
 

 

ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: POSSIBILIDADES DE UMA EDUCAÇÃO 

TRANSFORMADORA DA UNIVERSIDADE À EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

Janice Machado Ribeiro Rodrigues, Luzimara Silveira Braz Machado, Claudia Simone Pereira Sarmento Quadros, 

Rejane Aparecida Ribeiro dos Santos, Fabiana da Silva Vieira Matrangolo, Amanda Evellyn Macedo Silva 

 

Introdução 

 

Preocupados com efetivação da inclusão, no âmbito da pesquisa, com ênfase no intercâmbio do ensino – 

pesquisa e extensão; foi proporcionado aos acadêmicos das diversas licenciaturas, enquanto bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), instituído pelo Ministério da Educação e gerenciado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPEs/PIBID) e Universidade Estadual de Montes 

Claros(UNIMONTES/MG), uma capacitação científica através do subprojeto Alfabetização Científica ligado ao Projeto 

Biotemas na Educação Básica, um programa da Pró-reitoria de Extensão na universidade acima citada. 

Dois objetivos nortearam as ações desenvolvidas, sendo que o primeiro foi oportunizar ao acadêmico da 

licenciatura uma capacitação científica em relação ao trabalho com a metodologia de projetos na perspectiva da 

pesquisa, colaborando assim com sua alfabetização científica. A partir daí sensibilizá-los quanto à percepção crítica para 

observação das necessidades e implantação do projeto de intervenção nas escolas de educação básica, onde atuam, com 

vistas à transformação da realidade vivenciada. Já o segundo objetivo visou incentivá-los a revitalização e 

incrementação das feiras de ciências nessas escolas, tanto no município de Montes Claros , como em outras localidades 

no norte de Minas, como: São Francisco, Brasília de Minas, Janaúba e Januária. Com os resultados dessa revitalização a 

escola foi convidada a participar  posteriormente da  segunda Mostra Científica”- “II MOC” , em consonância com a 

edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT)promovida pela CAPES para 2015.   

A relevância desse trabalho consiste na alfabetização científica, que segundo Chassot [1] pode ser 

considerada como uma das dimensões potencializadoras de alternativas, as quais privilegiam uma educação mais 

comprometida, possibilitando que a ciência seja uma linguagem.  Nesse sentido, podemos falar de ruptura na educação e 

novas perspectivas que interrompem a “educação bancária”, amplamente denunciada por Paulo Freire[3], o qual 

defendeu também, que a educação tem um amplo papel de transformação do mundo. De acordo com Saviani[5] 

precisamos entender a escola, o lócus do saber científico, comprometida com a transformação social, pois ela tem a ver 

com o problema da ciência, ou seja, como o saber metódico e sistematizado. Nessa perspectiva, essas ações vêm 

possibilitar a pesquisa, enquanto diálogo crítico da realidade, segundo Demo[2], não só no âmbito acadêmico, mas sua 

iniciação também na escolarização da educação básica. 

 

Material e métodos 

As ações do subprojeto Alfabetização Científica se desenvolveram em encontros com a duração de cinco 

horas/aula, subdivididos em dois momentos. No primeiro, aconteceram às palestras, com apresentação de slides, 

envolvendo todo o publico alvo. Através da exposição oral buscou-se elucidar questões relativas ao trabalho com a 

metodologia de projetos, nas versões de pesquisa e intervenção, realização das feiras de ciências nas escolas públicas da 

educação básica, como possibilidade da transformação da pratica pedagógica em práxis, bem como sobre a participação 

da II Mostra Científica. No segundo momento foram realizadas oficinas em pequenos grupos para a elaboração dos pré-

projetos para serem desenvolvidos nas escolas onde os pibidianos atuam. 

 

Resultados e Discussão 

As discussões realizadas aconteceram em torno dos temas geradores: a alfabetização científica com 

AtticoChassot[1]   e Virgínia Schall[6], a pesquisa em educação com Pedro Demo[2] e Demerval Saviani[5], bem como 

a metodologia de projetos com Fernando Hernández[4]. Participaram dos encontros 168 acadêmicos e 95 supervisores 

em Montes Claros, 60 acadêmicos em Brasília de Minas, 16 acadêmicos em Janaúba e 179 em Januária, totalizando 518 

participantes. 

 



 

 

Conclusão 

Consideramos satisfatórios os resultados, pois as ações desenvolvidas pelo subprojeto atenderam aos objetivos 

propostos para a sua realização e o número de participantes superou as expectativas. As discussões estabelecidas foram 

relevantes e comprovaram as necessidades de ações no sentido da incrementação da alfabetização científica e o 

incentivo do trabalho docente na perspectiva da metodologia de projetos. 

O trabalho desenvolvido entre o Projeto Biotemas e o PIBID proporcionou aos acadêmicos, supervisores e 

coordenadores  do PIBID um espaço para ampliação da reflexão a cerca dos temas propostos, bem como a possibilidade 

de desenvolver uma oficina com a elaboração de um pré-projeto, estabelecendo um espaço de compartilhamento de 

experiências e apropriação de novos conhecimentos, tão necessários para a resignificação da prática docente.  
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