articulação entre cotidiano e as áreas do 

conhecimento, porém ainda carece de oportunidades para compreensão da função da 

Ciência”. Teoria que evidencia a necessidade de oportunizar o aprofundamento sobre a 

função da Ciência, sugerindo um foco para a formação docente, baseada nas 

características da Alfabetização Científica.  

Cabe assinalar, por último, que buscamos um Ensino de Ciências para formação 

crítico-reflexiva, onde as tomadas de decisões sejam conscientes, para isso as 

experiências formativas docentes devem promover os eixos da Alfabetização Científica. 

Contudo, o conhecimento, as reflexões e o domínio sobre a Ciência avançam 

principalmente de acordo com sua utilização. Assim, salienta-se a necessidade de outras 
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pesquisas relacionadas com a formação de professores e a Alfabetização Cientifica, 

dando continuidade a esta discussão.  

Tendo em vista a pesquisa realizada até o momento e evitando a generalização 

dos dados, seria relevante também compreender como a Alfabetização Cientifica se 

estabelece em diferentes contextos na área de Ciências da Natureza, com professores da 

educação básica, discentes de outros semestres, assim como no próprio curso, onde o 

projeto político pedagógico esta passando por reformulações e atualizações para melhor 

atender as necessidades da formação docente. 
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