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RELATO DO MESTRANDO

Em 2017, quando fiz a seleção para o PROFBIO, considerava um sonho inal-

cançável ser aprovada em um curso mestrado. Embora desacreditasse na minha capacidade,

depositava no Mestrado Profissional em Ensino de Biologia, uma alternativa para atualização

profissional. Na época, me percebia acomodada, haviam cinco anos que tinha concluído o

curso de graduação, lecionava a seis, e sentia que minhas aulas estavam ficando aquém da ne-

cessidade de meus alunos. 

O sonho começou a tornar-se realidade,  fui  aprovada!  Como na realização de

qualquer sonho também vieram muitas batalhas: organização do horário na escola para que

pudesse estar presente nos encontros presenciais; readaptação em casa, em relação as ativi-

dades domésticas; renúncia ao trabalho pela noite para maior dedicação aos estudos; voltar a

ler artigos científicos, e com maior frequência em línguas estrangeiras; conciliar os estudos

para as aulas e elaboração de um projeto e depois dissertação. Ao longo destes dezoito meses,

as batalhas foram vencidas, fui percebendo com estas que não era tão incapaz como pensava. 

Percebi também diferentes pontos da minha prática docente que precisavam ser

revistas. Senti minhas aulas mudando para uma via que pretendia motivar a curiosidade e o

desejo de saber mais sobre ciência aos alunos. Passei a planejar com maior frequência aulas

que permitissem um maior protagonismo dos estudantes. Muitas atividades vivenciadas no

PROFBIO, como propostas de aulas construídas em colaboração com os colegas; e alguns

textos que tive acesso na plataforma, levei para sala de aula. Senti retorno positivo por parte

de alguns alunos e a mesma empolgação em saber mais, que sentia ao estudar alguns tópicos.

De modo geral, o PROFBIO alcançou as minhas expectativas iniciais, mostrando-

se  uma  real  atualização  profissional.  Além  de  aprimorar  minha  prática  profissional,  o

mestrado profissional me ajudou a enxergar a capacidade de pesquisar que achava que havia

perdido, ajudou-me a aprofundar meu processo de alfabetização científica, permitindo que na

prática compreende-se mais do “como fazer ciência”. Sou grata aos aprendizados conquista-

dos, a melhoria alcançada e amizades conquistadas, que também serão uma forma de contin-

uar trocando ideias para melhorar as aulas de Biologia que darei. Desse modo, acredito que o

programa contribuiu e contribuirá a melhorar o ensino de Biologia pelo Brasil.
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RESUMO

A utilização do conhecimento científico trouxe benefícios e malefícios à sociedade. Nesse

sentido, para que possam contribuir na tomada de decisões, de modo crítico, favorecendo a

democrácia, são requeridos aos cidadãos um conjunto de habilidades associadas à Ciência, as

quais o processo de alfabetização científica desenvolve. Mas quais estratégias utilizadas, no

ambiente escolar, favorecem o processo de alfabetização científica? Qual o potencial dessas

estratégias  neste  processo?  Buscando  responder  essas  perguntas,  o  objetivo  geral  deste

trabalho foi: Elencar estratégias de ensino para aulas de Biologia, na educação básica, a partir

de trabalhos publicados no ENEBIO, destacando o auxílio dessas ferramentas na promoção da

alfabetização  científica,  com vistas  a  construir  um caderno  pedagógico.  Esta  pesquisa  de

abordagem  predominantemente  qualitativa,  com  objetivos  exploratório  e  descritivo,

apresentou  como  fonte  de  informações,  os  anais  dos  Encontros  Nacionais  de  Ensino  de

Biologia (ENEBIO) de 2014 e 2016. Dos quais foi lido integralmente os relatos de aplicação

no ensino  médio.  Os  trabalhos  lidos  foram categorizados  de  acordo  com  o  nível  de

alfabetização científica descrito  em Krasilchik (2019) e  nível  de  integração de  conteúdos

disciplinares. Os dados numéricos passaram ainda por análise estatística, no BioEstat, para

verificar  existência  de  correlação,  e  os  textuais  foram analisados  no  programa  Iramuteq.

Foram  identificadas  dezesseis  estratégias  metodológicas,  destas, a  mais  utilizada  foi  a

discussão, seguida pela aula expositiva. As modalidades identificadas mostraram diferentes

potencialidades  na  promoção  da  alfabetização  científica.  Jogos  e  modelos  didáticos,

destacaram-se na promoção do nível  funcional  de alfabetização científica;  discussão,  aula

experimental, estudo de casos, estudo do meio, aula expositiva e utilização de texto e vídeo ,

com maior frequência, promoveram o nível estrutural, enquanto que projeto/pesquisa, estudo

dirigido  e  produção textual  alcançaram o nível  multidimensional.  A maior  integração dos

conteúdos  disciplinares promoveu níveis  mais  elevados  de  alfabetização  científica.  Essas

informações  foram organizadas  em um caderno  pedagógico,  que  auxiliará  professores  de

Biologia  ou  demais  áreas,  na  reflexão  sobre  os  potenciais  das  estratégias  de  ensino e

interdisicplinaridade na alfabetização científica, contribuindo para melhoria do ensino básico.

Palavras-chave: Modalidades  Didáticas;  Alfabetização  Biológica;  Interdisciplinaridade;

Educação Básica.



ABSTRACT

The use of scientific knowledge has brought benefits and harms to society. Thus, in order to

contribute critically to decision making, favoring democracy, citizens are required to have a

set of skills associated with science, which the process of scientific literacy develops. But

which strategies used in the school environment favor the process of scientific literacy? What

is the potential  of these strategies in this  process? Seeking to answer these questions,  the

general  purpose  of  this  work  was:  List  teaching  strategies  for  biology  classes  in  basic

education,  based  on  works  published  in  ENEBIO,  highlighting  the  aid  of  these  tools  in

promoting scientific literacy, with a view to building a pedagogical notebook . This research

of predominantly qualitative approach, with exploratory and descriptive objectives, presented

as source of information, annals of the National Encounters of Biology Teaching (ENEBIO)

of 2014 and 2016. Of which the reports of application in high school were fully read. The

works  read  were  categorized  according  to  the  level  of  scientific  literacy  described  in

Krasilchik (2019) and level of integration of disciplinary contents. Numerical data were also

statistically analyzed in BioEstat  to check for correlation,  and textual data  were analyzed

using the Iramuteq program. Sixteen methodological strategies were identified, of which the

most used was the discussion, followed by the exposition. The identified modalities showed

different  potentialities in the promotion of scientific literacy.  Games and didactic models,

stood out in promoting the functional level of scientific literacy; Discussion, experimental

class,  case  study,  environmental  study,  exposition,  and use  of  text  and  video  most  often

promoted the structural level, while design / research, directed study, and textual production

reached  the  multidimensional  level.  Greater  integration  of  disciplinary  content  promoted

higher levels of scientific literacy. This information was organized in a pedagogical notebook,

which will assist biology teachers or other areas, in the reflection on the potential of teaching

strategies  and  interdisciplinarity  in  scientific  literacy,  contributing  to  the  improvement  of

basic education.

Keywords: Didactic Modalities; Biological Literacy; Interdisciplinarity; Basic education.
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1  INTRODUÇÃO

Com  a  consolidação  do  método  científico  os  saberes  da  humanidade  foram

articulando-se gerando o conhecimento científico (BEIRÃO, 2017). A partir deste a sociedade

foi beneficiada com diferentes tecnologias. Mas a utilização desse conhecimento não gerou

apenas  benefícios  sociais,  os  malefícios  oriundos  dele  requerem  uma  análise  crítica  dos

conhecimentos gerados pelas ciências e suas potencialidades destrutivas (O PONTO, 1992).

Neste contexto, inicia-se uma reflexão sobre como o ensino de ciências tem se

dado e quais os objetivos que devem ser alcançados durante esse processo para que se tenha

uma utilização  da  ciência  mais  próxima  das  necessidades  da  sociedade  atual.  Passa-se  a

pensar então, em uma formação mais cidadã do aprendente, de modo que o ensino científico,

a ele oferecido, o habilite a refletir sobre problemas e agir de modo responsável na busca das

resoluções  destes.  A esse  processo  de  ensino  associa-se  a  nomenclatura  de  alfabetização

científica (KRASILCHIK, 2019; SASSERON; CARVALHO, 2011).

No Brasil, a Lei de diretrizes e bases da educação, em seu artigo 2º, indica como

finalidade  da  educação a  formação plena  do  estudante,  preparando-o  para  o exercício  da

cidadania. Então pode ser dito que a alfabetização científica, compreendida como processo

que permite o desenvolvimento de habilidades para o exercício responsável da cidadania  é

também um direito dos estudantes.

Os professores, aqui destacamos os de Biologia, devem estar atentos a promoção

da alfabetização científica. Embora, essa demanda não seja revelada claramente nas diretrizes

curriculares nacionais para o ensino médio publicada em 2013 a necessidade da promoção da

alfabetização  científica,  na  Base  Nacional  Curricular  Comum  (BNCC)  para  o  ensino

fundamental  e  ensino  médio  (BRASIL,  2017;  BRASIL,  2018)  aparece  claramente.  Para

alcançar  esse  objetivo  os  professores  têm  que  tornar  o  conhecimento  mais  próximo  da

realidade  dos  estudantes,  bem como  mantê-los  motivados  a  progredir  nesse  processo  de

alfabetização e buscar como apontam as diretrizes uma interdisciplinaridade.

Na intenção de tornar as aulas de Biologia mais atrativas a autora do trabalho foi

motivada, desde o processo de formação profissional no âmbito da universidade, a utilizar na

prática  de  sala,  diferentes  estratégias  metodológicas,  para  fugir das  aulas  denominadas

tradicionais, que apresentam o professor como o detentor do conhecimento e os alunos como

personagens apáticos, apenas receptores de informações. Em muitos encontros e espaços de

formação continuada que vivenciou, foi possível identificar diferentes modalidades didáticas e



13

a criatividade de muitos colegas professores para tornar as suas aulas mais produtivas no que

se refere ao aprendizado.

No entanto faz-se necessária a seguinte reflexão: como as estratégias de ensino

utilizadas pelos professores têm contribuído com a alfabetização científica dos estudantes?

Quais  as  estratégias  de  ensino  utilizadas  pelos  professores,  no  ensino  de  Biologia  têm

contribuído para um aprofundamento da alfabetização científica de seus alunos? 

Essas perguntas têm feito parte da minha ação docente e dela surgiu a presente

proposta de pesquisa que tem como objetivo geral: Elencar estratégias de ensino para aulas de

Biologia,  na educação básica,  a  partir  de trabalhos publicados  no ENEBIO, destacando o

auxílio dessas ferramentas na promoção da alfabetização científica, com vistas à elaboração

de  um caderno pedagógico.

E como objetivos específicos, elegem-se:

● Identificar  as  estratégias  de  ensino  utilizadas  pelos  professores  de  Biologia

relatados nos anais do V e VI ENEBIO;

● Categorizar as  estratégias de ensino  de acordo com o nível de alfabetização

científica que podem promover;

● Relacionar o nível de alfabetização científica categorizado com os níveis de

interação  com  outras  disciplinas,  em  disciplinar,  multidisciplinar,  interdisciplinar  e

transdisciplinar.

 O docente não pode fugir das cobranças sociais de seu trabalho e em sua ação

tem que estar atento a reflexão de suas escolhas na formação de seus alunos. O currículo

escolhido,  ganha vida  ao ser  executado em sala  e  só  poderá  atingir  seus  objetivos  se  os

caminhos (estratégias/métodos de ensino) escolhidas pelo professor forem condizentes.

Frente  a  essa  reflexão  resgata-se  a  potencialidade  desse  trabalho  em  vir  a

contribuir para minha formação continuada, além de culminar em um  produto educacional

que possa auxiliar outros professores de caminhar, de modo mais seguro, na colaboração da

formação e atuação cidadã responsável de seus discentes.
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2 REVISÃO TEÓRICA

2.1 DEMANDAS DA EDUCAÇÃO E ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA

A partir  da  discussão  com diferentes  autores  Motta-Roth  (2011)  indica  que  o

século XXI seria a era da ciência. A autora aponta que a contemporaneidade atribui alto valor

estético, cultural e econômico à ciência e à tecnologia e o conhecimento funciona como um

bem  a  ser  consumido  nesta  sociedade  que  recebe  a  denominação  de  “sociedade  do

conhecimento”.

Ao resgatar as perspectivas da educação, Gadotti (2000) reforça essa acentuada

ligação da sociedade atual ao conhecimento. Nesse contexto, o autor indica que a escola será

levada a uma mudança, de espaço de transmissão do conhecimento, para um ambiente que

ensina a pensar criticamente.

Para o referido autor:

Na sociedade da informação, a escola deve servir de bússola para navegar nesse mar
do  conhecimento,  […]  O  que  significa  servir  de  bússola?  Significa  orientar
criticamente, sobretudo as crianças e jovens, na busca de uma informação que os
faça crescer e não embrutecer. (GADOTTI, 2000, p.8)

Além de Gadotti, é possível identificar outros autores que apontam a necessidade

da promoção de uma formação que busque uma reflexão sobre a informação. Destaca-se aqui,

entre estes, Chassot (2003) que ao fazer um resgate histórico do ensino de ciências na escola

por volta dos anos 80, reforça a necessidade da escola rever a ciência escolar, no sentido de

atuar também na (re)construção do conhecimento. Processo esse que passa por um pensar

sobre o conhecimento.

Libâneo  (2006)  defende  que  o  professor,  considerado  crítico,  age  de  modo

concreto em seu trabalho, possibilitando

[...] ao domínio sólido e duradouro de conhecimentos pelos alunos, que promovam a
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ampliação de suas capacidades mentais, a fim de que desenvolvam o pensamento
independente,  a  coragem de  duvidar  e,  com isso,  ganhem convicções pessoais  e
meios de ação prática nos processos de participação democrática na sociedade (p.
100)

Assim,  os  desafios  oriundos  dessa  geração  do  conhecimento  que  exige  uma

mudança  da  escola,  também  exige  do  professor  uma  postura  crítica,  permitindo  o

desenvolvimento intelectual e social de seus alunos.

Voltando o olhar para o ensino de ciências Krasilchik (2019) indica a necessidade

de o ensino de ciências permitir que os estudantes tenham contato com diferentes problemas e

tentem resolvê-los, de modo a tornar a tomada de decisões no cotidiano desse estudante mais

satisfatórias. Reiterando especificamente o ensino de Biologia a autora aponta a necessidade

de buscar atingir os seguintes objetivos: “aprender conceitos básicos, analisar o processo de

investigação científico  e  analisar  as  implicações  sociais  da  ciência  e  tecnologia”  (p.  20).

Depreende-se  desses  objetivos  que  deve  haver  a  promoção  de  uma  reflexão  sobre  o

conhecimento científico, para que estes objetivos sejam alcançados no processo de ensino.

Borges e Lima (2007), ao analisar os trabalhos divulgado nos anais do primeiro

ENEBIO, apontam uma preocupação maior no ensino de conteúdos específicos de Biologia,

em detrimento de uma representação tímida de trabalhos preocupados com a promoção da

formação científica mais crítica. Essa deficiência, pode estar presente no contexto atual, pois

ao fazer a reconstrução da história do ensino de Biologia, Cardoso, Farias e Carvalho (2014)

ressaltam que muito precisa ser superado para que realmente seja alcançada a autonomia dos

estudantes e educadores para além de uma educação pautada no conteúdo.

Documentos  oficiais  trazem  essa  demanda  de  superar  o  ensino  puramente

conteudista. Nas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  Gerais  da  Educação  Básica  (BRASIL,

2013):

Tendo em vista que a função precípua da educação, de um modo geral, e do Ensino
Médio – última etapa da Educação Básica – em particular, vai além da formação
profissional, e atinge a construção da cidadania, é preciso oferecer aos nossos jovens
novas perspectivas culturais para que possam expandir seus horizontes e dotá-los de
autonomia intelectual,  assegurando-lhes o acesso ao conhecimento historicamente
acumulado e à produção coletiva de novos conhecimentos, sem perder de vista que a
educação também é, em grande medida, uma chave para o exercício dos demais
direitos sociais. (BRASIL, 2013, p. 145)

Na BNCC para o ensino fundamental (BRASIL, 2017):
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Portanto, ao longo do Ensino Fundamental, a área de Ciências da Natureza tem um
compromisso  com  o  desenvolvimento  do  letramento  científico,  que  envolve  a
capacidade de compreender e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico),
mas  também de  transformá-lo  com base  nos  aportes  teóricos  e  processuais  das
ciências. 
Em outras palavras, aprender ciência não é a finalidade última do letramento, mas,
sim, o desenvolvimento da capacidade de atuação no e sobre o mundo, importante
ao exercício pleno da cidadania. (p. 273)

E na BNCC para o ensino médio (BRASIL, 2018):

[...]  poucas  pessoas  aplicam  os  conhecimentos  e  procedimentos  científicos  na
resolução de seus problemas cotidianos (como estimar o consumo de energia de
aparelhos elétricos a partir de suas especificações técnicas, ler e interpretar rótulos
de alimentos etc.). Tal constatação corrobora a necessidade de a Educação Básica –
em especial, a área de Ciências da Natureza – comprometer-se com o  letramento
científico da população. (p. 547, grifo nosso)

Neste último documento, apresenta-se o letramento científico como o processo

que tem a finalidade última dessa formação cidadã, que supera  o ensino conteudista. Essa

denominação seria  uma tradução do termo em Inglês,  Scientific  Literacy.  Deriva também

desta expressão a alfabetização científica, cuja a sinonímia com literacia científica pode ou

não  haver  (SASSERON;  CARVALHO,  2011;  TEIXEIRA,  2013).  Mais  adiante  será

apresentado um breve relato desta discussão. Mas antes pretende-se aprofundar um pouco da

relação  dessa  denominação  de  ensino  de  ciência  com as  demandas  na  formação  de  um

cidadão crítico/reflexivo.

2.2 BREVE HISTÓRIA DE SCIENTIFIC LITERACY

Laugksch (2000, p. 72-73) aponta que o termo Scientific Literacy teria sua origem

na  década  de  50,  no  período  pós  segunda  guerra  mundial,  devido  a  pressões  da  corrida

tecnológica  da  guerra  fria.  No  entanto,  para  Hurd  (1997,  p.407-408)  -  que  teria  sido  o

primeiro  a  apresentar  em  uma  publicação  o  termo  (DEBOER,  2000)  -  a  origem  da

alfabetização científica, na civilização ocidental,  teve sua origem na introdução da ciência

moderna, devido a compreensão, entre diferentes atores sociais, da necessidade do ensino de

ciências para o desenvolvimento social. Sendo assim, o processo teria surgido primeiro que a

nomenclatura. Inclusive a literatura aponta que durante muito tempo essa nomenclatura foi

utilizada como um slogan para o ensino de ciências sem muitas definições (DEBOER, 2000;

LAUGKSCH, 2000).
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DeBoer (2000) ressalta a importância da origem dessa denominação, pois marcou

um momento  em que o  ensino  de  ciência  encontrava-se um pouco desgastado devido às

consequências da sua utilização durante a segunda guerra  mundial.  Isso segundo o autor,

reforçou  a  ideia  de  que aprender  sobre  ciências  seria  importante  não  só  para  o

desenvolvimento  social,  mas  principalmente  para  que  houvesse  uma  participação  mais

democrática  nos  debates  que  envolviam  a  ciência  e  suas  implicações  sociais.  Tecendo

reflexões  sobre  esse  termo,  Teixeira  (2013)  contribui  indicando  que  este  pode  ter  sido

utilizado distanciando-se do pensamento de aprender um “código científico”, mas sim para

ressaltar que aprender ciência seria tão importante, quanto ter domínio da leitura e da escrita

para uma inclusão social.

De modo geral, os diferentes autores ressaltam que o processo de alfabetização

científica seria algo importante para a sociedade e relaciona-se com a promoção do ensino de

ciências necessário ao cidadão. Por esse motivo o despertar para este processo, na década de

50, desencadeou em diferentes países reformas no currículo escolar, dentre estes destaca-se na

literatura as reformas norte americanas que repercutiram na reorganização curricular de países

como França, Inglateraa, África do Sul, Brasil, entre outros (HURD, 1997; DEBOER, 2000;

LAUGKSCH,  2000;  BYBEE;  MCCRAE;  LAURIE,  2009).  Essas  reformas  se  deram

especialmente nas disciplinas tidas como “científicas”, como, por exemplo, a Biologia, em

que foi construído o  Biological Science Curriculum Study (BSCS) (KRASILCHIK, 1992;

DEBOER, 2000; LAUGKSCH, 2000; BYBEE; MCCRAE; LAURIE, 2009). 

Laugksch  (2000)  citando  diferentes  autores  aponta  que  após  o  surgimento  da

denominação Scientific Literacy até meados de 60, houve um período de legitimação do termo

e,  em seguida,  houve entre  diferentes  pesquisadores,  de áreas  como Educação e  Ciências

Sociais, a busca por uma definição desta terminologia, o que o autor apresenta como a fase de

interpretação. Isso deveria permitir um aprofundamento do que seria alfabetização científica,

de modo a distanciar essa nomenclatura de um slogan raso para o ensino de ciências. Mas na

verdade desse processo surgiu uma multiplicidade de definições. Neste trabalho, Laugksch

discute que os diferentes conceitos para essa denominação mascaram diferentes significados e

interpretações que podem variar, desde as visões do que o público precisa saber sobre ciência,

até a qual público direciona-se este processo.

A diversidade de compreensões sobre o que seria a alfabetização científica, aliado

a outros fatores, contribuiu para as sucessivas  reformas curriculares anteriormente expostas
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(HURD, 1997; DEBOER, 2000; LAUGKSCH, 2000, KRASILCHIK, 2000; CAJAS, 2001;

BYBEE; MCCRAE; LAURIE, 2009).

No Brasil, Krasilchik (2000) aponta que os programas curriculares elaborados na

década  de  50,  embora  mais  elitistas,  tiveram  muita  influência  nos  currículos  elaborados

posteriormente.  Estes  foram  influenciados  principalmente  pelos  Biological  Science

Curriculum Study (BSCS). Neste mesmo trabalho a autora indica que, na década de 60, houve

uma reforma que buscou superar esse elitismo no currículo, tendo como principal foco formar

um espírito crítico com exercício do método científico. Mas, devido às mudanças políticas

que se sucederam, na década de 70, o foco curricular voltou-se a formação de mão de obra e a

ciência agora tinha papel profissionalizante. Após 96,  com a Lei de Diretrizes e Bases da

Educação,  aprovada  naquele  ano,  houve  uma mescla  as  propostas  de  60  e  70,  buscando

formar um cidadão-trabalhador-estudante.

Cardoso, Farias e Carvalho (2014) apresentando uma visão geral das mudanças

relacionadas  ao  ensino  de  Biologia  inferiram que  essas  propostas  curriculares  não  foram

substituídas integralmente uma após a outra nas salas de aulas. Desse modo pode-se encontrar

uma  diversidade  de  currículos  sendo  praticados  em  sala  de  aula,  sendo  a  abordagem

conteudista a mais pertinente. 

Compreende-se, então que o significado que se dá a alfabetização científica neste

contexto ajudaria a refletir sobre o currículo de Biologia que se pretende construir. Assim, no

próximo capítulo pretende-se apresentar algumas reflexões sobre o conceito de alfabetização

científica.

2.3 BUSCA DE UMA DEFINIÇÃO PARA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA

Krasilchik  e  Marandino (2007)  indicam que o  ensino  de  ciência  deve  levar  a

formação do cidadão cientificamente alfabetizado que além de identificar o vocabulário da

ciência, consiga compreendê-lo e utilizá-lo no enfrentamento de desafios e refletir sobre seu

cotidiano.  Mas  as  autoras  desvelam que na literatura  há  um pluralismo do que  seria  um

cidadão  cientificamente  alfabetizado,  indicam  também  que  a  expressão  alfabetização

científica é apontada como sinônima de “ciência, tecnologia e sociedade” e “compreensão

pública da ciência”.
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Para Chassot (2003) a alfabetização científica é uma das dimensões que contribui

para  uma  educação  mais  comprometida.  Este  autor  compreende  a  ciência  como  uma

linguagem,  a  linguagem  da  natureza.  Desse  modo,  para  o  pesquisador  ser  “alfabetizado

cientificamente é  saber  ler  a  linguagem em que está  escrita  a  natureza.  É um analfabeto

científico aquele incapaz de uma leitura do universo.” (CHASSOT, 2003, p.  91). O autor

também defende que assim como se espera que os alfabetizados em língua materna sejam

cidadãos críticos, também se espera que os alfabetizados cientificamente, além de ler o mundo

em que vive devem reconhecer a sua ação transformadora sobre esse.

Para  Hazen  e  Trefil  (1995)  apud Teixeira  (2007)  alfabetização  científica

possibilitaria  o  uso  do  conhecimento  científico  para  que  o  cidadão  possa  compreender

discussões políticas que envolvem ciência e tecnologia. Teixeira (2007) compreende que essa

interpretação  reduziria  a  alfabetização  científica  a  obtenção  de  um  vasto  vocabulário  de

termos  e  jargões  científicos.  Já  para  Laugksch  (2000)  a  definição  apresentada  por  estes

autores estaria mais relacionada com a aplicabilidade do conhecimento científico, ou seja, o

conhecimento científico a ser aprendido no processo de alfabetização científica precisa ter

aplicabilidade.  Utilizando a explicação de Sasseron e Carvalho (2008) pode-se dizer que a

compreensão apresentada por Hazen e Trefil (1995) revela que além de fatos, conceitos e

teorias científicas é necessário entendimento sobre história e filosofia da ciência. Cabe então

refletir que a inclusão da história e filosofia da ciência no ensino possibilitaria a compreensão

do poder  transformador  do homem sobre  a  sociedade,  em diferentes  momentos. Pode-se,

assim,  relacionar a compreensão apresentada por Chassot (2003) com a de Hazen e Trefil

(1995).

Pérez e Vilches (2006) enfatizam a importância da alfabetização científica para a

participação mais ativa do cidadão nas decisões que envolvem aplicações do conhecimento

científico. Mas alertam a necessidade dessa alfabetização seguir no caminho da enculturação

científica distanciando-se de um ensino de ciências mais conteudista. Ao incluir o estudante

nesta cultura científica, os autores indicam que este tem seu espírito crítico potencializado. Os

autores defendem que esse processo deve incluir a resolução de problemas, contemplando

aspectos como: a discussão do possível interesse e relevância das situações, estudo qualitativo

e significativo das situações problemáticas, a invenção de conceitos e a emissão de hipóteses,

a  elaboração  e  implementação  de  estratégias  para  resolução  dos  problemas,  a  análise  e

comunicação  dos  resultados,  as  recapitulações  e  consideração  de  possíveis  perspectivas

(aprofundamento do conhecimento).
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Krasilchik (2019) utiliza a terminologia alfabetização biológica, e a defini como

“um processo de construção contínua do conhecimento necessário para vida na sociedade

contemporânea”  (KRASILCHIK,  2019,  p.  11).  Silva,  Lima  e  Souza  (2016)  apontam  a

alfabetização biológica como: “capacidade de utilizar conceitos biológicos junto com outras

áreas,  aplicando-o na resolução de problemas reais,  individuais  e  coletivos” (p.  97).  Pela

definição das autoras podemos aproximar a alfabetização biológica da alfabetização científica.

Braga  (2016)  ao  utilizar  o  termo  “alfabetização  biológica”  quando  expõe  o  trabalho  de

Krasilchik,  corrobora  com  ideia  de  que  alfabetização  biológica  e  alfabetização  científica

compreendem processos com o mesmo objetivo.

A  definição  de  letramento científica  exposta  no  Programa  Internacional  de

Avaliação  de  Estudantes  (PISA)  da  OCDE  (Organização  para  a  Cooperação  e

Desenvolvimento Econômico)  é a “capacidade de se envolver com questões relacionadas à

ciência e com as ideias da ciência, como um cidadão reflexivo. Uma pessoa cientificamente

letrada está disposta a se envolver em discurso racional sobre ciência e tecnologia” (OCDE,

2018, p.75, tradução nossa). O documento reitera que esse processo requer conhecimento de

conceitos e teorias, mas apresenta uma visão mais ampla desse conhecimento científico para

formação de cidadãos engajados. De modo geral, neste documento podemos perceber uma

proximidade da compreensão de alfabetização científica exposta por Chassot (2003).

Embora o documento da OCDE, traduzido do inglês, que divulga os resultados do

Brasil  no  PISA,  utilize  a  terminologia  letramento  em  substituição  a  literacy,  em  alguns

trechos do documento alfabetização e alfabetização/letramento aparecem em substituição ao

termo literacy. Conforme podemos verificar no trecho:

A  matriz  proposta  para  o  SAEB-Prova  Brasil  pretende  avaliar  a
alfabetização/letramento  em ciências  e  está  estruturada  em três  eixos/dimensões:
contextos, operações cognitivas e conhecimentos. Os contextos são entendidos como
a  dimensão  na  qual  o  conhecimento  deve  e/ou  pode  ser  utilizado,  relacionando
situações  da  vida  individual  e  coletiva,  temas  de  relevância  social  e  questões
contemporâneas da história da ciência e de investigação em ciência (OCDE, 2016, p.
260)

Isso contribui para o que atesta Sasseron e Carvalho (2011)  sobre a diversidade

semântica em diferentes línguas, do processo de alfabetização científica. Para o português as

autoras indicam as seguintes denominações: “alfabetização científica, letramento científico e

enculturamento científico” (SASSERON; CARVALHO, 2011, p. 60). Mas para as autoras há

uma sinonímia entre os termos,  indicando ser este um “processo de ensino de ciências que
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pretende  formar  cidadãos  que  dominem  e  utilizem  os  conhecimentos  de  ciências  nos

diferentes momentos de suas vidas” (p. 60). 

Teixeira (2013) discutindo em seu trabalho com autores da área da linguística,

especificamente  sobre  as  terminologias  letramento  científico  e  alfabetização  científica,

discorda do exposto por Sasseron e Carvalho (2011), indicando algumas diferenças entre estas

terminologias.  De  acordo  com  a  autora,  o  termo  alfabetização  estaria  mais  associado  à

aquisição de habilidades de leitura e escrita, enquanto que letramento estaria relacionado a

utilização sócio-histórica dessas habilidades.

Contribuindo  com essa  compreensão Mamede  e  Zimmermann (2005)  utilizam

letramento  em  detrimento  de  alfabetização  científica,  pois,  de  acordo  com  as  autoras,

letramento tem relação com a capacidade de utilizar, em contextos sociais, as habilidade de

leitura e escrita, enquanto que a alfabetização tem apenas a adquirir as habilidades de leitura e

escrita. 

Esclarecendo melhor essa compreensão Teixeira (2007) discutindo com autores da

área das ciências humanas aponta que:

O cidadão “alfabetizado” sabe ler e escrever,  mas na maioria das vezes não tem
conceitos básicos para entender criticamente aquilo que está lendo ou escrevendo.
Tal  definição  é  denominada  alfabetização  funcional,  que  na  ciência  tem  outra
definição.
Já o letramento tem outra definição que, a nosso ver, traz mais formalidade à ciência
como construção humana, que diz o cidadão “letrado”, além de saber ler e escrever,
vive na condição ou estado de quem sabe ler ou escrever […] o letramento é uma
atividade  social  e  pode  ser  descrito  em termos  da  prática  do  letramento  que  o
indivíduo desempenha na sociedade onde vive[...] (p. 26-27)

Então,  de acordo com os autores  citados,  a  denominação letramento científico

deveria ser utilizado se o processo de ensino de ciências que se pretende contribuir almeja a

aplicabilidade dos conhecimentos na vida em sociedade.  Mas Sasseron e Carvalho (2008)

reiteram  que  entre  “pesquisadores  que  usam  um  termo  ou  outro estão  as  mesmas

preocupações com o ensino de Ciências, ou seja, motivos que guiam o planejamento deste

ensino  para  a  construção  de  benefícios  práticos  para  as  pessoas,  a  sociedade  e  o  meio-

ambiente.” (p. 334).

As  autoras  defendem  a  utilização  do  termo  alfabetização  científica,  pois  a

aproximam  do  conceito  de  alfabetização  de  Paulo  Freire  ressaltando  o  potencial  desse

processo na apropriação do conhecimento por parte do aprendente, de modo a contribuir para
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o desenvolvimento de uma reflexão crítica  do conhecimento para utilização na sua prática

social. 

Sasseron e Carvalho (2011) indicam ainda que a alfabetização científica é sim

uma forma de enculturação científica, pois dependendo da perspectiva de ensino de ciência

utilizada esta pode introduzir o estudante em uma nova cultura, a cultura científica. Não se

abandona também o termo letramento científico, ao utilizar a alfabetização científica, uma vez

que esse processo inclui um conjunto de práticas, que permitem a interação do discente com o

mundo e o conhecimento nele presente (SASSERON; CARVALHO, 2011).

Dentro dessa seara, compreendendo como sinônimos alfabetização e letramento

científico, neste trabalho defende-se a utilização do termo alfabetização científica como um

processo de ensino que busca a formação cidadã, que permita a atuação do estudante sobre

problemáticas da vida social e individual, não obstando para isso, que exista a necessidade da

identificação e compreensão de termos, conceitos e teorias científicas. Essa compreensão está

conforme a orientação presente nas BNCCs (BRASIL, 2017; BRASIL, 2018) e nas Diretrizes

Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, quando aponta a pesquisa como princípio

educativo no ensino médio e esclarece seu potencial no desenvolvimento da postura científica

repleta de habilidades necessárias para garantir direitos sociais (BRASIL, 2013).

A compreensão de Alfabetização científica utilizada aproxima-se da contemplação

das dimensões apontadas por Mille (1983) na qual há exigência da compreensão das normas e

métodos da ciência, conhecimentos cognitivos da ciência (termos e conteúdos básicos) e o

entendimento  do  público  de  algumas  questões  políticas  contemporâneas  que  envolvam a

ciência e a tecnologia.

De acordo com Laugksch (2000, p.78) o trabalho de John Mille (1983) seria de

muita relevância no contexto histórico da compreensão da alfabetização científica, pois além

de apresentar uma revisão conceitual desse processo ele ainda apresentou bases para realizar

uma aferição  da alfabetização científica.  Essa aferição revela  um pouco dos  estágios que

compõe o processo de alfabetização científica, apresentadas.

2.4 OS NÍVEIS DA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA 

Teixeira (2007) aponta que o trabalho de Mille (1983) influenciou o  Biological

Science Curriculum Study (BSCS), fazendo com que na área das Ciências Biológicas fosse
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frequente a utilização dos níveis de alfabetização científica apresentados neste trabalho. De

acordo com Krasilchik (2019) os níveis/estágios dessa alfabetização seriam quatro. A saber: 

1.  Nominal  –  Quando o estudante  reconhece os  termos,  mas não reconhece  seu
significado biológico.
2. Funcional – Quando os termos memorizados são definidos corretamente, sem que
o estudante compreenda o seu significado.
3. Estrutural – Quando os estudantes são capazes de explicar adequadamente, em
suas próprias palavras e baseando-se em suas experiências pessoais, os conceitos
biológicos.
4.  Multidimensional  –  quando  os  estudantes  aplicam  o  conhecimento  e  as
habilidades adquiridos, relacionando-os com o conhecimento de outras áreas, para
resolver problemas reais. (p. 12)

A mesma autora ressalta que o desenvolvimento do aluno detentor de uma postura

superficial (estágios iniciais) para uma postura mais aprofundada do processo de alfabetização

científica (níveis finais) está relacionado com a sua motivação e passa também pela mão do

professor  (KRASILCHIK,  2019).  Krasilchik  e  Marandino  (2007)  consideram  que  é

fundamental  para  a  participação  da  sociedade  na  elaboração  de  políticas  públicas,  que

envolvem a  ciência  e  a  tecnologia,  o  alcance  dos  níveis  mais  elevados  da  alfabetização

científica.

Detalhando um pouco sobre esses níveis da alfabetização científica Krasilchik e

Marandino  (2007)  trazem  exemplos  para  elucidar  a  compreensão.  O  nível  nominal que

compreende apenas o reconhecimento de termos específicos do vocabulário científico, seria

alcançado quando o aluno identifica, por exemplo, as denominações átomo e célula como

sendo relacionadas a ciência, não sendo necessário que o mesmo defina desses termos. No

nível  funcional o estudante já passa a definir  o termo científico,  sem que haja uma plena

compreensão  de  seu  significado,  como  o  exemplo  citado  pelas  autoras:  “átomo  é  uma

partícula da matéria”. Para alcançar o nível estrutural “o estudante deve compreender ideias

básicas que estruturam o atual conhecimento científico, como é o caso do entendimento de

que  continuidade  genética  é  mantida  pela  reprodução”  (KRASILCHIK;  MARANDINO,

2007, p. 23). Elevando-se ao nível multidimensional é exigido do estudante uma compreensão

integrada dos significados dos conceitos aprendidos, havendo assim a conexão com outras

disciplinas, as autoras citam como exemplo, as vantagens e desvantagens do uso de sementes

transgênicas.
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No  PISA,  foi  exigido  dos  estudantes  o  alcance  das  seguintes  competências:

explicar os fenômenos cientificamente, interpretar dados e evidências cientificamente, avaliar

e  projetar  investigação  científica.  Essas  competências  revelam  uma  exigência  do

aprofundamento dos níveis mais próximos do estrutural e multidimensional. 

O resultado  do  Brasil  no  PISA 2015  aponta  que  56,6% dos  estudantes  estão

abaixo do nível 2 em ciências, patamar que a OCDE estabelece como necessário para que os

jovens possam exercer plenamente sua cidadania (OCDE, 2016). Isso revela que a maioria

dos participantes é capaz de aplicar o conhecimento científico restrito a contextos conhecidos,

não  demonstrando  um  nível  mínimo  de  raciocínio  autônomo  de  compreensão  das

características básicas de ciências, o que seria apenas a reprodução de conceitos aprendidos.

Isso dificulta a participação dos estudantes nas discussões científicas como cidadãos críticos e

informados (ODCE, 2016). Ressalta-se ainda que o Brasil está no mesmo patamar desde da

edição de 2006 do PISA (OCDE, 2016).

Isso traz como atual o exposto por Krasilchik e Marandino (2007) que apontam

ser comum, na educação básica brasileira, atingir a fase da alfabetização científica funcional e

muito raramente há o alcance do nível multidimensional. Isso se deve ao currículo centrado

em  um  conjunto  de  nomes  e  definições,  que  se  distancia  das  interações  entre  ciência,

tecnologia e sociedade. Talvez um currículo que dê ênfase em habilidades e competências

possa auxiliar na promoção de níveis mais elevados.

Shen  (1975,  apud LAUGKSCH,  2000)  defendia  três  níveis  de  alfabetização

científica: prática, cívica e cultural. De acordo com o autor, o nível prático relaciona-se com a

posse de um conhecimento científico que permite a resolução de um problema, que esteja

ligado às necessidades humanas mais básicas. Já o estágio cívico, corresponderia a introdução

do cidadão no debate científico,  o  que de acordo com o autor  seria  a  pedra angular  das

políticas  públicas.  O  nível  cultural  estaria  contemplado,  por  uma  pequena  parcela  da

população,  no  qual  seria  comum  o  interesse  de  saber  sobre  ciências  como  um

empreendimento humano, ou seja, um nível mais comum entre os intelectuais, no entanto, o

autor apoia o alcance desse nível por um número maior de pessoas, principalmente líderes de

opinião, que ajudariam em situações decisórias.

Outro que apresenta indicações de estágios de alfabetização científica, é Shamos

(1995, apud LAUGKSCH, 2000). Este considera três estágios para a alfabetização científica:

cultura, funcional e verdadeira. Como Krasilchik (2019) o autor defende que esses estágios

sejam  gradativos  e  dependentes.  No  nível  cultural  Shammos  aponta  a  identificação  de
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termos/assuntos científicos que fazem parte do cotidiano das pessoas. Já no estágio funcional

o  indivíduo  tem a  capacidade  de  conversar  e  discutir  sobre  esses  assuntos.  No  nível  da

verdadeira alfabetização científica, haveria uma maior compreensão do fazer ciência.

Esses apontamentos aproximam da ideia de Sasseron (2015), pois, de modo geral,

para haver uma alfabetização científica efetiva é preciso que três eixos estruturantes sejam

alcançados:

(a) a compreensão básica de termos e conceitos científicos, retratando a importância
de  que  os  conteúdos  curriculares  próprios  das  ciências  sejam  debatidos  na
perspectiva de possibilitar o entendimento conceitual; (b) a compreensão da natureza
da ciência e dos fatores que influenciam sua prática, deflagrando a importância de
que o fazer  científico  também ocupa espaço  nas  aulas  de mais  variados  modos,
desde  as  próprias  estratégias  didáticas  adotadas,  privilegiando a investigação em
aula,  passando  pela  apresentação  e  pela  discussão  de  episódios  da  história  das
ciências que ilustrem as diferentes influências presentes no momento de proposição
de  um  novo  conhecimento;  e  (c)  o  entendimento  das  relações  entre  ciência,
tecnologia, sociedade e ambiente, permitindo uma visão mais completa e atualizada
da ciência, vislumbrando relações que impactam a produção de conhecimento e são
por  ela  impactadas,  desvelando,  uma  vez  mais,  a  complexidade  existente  nas
relações que envolvem o homem e a natureza (p. 56).

Compreende-se  que  Sasseron  e  Carvalho  (2011)  confirmam  a  necessidade  de

progredir  nos  níveis  de  alfabetização  científica  apontados  por  Krasilchik  (2019)  e  das

competências exigidas no PISA. Além de aproximarem das exigências apresentadas por Mille

(1983), Shen (1975, apud LAUGKSCH, 2000) e Shamos (1995, apud LAUGKSCH, 2000).

No quadro 1,  pode-se perceber  melhor  a relação dos eixos estruturantes apresentados por

Sasseron e Carvalho (2011) aos níveis indicados pelos autores anteriormente citados.

Quadro 1 – Comparativo das compreensões de diferentes autores como níveis e exigências a serem
contemplados no processo de alfabetização científica.

Sasseron;
Carvalho (2011) -

Eixos
Estruturantes 

Mille
 (1983)

Shen 
(1975)

Shamos
(1995)

Krasilchik (2019)

“a  compreensão
básica  de  termos
e  conceitos
científicos”

Conhecimento
cognitivo

Alfabetização
científica
prática

Nível
cultural  e
Funcional

Níveis  Nominal,
Funcional

“a compreensão da
natureza da ciência
e  dos  fatores  que
influenciam  sua
prática”

Compreensão
das  normas  e
métodos  da
ciências

Alfabetização
científica
cultural

Verdadeira
alfabetização
científica

Estrutural
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Sasseron;
Carvalho (2011)

- Eixos
Estruturantes 

Mille
 (1983)

Shen 
(1975)

Shamos
(1995)

Krasilchik
(2019)

“entendimento
das relações entre
ciência,
tecnologia,
sociedade  e
ambiente,
permitindo  uma
visão  mais
completa  e
atualizada  da
ciência”

Compreensão
que  questões
políticas
contemporâneas

Alfabetização
científica
cívica

Multidimensional

Fonte: Elaborado pela autora.

Carvalho  (2009)  aponta  que  o  alcance  de  níveis  elevados  de  alfabetização

científica  nas  populações  trazem benefícios  sociais  que  “[...]  manifestam-se  na  economia

nacional,  no  próprio  desenvolvimento  da  ciência,  nas  políticas  de  ciência  e  nas  práticas

democráticas [...]”,  além de favorecer  o  alfabetizado cientificamente,  de modo individual,

permitindo  “[...]  capacidade  de  tomadas  de  decisão  no  âmbito  dos  estilos  de  vida,  na

empregabilidade, nos aspectos intelectual e estético, e na ética.” (CARVALHO, 2009, p. 192).

Diante  do  exposto,  tem-se  a  necessidade  da  alfabetização  científica  como

demanda educacional para a sociedade contemporânea e o alerta para o professor de Biologia

possibilite aos estudantes em suas aulas o aprofundamento dos níveis da alfabetização em seu

fazer. A busca por esse aprofundamento, dentre outros aspectos deve contemplar os caminhos

metodológicos escolhidos pelo professor (SASSERON, 2015). Neste contexto, na próxima

seção pretendemos discorrer sobre o papel das estatégias de ensino.

2.5  UTILIZAÇÃO  DE  ESTRATÉGIAS DE  ENSINO  VARIADAS  E  A BUSCA PELA

INTERDISCIPLINARIDADE

Diferentes elementos fazem parte do planejamento docente, para que os objetivos

de aprendizagem sejam alcançados. Dentre estes elementos  Martins, Souza e Leite (2014)

destacam a metodologia, por considerarem haver uma necessidade de refletir sobre estas para

que seja possível vencer as deficiências históricas no ensino de Ciências e Biologia, mesmo
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que ela não seja a única a ser levada em consideração, nessa busca pela melhoria do ensino,

como apontam os autores.

Manfredi  (1993)  esclarece  que  o  conceito  de  metodologia,  etimologicamente,

seria “o estudo dos métodos, dos caminhos a percorrer, tendo em vista o alcance de uma meta,

objetivo ou finalidade.” (p.1), mas a autora reitera que essa é uma definição abstrata que não

esclarece muito, uma vez que a compreensão de metodologia de ensino variou de acordo com

o contexto e momento histórico no qual foi produzido. De modo mais amplo, ela aponta que

metodologia de ensino deve ser compreendida como 

[...]  um conjunto de princípios e/ou diretrizes acoplada a uma estratégia técnico-
operacional, serviria como matriz geral, a partir da qual diferentes professores e/ou
formadores podem produzir e criar ordenações diferenciadas a que chamaremos de
métodos de ensino [...] (p. 5)

Martins, Souza e Leite (2014) contribuem esclarecendo sobre as metodologias de

ensino, no contexto do ensino de Ciências e Biologia, em uma perspectiva ampla, para além

de uma formação técnica, mas que se baseia em pressupostos teóricos e epistemológicos, que

têm  papel  relevante  na  transposição  do  saber  científico  para  o  saber  escolar.  Além  de

indicarem que existem metodologias mais favoráveis que outras para melhoria na educação

(MARTINS; SOUZA; LEITE, 2014). 

Laburú, Arruda e Nardi (2003) discordam  neste último ponto das autora, pois

defendem a diversidade metodológica nas aulas de Ciências, para que sejam respeitados os

estilos de aprendizagem dos estudantes, que geralmente em diverso em uma sala de aula.

Concordando,  Braga  (2016)  aponta  ser  pouco  produtivo  seguir  uma  linha  metodológica

puramente descritiva,  apresentando como principal  foco decorar  conceitos.  Gadotti  (2000)

reforça,  que  com  a  era  digital,  os  defensores  da  informatização  da  educação  indicam  a

necessidade  de  mudar  as  metodologias  de  ensino  utilizadas  nas  escolas  buscando  por

metodologias  variadas  para  tornar  o  ensino  mais  atrativo  no  contexto  contemporâneo  de

facilidade de acesso à informação. 

Borges (2012, p. 165) diz que:

[…] as ações para a melhoria do ensino de ciências devem abranger pelo menos três
diretrizes gerais de trabalho, quando se considera o espaço escolar: interação entre a
escola e a comunidade; diversificação das metodologias de ensino; valorização dos
profissionais e do trabalho coletivo da escola
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Destaque-se a  diversificação das  metodologias de ensino para um processo de

ensino de ciências melhor, conforme o apresentado anteriormente. Mas ao reparar a definição

de diversificação metodológica do autor - a utilização de diferentes estratégias que podem

levar  a  uma  nova  forma  de  trabalho  em  sala  de  aula  -  percebe-se  a  utilização  das

terminologias  metodologia  e  estratégia  de  ensino  como sinônimas.  No entanto,  Manfredi

(1993) indica ser a metodologia mais ampla que método de ensino.

Considerando que da metodologia escolhida fluem as estratégias de ensino, que

configuram-se em um caminho a ser seguido pelo professor no alcance de um ou vários

objetivos da aula (RODRIGUES, 2005). Ferreira, Correa e Dutra (2016, p.  350) definem

“estratégias quaisquer meios que o professor utiliza para facilitar o processo de aprendizagem

de seus alunos, independentemente da abordagem do processo de ensino [...]”. Para França;

Farias  e  Cardoso  (2013)  a  escolha  da  estratégia  metodológica  possibilitará  o  alcance  da

proposta pedagógica que se pretende realizar.

Corroborando com estes últimos autores, Krasilchik (2000) revela que durante as

reformas curriculares, houve um destaque para determinada  estratégia de ensino. A autora

aponta que as aulas práticas eram mais indicadas no contexto de formação de elites em que os

programas curriculares eram mais rígidos. Quando o foco foi formar o cidadão-trabalhador, os

projetos  e  as  discussões  foram  apontados  como  as  estratégias  ideais.  No  contexto  da

globalização,  que  impulsionou  um currículo  que  pretendia  formar  o  cidadão-trabalhador-

estudante, a metodologia mais relevante foram os jogos, principalmente os de exercício em

computadores. Carneiro (2013)  aponta que não é possível, na pós-modernidade, identificar

um predomínio de uma ou outra estratégia.

Dentre os elementos a serem considerados na escolha das estratégias, Sasseron e

Carvalho (2011), afirmam que

o  ensino  de  Ciências  pode  e  deve  partir  de  atividades  problematizadoras,  cujas
temáticas sejam capazes de relacionar e conciliar diferentes áreas e esferas da vida
de todos nós, ambicionando olhar para as ciências e seus produtos como elementos
presentes em nosso dia-a-dia e que, portanto, apresentam estreita relação com nossa
vida. ( p. 66)

As autoras apontam que esse modo de proceder no ensino de ciências permite o

alcance  de  níveis  mais  elevados  da  alfabetização  científica.  A perspectiva  interdisciplinar

apresentada pelas autoras, é reforçado por Sudério, Santos e Silva (2014), Brasil (2017) e

Soares e Carneiro (2013). Estes reforçam que a realização do ensino de ciência com uma
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abordagem puramente disciplinar não atende a promoção de uma formação crítica e reflexiva

dos  alunos e  apontam que o  currículo  trabalhado precisa  ser  apreciado no contexto  e  na

reflexão dos  temas  para  que  essa  formação crítica  e  reflexiva  seja  alcançada.  Ou seja,  é

preciso contextualizar e integrar o conhecimentos disciplinares para aprofundar o processo de

alfabetização científica.

Lira; Leite e Moraes (2013) indicam que a escola tem dificuldade de trabalhar

para  interligar  os  conhecimentos  devido  a  construção  histórica  dos  conhecimentos  ali

ensinados, embora na realidade os conhecimentos estejam todos interligados. Para alcançar a

compreensão da realidade, refletir sobre ela e atuar adequadamente é necessária uma atuação

interdisciplinar, que busca justamente essa articulação entre os conhecimentos.

Esse alerta para promoção da interdisciplinaridade, não é algo recente no Brasil,

quando, por exemplo, olhamos para os documentos oficiais orientadores para o ensino de

Ciências e Biologia identificamos nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio

(PCNEM) (BRASIL, 2000) e PCN+ (BRASIL, 2002) o apelo para um olhar mais amplo das

questões estudadas no ambiente escolar e presente na realidade diária dos alunos, para que o

aprendizado escolar seja mais útil na vida do aluno.

A abordagem  interdisciplinar  apresenta  uma  variedade  de  definições,  mas  de

modo  geral  podemos  perceber  entre  os  autores  a  ideia  de  contribuição  mútua  entre  os

diferentes conhecimentos aproximando-se do que se processa no mundo real (LIRA; LEITE;

MORAES, 2013; JAPIASSU, 1976 apud GONDIM, 2017).

Domingues  (2012)  apresenta  que  há  uma  inclinação  de  alguns  estudiosos  na

definição  de  ritmos  ou  graus  de  integração  do  conhecimento  disciplinar  construído

historicamente,  na  ocasião  o  autor  cita  a  multidisciplinaridade,  interdisciplinaridade  e

transdisciplinaridade  como  divisões  apontadas  pelos  estudiosos  na  busca  de  integrar  o

conhecimento  disciplinar.  Embora  alguns  estudiosos  defendam uma espécie  de  hierarquia

entre  esses  “graus”,  o  autor  indica  a  interdependências  desses  para  uma  mudança  da

compreensão da realidade. Fazenda (2002) indica a interdisciplinaridade como um movimento

elíptico de busca para a compreensão de uma velha realidade que se torna nova, à medida que

é observada e investigada.

Vários  são  os  desafios  no  processo  de  implantação  de  uma  prática  mais

integradora,  o  que  requer  diferentes  habilidades  por  parte  dos  professores  e  deve  ser

contemplado em sua formação profissional (FAZENDA, 2008). As escolhas realizadas pelo

professor na forma de abordar o que se estudará, estratégias metodológicas a serem utilizadas
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e outros aspectos podem então ser considerados pontos relevantes quando o interesse estiver

na formação crítica e reflexiva dos alunos. 

Trabalhos como o de Braga (2016) e Sudério; Santos e Silva (2014) nos quais

pode-se  identificar,  respectivamente,  diferentes  estratégias  a  serem  utilizadas  pelos

professores  e  suas  potencialidades  no  desenvolvimento  de  competências  relacionadas  a

efetivação da  alfabetização científica;  e  as  diferentes  métodos  de  ensino que  tornaram-se

eficientes na contextualização dos conhecimentos de Biologia, na experiência de formação de

professores;  reforçam a importância  da escolha das  estratégias didáticas e a promoção da

interdisciplinaridade para o alcance de uma formação humana mais integral. 

Embora  esses  trabalhos  sejam  fontes  enriquecedoras  e  seja  possível  também

termos acessos a outros trabalhos e obras que não foram destacadas aqui, no cenário atual

para  o  ensino  de  Biologia  há  necessidade  de  refletir mais  sobre  as  estratégias  de  ensino

disponíveis  para  utilização  no  processo  de  ensino e  aprendizagem  que  contribuam

positivamente na busca de uma educação para a vida (KRASILCHIK; MARANDINO, 2007;

BRASIL, 2018).
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3 METODOLOGIA

3.1 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA

De acordo com Eiterer et al. (2010) a pesquisa classifica-se: 

-  No  que  diz  respeito  a  abordagem  é  de  predomínio qualitativa,  pois  serão

coletados dados sem pretensão de aprofundamento para construção de uma visão geral dos

trabalhos presentes nos anais dos eventos e também dados que possibilitem a obtenção de

informações  mais  aprofundadas,  interpretando  os  significados  das  práticas  relatadas  nos

resumos selecionados para análise. Utilizando ferramentas qualitativas para referendar alguns

resultados fruto da abordagem qualitativa.

- Do ponto de vista dos objetivos: como exploratória e descritiva, uma vez que

pretende estudar o nível de alfabetização científica promovido por diferentes  estratégias de

ensino de Biologia,  ainda pouco estudado,  bem como pretende-se investigar,  descrevendo

características e relações dessas estratégias com esse processo de alfabetização;

-  No  tocante  às fontes  de  informações  de  dados é bibliográfica  também

documental, uma vez que, os dados da pesquisa serão coletados dos trabalhos publicados nos

anais do ENEBIO, promovido bienalmente pela Associação Brasileira de Ensino de Biologia

(SBENBIO).

3.2 FONTE DE DADOS

Na pesquisa pretende-se ter um olhar sobre as práticas metodológicas utilizadas

pelos professores no ensino de Biologia na educação básica, e ao final elencar estratégias

metodológicas  e  tipo  de  abordagem  do  conhecimento relacionando-os  com  o  nível  de

alfabetização científica que promovem.

Dentre  as  várias  possibilidades  de  fontes  de  dados  escolheu-se  os  anais  do

ENEBIO, por ser um evento voltado ao ensino de Biologia, sendo realizado há cerca de 12

anos.  Este evento é organizado pela Associação Brasileira de Ensino de Biologia (SBENBIO)

congrega professores e pesquisadores envolvidos com o ensino de Ciências e Biologia.

O histórico da SBENBIO, revela um pouco da importância do ENEBIO para o

ensino de Ciências e Biologia no Brasil. Em 1984, por iniciativa de docentes e pesquisadores

do  Departamento  de  Metodologias  do  Ensino  e  Educação  Comparada  da  Faculdade  de

Educação da Universidade de São Paulo, deu-se início os encontros Perspectivas do Ensino de
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Biologia  (EPEB),  foram  dez  edições  deste  evento  até  o  último  em  2006  (OLIVEIRA;

LEYSER, 2011). Durante o VI EPEB, em 1997, a SBENBIO foi criada (SBENBIO, s.d), esta

promoveu Encontros Regionais de Biologia (EREBs), que motivaram, em 2005, a realização

do primeiro ENEBIO, que ampliou os fóruns e discussões voltados para o ensino de Biologia

(MARANDINO; et al., 2005, p.27-28). Desse modo, percebe-se a importância desse evento

para o ensino de Biologia e a relevância dele como fonte fonte de dados.

Os anais deste evento possibilitam a identificação dos resultados da aplicação de

diferentes  estratégias  de  ensino, nas  diferentes  realidades  da  educação  básica  do  Brasil,

potencializando o olhar sobre a tendência das estratégias utilizadas para o ensino de Biologia

no Brasil, como indica o trabalho de Borges e Lima (2007), que também teve como fonte de

dados estes documentos.

Embora existam anais de 12 anos, neste trabalho pretende-se ter uma visão mais

recente das aplicações metodológicas escolhidas pelos professores. A exploração se restringiu

aos dois últimos eventos nacionais, que na época da elaboração do projeto dessa pesquisa já

estavam publicados, compreendendo assim os anais dos anos de 2014 e 2016. Esses anais são

fruto  dos trabalhos  submetidos  ao V ENEBIO/II  EREBIO regional  1  e  VI ENEBIO/VIII

EREBIO regional 3,  e estão disponibilizados nas seguintes revistas: SBENBIO de número 7 e

9, respectivamente, acessíveis por meio de plataforma digital.

O local de ocorrência dos respectivos eventos, São Paulo-SP e Maringá-PR, em

regiões  mais ao sul  do país,  a  frequência dos trabalhos  por  região seguiu praticamente o

mesmo padrão  (Quadro 2).  Os  trabalhos  mais  frequentes  foram da  região  Nordeste  (35),

seguida da região Sudeste (30), Sul (17), Centro-Oeste (14) e Norte (9). Essa localização pode

ter contribuído para uma menor frequência de trabalhos da região Norte, mas a ocorrência dos

trabalhos  da  região  Sul  e  Centro-Oeste,  pode  estar  relacionada  ao  tamanho  populacional

dessas regiões.

Quadro 2 - Lista dos trabalhos investigados e respectivo local de aplicação

EVENTO TÍTULO DO
TRABALHO

AUTORES LOCAL DE
APLICAÇÃO

REGIÃO

2014

A contribuição do pibid 
biologia para o ensino do
conteúdo de genética nas 
escolas estaduais Getúlio 
Vargas e Padre Anchieta, 
em Florianópolis-SC.

HAYATA, Maiara
Albuquerque; 
KUNZLER, 
Alviani; 
LESSMANN, 
Cleiton.

Florianópolis - 
SC Sul
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EVENTO
TÍTULO DO
TRABALHO AUTORES

LOCAL DE
APLICAÇÃO REGIÃO

2014

Baralho didático: 
temas de Biologia para
ensino médio

FERNANDES, 
Stephanne 
Marques 
Araújo; et al. Teresina - PI Nordeste

2014

Desvendando o DNA 
de Allium cepa para 
aprender Genética

PIOTROWSKI,
Solange Maria; 
et al.

Cerro Largo - 
RS Sul

2014

A utilização de cartuns
em meio ao ensino de 
Ciências e Biologia: 
temas controversos em
questão

RUDEK, 
Karine; et al.

Cerro Largo - 
RS Sul

2014

As atividades 
investigativas e a 
resolução de 
problemas no ensino 
de Biologia: limites e 
possibilidades

MOREIRA, 
Lídia Cabral; 
DE SOUZA, 
Girlene Santos; 
ALMASSY, 
Rosana Cardoso
Barreto.

Cruz das Almas 
- BA Nordeste

2014

Você é o que você 
come: uma questão 
transdisciplinar

CARNEIRO, 
Marcos Antonio
Magnani; et al.

Rio de Janeiro - 
RJ Sudeste

2014

Ludicidade em sala de 
aula: o jogo da 
pirâmide alimentar 
como uma proposta 
para o estudo dos 
alimentos e da nutrição
no ensino médio

MONTENEGR
O, Luciana 
Araújo; 
ARAÚJO, 
Magnólia 
Fernandes 
Florêncio de; 
PETROVICH, 
Ana Carla Iorio. Natal - RN Nordeste

2014

Ensino de Biologia por
investigação: relato de 
uma experiência no 
açude Santo Anastácio,
Fortaleza (CE)

RODRIGUES, 
Diego Adaylano
Monteiro; 
LEITE, Raquel 
Crosara Maria; 
GALLÃO, 
Maria Izabel. Fortaleza - CE Nordeste

2014

Tecendo discussões e 
reflexões sobre temas 
controversos no ensino
de Ciências e Biologia 
através do cinema

PASINI, 
Margiéli; 
SANTOS, Eliane 
Gonçalves dos; 
PRIESNITZ, 
Simoni.

Cerro Largo - 
RS Sul
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EVENTO
TÍTULO DO
TRABALHO AUTORES

LOCAL DE
APLICAÇÃO REGIÃO

2014

O estudo sobre 
qualidade de vida no 
ensino médio a partir 
da dinâmica de um júri
simulado sobre 
colesterol

SOUSA, 
Alessandro 
Eduardo de 
Almeida; et al. Camaçari - BA Nordeste

2014

Projeto folder: a 
promoção da saúde 
básica mediante a 
prevenção informativa.

MERISSI, 
Thiago Lima Perus - SP Sudeste

2014

Flora de samambaias e
licófitas de são joão de
petrópolis, santa 
teresa/es, e a sua 
aplicação na 
alfabetização científica

PENA, Nelson 
Túlio Lage; 
KORRES, 
Adriana M. N.; 
AQUIJE, Glória
Maria de F.

Santa Teresa 
-ES Sudeste

2014

Ensino por 
investigação e 
alfabetização 
científica: relato de 
experiência e análise 
das atividades do 
PIBID Biologia 
UFABC (2011 - 2014)

NASCIMENTO, 
Amanda Porto 
do; CIRINO, 
Douglas 
William; 
GHILARDI-
LOPES, Natália
Pirani.

Santo André - 
SP Sudeste

2014
Biomas: estudo através
de jogo didático

GALLÃO, 
Maria Izabel; et
al. Fortaleza - CE Nordeste

2014

Ensino por 
investigação: uma 
proposta de leitura e 
escrita no ensino de 
Biologia

ALMEIDA, 
Sandra Luiza 
Sousa Santos 
de; OLIVEIRA,
Kaline Soares 
de; 
FLORÊNCIO, 
Magnólia 
Fernandes. Natal - RN Nordeste

2014

Educação ambiental na
escola pública: relato 
de experiências a partir
de oficinas didáticas 
no ensino de Ciências 
e Biologia

FERNANDES, 
André Fillipe de
Freitas.

Rio de Janeiro - 
RJ Sudeste
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EVENTO
TÍTULO DO
TRABALHO AUTORES

LOCAL DE
APLICAÇÃO REGIÃO

2014
O ensino Biologia 
como prática reflexiva

VILARRUBIA, 
Anna Carolina; 
SCARPA, 
Daniela Lopes. Itaquera - SP Sudeste

2014

Construindo saberes 
utilizando a estratégia 
didática “Biologia no 
cinema: da Evolução à 
Ecologia”

SILVA, 
Madalena de 
Mello e.

Barra Mansa - 
RJ Sudeste

2014

Desenvolvimento de 
aulas práticas durante 
o estágio 
supervisionado em 
Ciências/Biologia

OLIVEIRA, 
Andressa Maria 
Vieira de; et al. Iguatu - CE Nordeste

2014

Produção de material 
didático para o ensino 
de Biologia: uma 
estrategia desenvolvida
pelo 
PIBID/Biologia/FECL
I

OLIVEIRA, 
Andressa Maria 
Vieira de; et al. Iguatu - CE Nordeste

2014

Pokemons invadem a 
prova de cladística: 
uma experiência com 
estudantes do terceiro 
ano do ensino médio

SAITO, Luis 
Carlos; URSI, 
Suzana. São Paulo - SP Sudeste

2014

Sementes de imbuia: 
promovendo relações 
entre educação, 
ciências e cultura

RECH, Bruno; 
KNAUL, 
Denise Wernke; 
SANTOS, 
Sandra 
Aparecida dos. Imbuia - SC Sul

2014

A educação ambiental 
crítica na escola pública: 
uma experiência do pibid
de Biologia para a 
formação de professores

SILVA, André 
Maciel da; 
JUNIOR, Antonio
Fernandes 
Nascimento Larvras - MG Centro-este

2014

Indicadores da 
alfabetização científica 
em uma sei de biologia: a
proposição das inscrições
literárias como um novo 
indicador

DEL-CORSO, 
Thiago 
Marinho; et al.

Cidade 
Universitária - 
SP Sudeste
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EVENTO
TÍTULO DO
TRABALHO AUTORES

LOCAL DE
APLICAÇÃO REGIÃO

2014

A motivação discente 
em aulas de Biologia 
com quadrinhos

CUNHA, André
Luiz Rodrigues 
dos Santos; 
ALVES, José 
Moysés; 
ALMEIDA, 
Ana Cristina 
Pimentel 
Carneiro de. Belém - PA Norte

2014

O celular nosso de 
cada dia: reflexões 
sobre ciência, 
tecnologia e sociedade

CUNHA, André
Luiz Rodrigues 
dos Santos. Belém - PA Norte

2014

Verde perto: uma 
experiência 
interdisciplinar no 
ensino médio 
politécnico

WIETH, 
Stefany Hepp; 
RODRIGUES, 
Carla 
Gonçalves.

Pedro Osório - 
RS Sul

2014

Oficina mitos e 
verdades da Biologia 
invisível

SANTOS, Lívia
Borges dos; 
SIQUEIRA, 
Kamilla Paes de

Uberlândia - 
MG Centro-Oeste

2014

O jogo como estratégia
pedagógica na 
construção de 
conceitos em Ecologia 
no ensino médio

NEVES, Maria 
Luiza 
Rodrigues da 
Costa; 
SOARES, 
Núbia 
Rodrigues Contagem - MG Centro-Oeste

2014

Robótica educacional e
aprendizagem 
colaborativa no ensino 
de Biologia:discutindo 
o conceito de sistema 
nervoso

GARCIA, Mara
Cristina de 
Morais; 
SOARES, 
Márlon Herbert 
Flora Barbosa. Goiânia - GO Centro-Oeste

2014

Bioclick: uma 
experiência 
educomunicativa em 
rede social

RIBEIRO, 
Célio Alves; 
NOJOSA, 
Maria Diva 
Borges. Trairi - CE Nordeste
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EVENTO
TÍTULO DO
TRABALHO AUTORES

LOCAL DE
APLICAÇÃO REGIÃO

2014

Venha cantar com a 
gente! : produção de 
paródias como estratégia 
didática no ensino e 
aprendizagem de 
Biologia

GOMES, Renata 
Rafaela Alves; et 
al. Natal - RN Nordeste

2014

Proposição de uma 
estratégia para o 
desenvolvimento do 
tema transversal meio 
ambiente no contexto 
do ensino médio

SANTOS, 
Francisco César 
Alves; 
BIZERRIL, 
Marcelo 
Ximenes A. Brasília - DF Centro-Oeste

2014

O ensino de Ciências e
Biologia nas redes 
sociais: o facebook® 
como plataforma 
virtual para debates 
científicos nos ensinos 
fundamental e médio

MALIZIA, 
Bruno; 
DAMASCENO,
Fabio.

Rio de Janeiro - 
RJ Sudeste

2014

Compreendendo as 
relações ecológicas 
pelo olhar dos 
estudantes do ensino 
médio de uma escola 
de Seropédica – RJ

DE SOUZA, 
Danilo Pereira; 
LIMA-
TAVARES, 
Daniele. Seropédica - RJ Centro-Oeste

2014

Aplicação da 
metodologia da 
problematização na 
alfabetização 
ecológica: o 
desenvolvimento de 
uma nova percepção 
sustentável

MARTINS, 
Wania Elisa; 
SANTOS, 
Thaynara 
Nascimento 
dos; LEDA, 
Luciana 
Ribeiro. Lapa - RJ Sudeste

2014

O lúdico no exercício 
da educação ambiental 
na disciplina de 
Biologia no nível 
médio de ensino

EVANGELIST
A, Larissa de 
Mello; 
SOARES, 
Márlon Herbert 
Flora Barbosa Itapuranga - GO Centro-Oeste

2014

Construindo herbários 
digitais no ensino 
médio politécnico: 
oficina de Botânica

SORGE, Carla 
Joseane, et al.

Cerro Largo - 
RS Sul
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EVENTO
TÍTULO DO
TRABALHO AUTORES

LOCAL DE
APLICAÇÃO REGIÃO

2014

Bingo vegetal: 
atividade lúdica para a 
fixação de conteúdos 
de Botânica

MAVIGNIER, 
Rebeca 
Deolindo; et al. Teresina - PI Nordeste

2014

Argumentação em 
aulas de temas 
Evolutivos: um 
exercício de análise

SILVA, 
Raphaela Lopes
da; 
SALOMÃO, 
Simone Rocha.

Rio de Janeiro - 
RJ Sudeste

2014

Jogando com o sistema
reprodutor masculino e
feminino

GOMES, 
Miguel Vinícius
da Costa; 
LIMA, Kelly 
Dhayane 
Abrantes. Caratinga - MG Centro-Oeste

2014

Concepções 
alternativas sobre 
artrópodes: sequência 
de ensino como 
proposta para 
superação no ensino 
médio

PINHEIRO, 
Sheila Alves; et 
al. Natal - RN Nordeste

2014

Atividade investigativa
para ensinar as causas 
da má digestão

OLIVEROS, 
Paula 
Bergantin. Natal - RN Nordeste

2014

A formação de 
professores: relato de 
uma experiência do 
estágio supervisionado
com o uso da 
fotografia para ensinar 
Biologia no ensino 
médio

BARROS, 
Luiza Ribeiro 
de; NEVES, 
Maria Luiza 
Rodrigues da 
Costa.

Belo Horizonte 
- MG Centro-Oeste

2014

Temas 
contemporâneos no 
ensino de Biologia: 
desenvolvendo uma 
unidade didática sobre 
o ritmo biológico sono 
e vigília para o ensino 
médio

NASCIMENTO,
Gerlania 
Carolina Melo; 
CARVALHO, 
Fabricia Correia
de; SOUSA, 
Ivanise Cortez 
de.

Parnamirim - 
RN Nordeste
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EVENTO
TÍTULO DO
TRABALHO AUTORES

LOCAL DE
APLICAÇÃO REGIÃO

2014

Sala de aula de 
Biologia: práticas 
cognitivas e 
construção de 
significados biológicos

MACHADO, 
Lígia Cristina 
Ferreira. RJ Sudeste

2014

ABO do sangue: o 
lúdico, abp e 
experimentação para 
compreender o 
fenômeno da 
transfusão sanguínea.

DA HORA, 
Bruna Lorena 
Valentim; et al. Natal - RN Nordeste

2014

Aprendizagem baseada
em problemas(ABPS) 
como estratégia de 
ensino aprendizagem 
sobre educação 
alimentar

VITORIANO, 
Narjara Cinthya
de Freitas; et al. Natal - RN Nordeste

2014

Aplicação do jogo 
eletrônico calangos no 
ensino do conceito de 
nicho ecológico

MACHADO, 
Ricardo 
Ferreira; et al.

Feira de 
Santana - BA Nordeste

2014

Conscientização 
ecológica através de 
um jogo didático sobre
os biomas brasileiros

SILVA, Juliane 
Barros da; 
VALIM, Magui 
A.

Rio de Janeiro - 
RJ Sudeste

2016

A valorização da 
linguagem artística e 
da tecnologia de 
informação e 
comunicação para 
tornar menos abstrato 
o estudo da biologia 
celular no primeiro ano
do ensino médio: uma 
experiência através da 
criação de tirinhas

PAIVA, 
Amanda Valle 
de Almeida.

Rio de Janeiro - 
RJ Sudeste

2016

O jardim zoológico 
Como espaço para o 
ensino de mamíferos: 
tecendo uma estratégia
investigativa

COSTA, 
Samara dos 
Anjos da; 
OLIVEIRA, 
Luana Maria. Brasília - DF Centro-Oeste
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EVENTO
TÍTULO DO
TRABALHO AUTORES

LOCAL DE
APLICAÇÃO REGIÃO

2016

Educação em 
Genética: uma 
proposta para o ensino 
da expressão gênica a 
partir de diferentes 
estratégias didáticas

BARBOSA, 
Marco Aurélio 
Ferreira; et al.

Rio de Janeiro - 
RJ Sudeste

2016

Sexualidade na 
educação básica: uma 
abordagem visando à 
conscientização e à 
divulgação sobre DST

FOLINO, 
Carolina 
Habergric; et al.

Rio de Janeiro - 
RJ Sudeste

2016

O ensino da origem da 
vida à luz da 
metodologia científica:
uma abordagem na 
educação básica

OUVERNEY, 
Roberta da 
Rocha; et al.

Rio de Janeiro - 
RJ Sudeste

2016

A argumentação em 
uma sequência didática
investigativa sobre 
biodiversidade

CAMARGO, 
Gabriel 
Henrique de; 
MOTOKANE, 
Marcelo Tadeu; 
CASTRO, 
Rafael Gil de.

Interior de São 
Paulo - SP Sudeste

2016

A construção de um 
trabalho investigativo 
coordenado pelo 
PIBID Biologia sobre 
o tema aproveitamento
alimentar

SILVA, Thaís 
Soares da; et al.

Vitória de Santo
Antão - PE Nordeste

2016

História da Ciência e 
ensino de sistema 
circulatório: uma 
proposta de sequência 
didática.

NUNES, Luana 
Beatriz Xavier; 
PECHLIYE, 
Magda Medhat. São Paulo - SP Sudeste

2016

Análise da eficiência 
de vídeo didático na 
abordagem do tema 
“células-tronco”

SUDÉRIO, 
Fabrício 
Bonfim. Crateús - CE Nordeste

2016
“Ser ou não ser: eis as 
questões (de gênero)”

CARVALHO 
FILHO, 
Evanilson 
Gurgel de. Natal - RN Nordeste
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EVENTO
TÍTULO DO
TRABALHO AUTORES

LOCAL DE
APLICAÇÃO REGIÃO

2016

A educação ambiental 
crítica promovida a 
partir da aprendizagem
cooperativa

ROCHA, Pedro 
Neves da; 
VIVEIRO, 
Alessandra 
Aparecida. Ibaté - SP Sudeste

2016

A compreensão do 
processo osmótico por 
meio de uma atividade 
prática realizada pelo 
pibid

ALMEIDA, 
Obertal da 
Silva; et al. Itapetinga - BA Nordeste

2016

PIBID: integrando 
teoria com a prática 
por meio da trilha 
ecológica

ALMEIDA, 
Obertal da 
Silva; et al. Itapetinga - BA Nordeste

2016

A produção de vídeos 
no ensino médio como 
mediação tecnológica 
para aprendizagem em 
uma abordagem CTS

RESENDE, 
Sílvia Gomes 
dos Santos; 
NEVES, Maria 
Luiza 
Rodrigues da 
Costa; 
TAVARES, 
Marina Lima.

Belo Horizonte 
- MG Centro-Oeste

2016

A pesquisa como 
princípio educativo 
articulador das 
aprendizagens de 
conteúdos escolares

FRISON, Marli 
Dallagnol; 
MADKE, 
Patricia; 
WYZYKOWS
KI, Tamini. Ijuí - RS Sul

2016

Abordagem da 
Parasitologia no ensino
médio: uma sequência 
didática facilitadora no
processo de ensino 
aprendizagem

FREITAS, 
Matheus Saloes;
et al. Itapetinga - BA Nordeste

2016

A literatura 
reencantando a 
Biologia: uma 
proposta de encontro 
entre leitura e ciências

AVANZI, Maria
Rita; et al. Guará - DF Centro-Oeste
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EVENTO
TÍTULO DO
TRABALHO AUTORES

LOCAL DE
APLICAÇÃO REGIÃO

2016

Proposta de avaliação 
na perspectiva da 
taxonomia de bloom

LIMA, Gabriel 
Henrique de; 
SANTOS, José 
Phillipe Joanou 
Pereira dos; 
LIMA, Kênio 
Erithon 
Cavalcante.

Vitória de Santo
Antão - PE Nordeste

2016

Delineamentos dos 
papéis sociais de 
gênero por estudantes 
do ensino médio

FIGUEIREDO, 
Bianca Araci 
de. Votorantim - SP Sudeste

2016

A abordagem do tema 
alimentação como 
prática socioambiental:
relato de atividades 
desenvolvidas no cap 
UFRJ.

FARO, Rayssa 
Motta; et al.

Rio de Janeiro - 
RJ Sudeste

2016

Evidenciando aspectos
evolutivos em uma 
sequência didática 
sobre o filo chordata 
(cordados): uma 
experiência no ensino 
médio a partir do 
PIBID/UEM

LUZ, Marcos 
Rogério Busso; 
CORAZZA, 
Maria Júlia. Maranhão - MA Nordeste

2016

Relações entre o 
conceito de 
biodiversidade e 
gêneros textuais na 
produção escrita de 
uma sequência didática
investigativa

MORAES, 
Tiago do 
Amaral; 
CASTRO, 
Rafael Gil de. SP Sudeste

2016

Tópicos de Genética 
numa perspectiva 
CTS: as contribuições 
e limites de uma 
sequência didática para
o 3º ano do ensino 
médio

BARROS, 
Raviéllen 
Vieira; 
TEIXEIRA, 
Paulo Marcelo 
Marini; 
SOUZA, Ana 
Lúcia Biggi de. Jequié - BA Nordeste
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EVENTO
TÍTULO DO
TRABALHO AUTORES

LOCAL DE
APLICAÇÃO REGIÃO

2016

Jogos didáticos como 
método alternativo 
para o ensino 
aprendizagem de 
Biologia no ensino 
médio

OSMAN, Sônia
Maciel da Rosa;
MONTEIRO, 
Denilza 
Geraldo. Manaus - AM Norte

2016

Aprendizagem em 
Biologia e construção 
de significados: 
evidenciando práticas 
epistêmicas

MACHADO, 
Lígia Cristina 
Ferreira.

Nova Iguaçu - 
RJ Sudeste

2016

Contextualizando a 
observação de 
pteridófitas

GOTTARDO, 
Lais; et al.

Cerro Largo - 
RS Sul

2016

Uma experiência de 
modelagem de 
conteúdos biológicos 
no ensino médio

MONTEIRO, 
Hudson 
Rodrigues da 
Cruz; et al.

Samambaia 
Norte - DF Centro-Oeste

2016

Botânica na escola: 
uma proposta para o 
ensino de Histologia

MACEDO, 
Marina; URSI, 
Suzana. Osasco - SP Sudeste

Atuação dos bolsistas 
do PIBID na escola 
estadual Professora 
Clara Tetéo – 
Macau/RN: a 
importância do pibid 
para a realização de 
atividades práticas no 
ensino de Biologia

BARBOSA 
NETO, 
Anselmo 
Carlos; et al. Macau - RN Nordeste

2016

Elaboração de 
estratégias didáticas 
por alunos: 
contribuições para a 
aprendizagem em 
Biologia do ensino 
médio

PEREIRA-
FERREIRA, 
Cristiane; et al.

Rio de Janeiro - 
RJ Sudeste

2016

Refletindo sobre os 
corpos: a importância da 
fundamentação teórica 
em sexualidade para a 
formação docente em 
Biologia

SOUSA, Paulo 
Ricardo Santos 
de; SILVA, José
Roberto Feitosa. Fortaleza- CE Nordeste
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EVENTO
TÍTULO DO
TRABALHO AUTORES

LOCAL DE
APLICAÇÃO REGIÃO

2016
Colorindo a Genética 
Quantitativa

BRÃO, Arianne
Francielle Silva. PR Sul

2016

A Biologia forense no 
jogo didático: uma 
ferramenta 
motivacional para o 
ensino de Genética em 
uma abordagem 
investigativa

NEVES, Marina
Amaral; 
NEVES, Maria 
Luíza 
Rodrigues da 
Costa.

Belo Horizonte 
- MG Centro-Oeste

2016

Ensino de Ciências por
investigação: 
possibilidades do 
projeto investigativo 
interdisciplinar 
conexão deltana 
educação básica

PERSICH, 
Gracieli Dall 
Ostro; et al.

Santo Ângelo e 
Santa Maria - 
RS Sul

2016

Oficina sobre 
infecções sexualmente 
transmissíveis e 
sexualidade para 
adolescentes: um 
relato de experiência

GÔNGORA, 
Adriane 
Barreto; SILVA,
Heloisa Santos. Maringá - PR Sul

2016

O uso de um recurso 
didático como subsídio
para o ensino de 
Genética

BARROS, 
Gabriela Dutra; 
SILVA, Delano 
Moody Simões 
da. DF Centro-Oeste

2016

Aprendendo Botânica 
no ensino médio por 
meio de atividades 
práticas

CORRÊA, 
Bruno Jan 
Schramm; et al.

Dois Vizinhos - 
PR Sul

2016

De olho nas matas: o 
lúdico como 
instrumento facilitador
no processo de ensino-
aprendizagem

SILVA, 
Juliclécia kelly 
da; et al. Natal-RN Nordeste

2016

Diversificação 
metodológica: uma 
estratégia para o 
ensino de síntese de 
proteínas

MACHADO, 
Cleide Renata 
da Silva; 
FRAIHA-
MARTINS, 
France. Abaetetuba - PA Norte
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EVENTO
TÍTULO DO
TRABALHO AUTORES

LOCAL DE
APLICAÇÃO REGIÃO

2016

Atividades práticas em
jardins e no laboratório
de ciências no 
processo de ensino-
aprendizagem de 
Botânica

FERRAZ, José 
Roberto; 
SANTOS, 
Giovana 
Medeiros dos; 
KLEIN, Tania 
Aparecida da 
Silva. Londrina - PR Sul

2016

Literatura de cordel: 
uma ferramenta 
didática para ensino e 
aprendizagem da 
fisiologia humana 
integrada

SOUSA, 
Ivanise Cortez 
de. RN Nordeste

2016

O uso de esteroides 
anabolizantes, suas 
implicações na saúde 
do corpo e influência 
no conceito de beleza 
na sociedade em uma 
aula de Biologia

ELMESCANY, 
Yan Rafael 
Batista; et al. Belém-PA Norte

2016

Reflexões acerca de 
aspectos da natureza 
da ciência mediadas 
pelo tema “o que é 
vida”

NOGUEIRA, 
Luciana Valéria;
FREITAS, 
Kelma Cristina 
de. São Paulo - SP Sudeste

2016

Aulas na floresta: 
conhecendo primatas 
os plantadores de 
árvores

SILVA, Sergio 
Aparecido 
Seixas da; et al. Abaitará - RO Norte

2016

Conhecendo os fungos 
como cicladores de 
nutrientes e 
decompositores da 
matéria orgânica nas 
florestas tropicais

SILVA, Sergio 
Aparecido 
Seixas da; et al. Abaitará - RO Norte

2016

A problematização no 
processo de alfabetização
científica: uma 
experiência com 
estudantes do ensino 
médio, de uma escola 
estadual do município de 
Lagarto, SE

SANTOS, 
Tatiane da 
Silva; 
LANDIM, 
Myrna 
Friederichs. Lagarto - SE Nordeste



46

EVENTO
TÍTULO DO
TRABALHO AUTORES

LOCAL DE
APLICAÇÃO REGIÃO

2016

Modelização: um 
caminho facilitador no 
ensino de Genética

BARROS, 
Juliana Sobral 
de; OLIVEIRA,
Vera Lúcia Bahl
de. Londrina-PR Sul

2016

Uma experiência 
docente na aplicação 
de uma sequência 
didática lúdica para o 
ensino dos filos do 
reino animal

SANTOS, 
Ijanilson Lago 
dos; SOUSA, 
Elson Silva de. São Luiz - MA Nordeste

2016

Estratégias 
metodológicas no 
ensino de biologia 
desenvolvidas no 
estágio supervisionado
III: alternativas 
facilitadoras no 
processo de 
aprendizagem

OLIVEIRA, 
Ivina Barbosa 
de; SILVA, 
Miríades 
Augusto da. Ilhéus - BA Nordeste

2016

A experimentação no 
ensino de Botânica: 
um relato de 
experiência

TREVISAN, 
Inês; ALVES, 
Nayara Sabrina 
de Freitas. Altamira - PA Norte

2016

Plantas medicinais e 
alimentícias não 
convencionais como 
estratégia no ensino de
Biologia com ênfase 
em botânica

SILVA, Daniella
de Vasconcelos 
da; et al. Manaus - AM Norte

2016

Botânica mediada por 
recursos multimídia: as
contribuições de um 
software de autoria 
para o ensino dos 
ciclos reprodutivos dos
grupos vegetais INADA, Paulo. Maringá - PR Sul

2016

Minicurso conversa 
evoluída: uma 
experiência no ensino 
da evolução humana

VALENÇA, 
Cristiana Rosa; 
et al.

Rio de Janeiro - 
RJ Sudeste
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EVENTO
TÍTULO DO
TRABALHO AUTORES

LOCAL DE
APLICAÇÃO REGIÃO

2016

mobilização de 
conteúdos atitudinais 
sobre o tema 
agrotóxicos na 
educação ciência, 
tecnologia, sociedade e
ambiente

ANDRADE, 
Maria 
Aparecida da 
Silva; et al.

Recôncavo da 
Bahia - BA Nordeste

2016

Evolução biológica em
sala de aula: um 
diálogo com imagens 
do enem e de mídias 
populares

VIEIRA, 
Renato 
Campos; 
KARAT, 
Marinilde 
Tadeu. SC Sul

2016

Jogo para a 
compreensão dos 
processos da 
fotossíntese e 
respiração aeróbica

GOMES, 
Luciana Maria 
de Jesus 
Baptista; 
MESSEDER, 
Jorge Cardoso.

Rio de Janeiro - 
RJ Sudeste

Fonte: Elaborado pela autora

3.3 ANÁLISE DOS DADOS

Os anais  dos  eventos,  dispunham de resumos completos.  Após seleção prévia,

realizada  através  da  observação  trabalho  por  trabalhos,  dispostos  nos  anais.  Foram

selecionados  para  leitura  integral  aqueles  cujos  títulos  e/ou  palavras-chave  identificavam

apresentar relato de aplicação de estratégias metodológicas no ensino formal com alunos do

ensino médio, aproximando-se da pesquisa realizada por Teixeira e Megid Neto (2012). 

Diante dessa perspectiva dos 568 trabalhos que foram aprovados e publicados na

SBENBIO,  número  7,  realizou-se  a  leitura  integral  de  50  trabalhos.  Já  dos  trabalhos

publicados na  SBENBIO, número 9, do universo das 696 publicações, foram selecionados

para leitura integral 55 trabalhos (quadro 2).

Baseando-se na metodologia utilizada por Teixeira e Megid Neto (2012) elaborou-

se uma ficha avaliativa,  que retirava como informações gerais  dos trabalhos,  as seguintes

informações: Título do resumo, autores, ano de publicação e nível de ensino de aplicação da

estratégia.  Os trabalhos,  relato  de aplicação no ensino médio,  passaram por uma segunda

análise na qual coletou-se informações mais aprofundadas: estratégia(s) utilizada(s); nível de
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alfabetização científica alcançado, de acordo com Krasilchik (2019); trechos que ajudaram a

justificar  o  alcance  do  nível  de  alfabetização  científica; “grau”  de  interdisciplinaridade

abordado e breve resumo do roteiro didático utilizado.  A ficha de análise dos trabalhos foi

criada no formulário Google®, por favorecer a realização da análise dos dados em qualquer

ponto que tivesse internet, além de essa ferramenta possibilitar o preenchimento de planilhas

favorecendo análises posteriores.

Para análise dos dados foram utilizadas algumas técnicas que se aproximam da

análise do conteúdo disposta em Bardin (2016), das quais utilizou-se a leitura flutuante dos

trabalhos, recorte das unidade e  categorização por análise semântica a partir de  categorias

previamente estabelecidas, conforme o disposto na matriz de referência (quadro 3), construída

a  partir  de  Krasilchik  (2019),  além  da  categorização  por  “grau”  de  interdisciplinaridade

utilizado, seguindo o disposto na matriz de referência (quadro 4).

Quadro 3 – Matriz de referência para identificação dos níveis de alfabetização científica alcançado pelos
trabalhos.

Nível de
alfabetização

científica

Repercussão nos
resultados

Expressões identificadas
nos trabalhos

Exemplos

Nominal O aluno é  capaz  de  relatar
termos  biológicos,  sem
saber seu significado.

Declaração  do  autor  do
alcance desse nível.
No  texto,  busca  por
expressões, como:
Não  soube/dominou  o
significado do termo.

“[...] usaram o termo “nicho
ecológico” em seus textos, o
que  sugere  que  a  maioria
dos estudantes não dominou
o  significado  deste
conceito” TB49_14

Funcional O aluno é capaz de definir
um  termo  científico,  sem
compreender  seu
significado.

Declaração  do  autor  do
alcance desse nível.
No  texto,  busca  por
expressões, como:
Sequência correta
Respondeu corretamente
Fixou os conceitos
Relação correta
Relembra o conteúdo
Assimilação do conteúdo
Não  conseguiram  realizar
aplicações, posicionar-se…

Ou expressões que levassem
a  compreender  que  os
alunos  apenas
reproduziram/repetiram
conceitos.

“formar a sequência correta de
algum dos temas propostos, ou
seja,  fizer  corretamente  as
correlações conceito/imagem
Os resultados mostraram que a
atividade  didática  foi
importante  para  uma  maior
assimilação  do  conteúdo.”
TB02_14
“o  exercício  de  transcrever  e
sintetizar  “concretamente”  um
polipeptídeo  favoreceu  a
fixação dos conceitos de modo
mais  lúdico  e  significativo.”
TB03_16
“O resultado não foi o esperado
porque se acreditava que com o
aumento das informações sobre
o  tema os  alunos  teriam mais
confiança  para  responder  e  se
posicionar sobre essas questões
polêmicas  relacionadas  às
células-tronco.” TB09_16
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Nível de
alfabetização

científica

Repercussão nos
resultados

Expressões identificadas
nos trabalhos

Exemplos

Estrutural O aluno é capaz de explicar
o  termo  biológico
relacionando  com  sua
vivência.

Declaração  do  autor  do
alcance desse nível.
No  texto,  busca  por
expressões, como:
Compreende  melhor  os
conceitos
Relaciona com o cotidiano
Refletir sobre o conceito
Resolve situações problema
complexas…
Outras  expressões  que
remetesse à ideia de relação
do conteúdo com a vivência

“Na  questão  problema
relacionada  à  anemia,  os
alunos  também  logo
chegaram  à  conclusão  do
diagnóstico  da  doença,
utilizando  a  própria
experiência  para
argumentarem.” TB48_14

“O preenchimento da tabela
como  aplicação  do
conhecimento  exigiu  dos
estudantes  apoio  nos
conceitos  científicos
abordados  em sala,  relação
com  características
observáveis  dos
cordados[...]” TB21_16

“[...]  os  estudantes  foram
capazes  de  enxergar  as
plantas  como seres  vivos e
participantes de sua rotina.”
TB28_16

Multidimensional O aluno é capaz de aplicar o
conhecimento  adquirido
relacionando com de outras
áreas  do  conhecimento  na
resolução  de  problemas
reais.

Declaração  do  autor  do
alcance desse nível.
No  texto,  busca  por
expressões, como:
Aplica  o  conhecimento  no
cotidiano
Resolveu  problemas
socioambientais
Refletir sobre a realidade
Problematiza  os
conhecimentos
Articula  diferentes
conhecimentos.
Outras  expressões  que
remetesse  à  ideia  de
resolução  de  problemas
reais  ou  não  com
conhecimentos plurais.

“os alunos durante todo este
processo,  desde  introdução
da  problemática,  das  aulas
com  conteúdos  conceitos
até  a  finalização  com  o
debate,  desenvolveram  os
quatro  estágios  da
alfabetização  científica”
TB17_14

“Este  grupo  desenvolveu
estratégias  diferenciadas
para explicar a resolução do
problema.  Assim,  eles
desenharam e apresentaram
um esquema para o plantio
da cana-de-açúcar de forma
a  não  prejudicar  a
população  e  as  terras  da
região  da  usina
sucroalcooleira.” TB37_14

“Os  alunos  levantaram
diversos  problemas
relacionados  a  questões
ambientais  que  chamavam
sua  atenção  [...]  Após
diversas discussões, surgiu a
ideia de fazermos um 
jardim vertical” TB11_16

Fonte: Elaborado pela autora com base em Krasilchik (2019).
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Quadro 4 – Matriz utilizada para identificação dos níveis de interação dos conhecimentos presentes nos relatos
do ENEBIO investigados.

Nível de interação
dos conhecimentos

Características buscadas
Expressões identificadas

no trabalhos
Exemplos

Caráter Disciplinar Abordagem  mais  próxima
do currículo convencional,
em  que  apenas  o
conhecimento  de  uma
disciplina  convencional  é
trabalhado.

Declaração do autor ou
No  texto,  busca  por
expressões, como:
Abordar/Estudar  o
conceito específico de...
O  conteúdo  disciplinar
estudado
Aprender  conteúdo
específico...

“descrever  atividades
práticas  específicas,
abordando  o  conteúdo  de
genética” TB02_14

“Esta  consistiu  numa
atividade  prática,  no  qual
foi explanada a temática de
mamíferos[...]” TB02_16

“[...]foi  avaliar  a
contribuição  do  vídeo
“Células-tronco”  na
aprendizagem  desse
conteúdo  específico  por
alunos  do  3º  ano  [..]”
TB09_16

Caráter
Multidisciplinar

Abordagem  em  que  se
utiliza  conhecimentos  de
diferentes  disciplinas,  sem
percepção  de  busca  por
integração  desses
conhecimentos.

Declaração do autor ou
No  texto,  busca  por
expressões, proximas de :
Dois ou mais assuntos  em
momentos independentes.
Consolidar conhecimentos,
conceitos
conhecimentos separados...

“[..]  os  estudantes  se
portam  em  termos  de
participação, envolvimento
e motivação na construção
de  um  jogo  sobre  a
Pirâmide  alimentar
(conteúdos:  alimentos  e
nutrição)” TB07_14

“[…]  Com  o  objetivo  de
unificar  todos  os
conteúdos  explicitados
anteriormente tais como a
ocorrência de mutações,  a
síntese proteica e o código
genético  degenerado,  foi
proposta  uma  atividade
lúdica  para  os  estudantes,
visando  consolidar  estes
importantes  conceitos
biológicos” TB03_16

Caráter
Interdisciplinar

Abordagem  em  que  se
utiliza  conhecimentos  de
diferentes  disciplinas,
havendo  explicitamente
busca  por  integração
desses conhecimentos.

Declaração do autor ou
No  texto,  busca  por
expressões, como:
Integração  dos
conteúdos/conhecimentos
articulação  dos
conceitos/conteúdos/conhe
cimentos
Fuga/distanciamento  do
conhecimento disciplinar...
outras  expressões  que
apontassem integração dos
conhecimento

“organizar  o  ensino  de
uma  maneira  mais
integrada,  evitando  a
estrutura  sequencial  de
conteúdos” TB21_16

“Trabalhar  com  temas
sociais,  por  vezes,  requer
vários  conteúdos[…]
requerem  do  professor  a
capacidade  de  selecionar,
sintetizar  e  articular  os
conhecimentos  a  serem
trabalhados [...]” TB23_16
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Nível de interação
dos conhecimentos

Características buscadas Expressões identificadas
no trabalhos

Exemplos

Caráter
Transdisciplinar

Abordagem  em  que  há
tamanha  integração  de
conhecimentos
disciplinares, que  não  há
possibilidade  de
estabelecer limites entre os
conhecimentos.

Declaração do autor ou
No  texto,  busca  por
expressões, como:
Conhecimento complexo
Abordagem  complexa/
transversal
Entendimento mais amplo
Outras  expressões  que
indicavam motivação  para
compreensão
complexidade  da
realidade.

“[...]preocupação do grupo
em  estabelecer  uma
relação  [...]  como
mecanismo necessário para
o  entendimento  mais
amplo de uma determinada
questão” TB46_14

“[...]  fazendo  uso  de  uma
abordagem transdisciplinar
de  questões  científicas  e
artísticas  relacionadas  à
questão  socioambiental.”
TB06_14

“[...]  interagem  com
diferentes linguagens e em
que  medida  tal  interação
contribui  para  ampliação
de  seus  repertórios  de
leitura,  tanto  de  suas
experiências  como  de
elementos  do
conhecimento  científico.”
TB17_16

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Pires (1998) e Japiassu (1976; apud GONDIM, 2017).

Após a realização da exploração semântica dos trabalhos, no tocante ao nível de

Alfabetização  Científica  (NAC)  promovido,  realizou-se  um  tratamento  com  os  trechos

destacados dos trabalhos com o auxílio do programa de análise textual IRAMUTEQ 7.0 alpha

2,  em  que  se buscou  identificar  a  similaridade  entre  esses  trechos,  através  do  teste  de

similitude. Essa análise possibilita a formação de gráficos em forma  de árvores  em que as

palavras mais  relacionadas estão ligadas por ramos, quanto mais espessos for o ramo maior

será a relação das palavras no corpus textual. Assim, este gráfico favorece a compreensão dos

sentidos atribuídos a algumas palavras.

No  tocante  a  investigação  da  existência  de  correlação  entre  as  estratégias

metodológicas com o NAC alcançado e o “grau de interdisciplinaridade” e o NAC alcançado

foi realizado uma avaliação estatística com auxílio do programa BioEstat 5.0, utilizando o

teste - coeficiente de contingência C, que compreende um teste que compara grupos de dados

apresentando um valor de contingência. Esse valor está dentro de uma escala de zero até um,

o zero representa a  ausência de correlação entre  os dados e  a maior  proximidade do um

representa total correlação entre os dados.
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3.4 PRODUTO EDUCACIONAL

O produto educacional desenvolvido com as informações oriundas desse estudo,

constitui um caderno pedagógico, que tem como público-alvo inicial professores de Biologia,

mas que poderá ser utilizado por professores de outras disciplinas. Neste guia, apresentam-se

estratégias metodológicas caracterizando-as e destacando os níveis de alfabetização científica

que  estas  promovem com  maior  frequência,  de  acordo  com  os  resultados  da  pesquisa

realizada.  Ao final  de cada caracterização das estratégias  de ensino existe  a  indicação de

alguns  trabalhos  que  foram investigados,  como  fonte  de  leitura  para  que  os  professores

possam  ter  uma  ideia  de  como  utilizar  aquela  modalidade  para  alcançar  o  nível  de

alfabetização científica apontado para estas. 

O produto tem como diferencial as informações referentes a promoção dos níveis

de alfabetização científica, o que possibilitará uma reflexão a mais sobre a estratégia que os

professores vêm utilizando em sala de aula. Este catálogo será disponibilizado de modo on-

line, em formato de e-book, com acesso gratuito, para que diferentes professores tenham a

possibilidade de utilizá-lo.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados fruto desta investigação serão apresentados da seguinte forma: inicialmente

pretende-se  discorrer  sobre  as  estratégias  metodológicas  identificadas  nos  trabalhos,  em  seguida,

busca-se  discutir  sobre  a  articulação  dessas  estratégias  com  a  promoção  dos  diferentes  NACs,

pretende-se,  ainda,  tecer  sobre  a  relação da  abordagem interdisciplinar  e  o  alcance dos  NACs e,

finalmente, faz-se uma breve apresentação do caderno pedagógico produzido a partir dos resultados

desta  investigação.  Contemplando,  desse  modo,  a  abordagem dos  objetivos  pretendidos  por  esse

estudo.

4.1 ESTRATEGIAS UTILIZADAS NO ENSINO DE BIOLOGIA

Nesta seção, pretende-se discorrer sobre as estratégias metodológicas identificadas

nos  trabalhos,  de  modo  a  apresentar  a  frequência  com  que  estas  foram  utilizadas,  as

associações entre as estratégias, acompanhada de uma breve descrição de cada uma. Cabe

ressaltar que a caracterização ora disposta funcionou como base para construção do caderno

pedagógico, produto educacional, objetivo desta pesquisa.

Os resumos, objetos de análise deste trabalho, compreendiam relatos de aplicação

de estratégias metodológicas, realizadas com alunos do ensino médio, em ambiente escolar.

Evidenciou-se  que  por  compreender,  em sua  maioria,  de  relatos  de  sequências  didáticas,

apresentaram uma combinação de modalidades didáticas, sendo raros os casos que contaram

com apenas uma estratégia. Essa associação de estratégias também foi encontrada por Borges

e Lima (2007) no estudo de análise dos anais do primeiro ENEBIO.

O pluralismo metodológico é defendido por Laburú, Arruda e Nardi (2003), como

uma  necessidade  para  o  processo  de  ensino  e  aprendizagem  em  Ciências.  Os  autores

argumentam que esse processo é complexo por demais, sendo um reducionismo seguir uma

única linha metodológica na utilização das estratégias que auxiliam o trabalho em sala de

aula. Então esse comportamento de associar estratégias pode ser entendido como positivo no

alcance de objetivos mais amplos para o ensino e aprendizagem.

Os resultados encontrados por Theodoro,  Costa e Almeida (2015) indicam que

existem professores que concordam com o  variação de estratégias de ensino por afirmarem

que

 



54

as  combinações  de  diferentes  recursos  e  de  estratégias  didáticas  facilitam  e
enriquecem  o  ensino  e  a  aprendizagem,  porque  ambos  auxiliam  os  alunos  a
desenvolverem diferentes competências e habilidades, viabilizando a construção do
conhecimento na interação aluno/professor, desta forma, propicia caminhos para o
aluno compreender o conteúdo. (p.135-136)

Desse  modo,  temos,  além  de  ressaltada  a  importância  de  utilizar  variadas

modalidades  didáticas,  o  esclarecimento  que  essa  prática  não  é  exclusiva  dos  trabalhos

investigados, reforçando que os trabalhos estudados estão próximos do que realmente ocorre

no cotidiano escolar.

Essa  perspectiva  da  realidade  escolar  permitiu  a  identificação  de  dezesseis

principais  estratégias  metodológicas  (Tabela 1).  Nos trabalhos  publicados no  ENEBIO de

2014, todas as estratégias foram identificadas. Destas, onze foram novamente identificadas no

ENEBIO realizado em 2016. 

Tabela 1 - Estratégias didáticas identificadas nos anais do V e VI  ENEBIO, em  relatos de  aplicação no ensino
médio.

Estratégias / Modalidades
didáticas

Anais V ENEBIO (2014) Anais VI ENEBIO (2016)

Frequência
Absoluta

Frequência
Relativa

(%)

Frequência
Absoluta

Frequência
Relativa

(%)
Aula Experimental 8 16 13 22,41
Aula Expositiva 18 36 32 55,17
Discussão 23 46 38 65,52
Estudo de Casos 6 12 4 6,90
Estudo Dirigido 1 2 7 12,07
Estudo do Meio 5 10 5 8,62
Jogos 10 20 9 15,52
Júri Simulado 2 4 0 0
Modelos 4 8 8 13,79
Oficina 4 8 0 0
Pesquisa/Projeto 9 18 20 34,48
Produção de Vídeo 1 2 2 3,45
Produção Textual 2 4 10 17,24
Seminário 2 4 4 6,9
Simulações 2 4 1 1,72
Suporte textual/audiovisuais 13 26 5 8,62

Fonte: Elaborado pela autora

Em  ambos  eventos  as  modalidades  mais  utilizadas  foram  Discussão  e  Aula

Expositiva. Esse resultado aproxima-se do que é encontrado em pesquisas que investigam as

modalidades didáticas utilizadas no ensino de Ciências e Biologia (THEODORO; COSTA;

ALMEIDA,  2015;  JESUS;  SOARES;  NASCIMENTO,  2016).  Neste  último  trabalho,  as

autoras apontam a associação dessas duas estratégias - Aula Expositiva Dialogada - como a
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mais frequente opção metodológica escolhida por um grupo de professores em Sergipe. Com

frequência foi possível encontrar essa associação, aula expositiva e discussão (20% em 2014 e

39,66% em 2016), entre os relatos.

4.1.1 Discussão

A Discussão pode ter ganhado espaço como estratégia mais frequente, pela busca

entre os professores de resgatar a essência do conhecimento científico (BACHELARD, 1996),

ou ainda, como possibilidade de promover uma ação docente mais de coadjuvante, conforme

o trecho:

Tais questões, direcionadas aos alunos, auxiliam na implementação de uma aula com
padrões discursivos dialógicos, onde o professor concede aos alunos a oportunidade
de participarem intensamente da discussão, explicitando suas ideias, conclusões e
conflitos internos. No primeiro momento da aula, onde essas questões são lançadas
com mais frequência, o professor busca não só a presença ativa dos alunos, mas
também investiga seu conhecimento sobre o tema em questão, marcando a primeira
parte da aula. (TB40_14)

Acrescenta-se ainda que esse método de ensino mostrou-se muito versátil,  por

conta da sua possibilidade de utilização em sala de aula sozinha e também associada a outras

estratégias. Isso pode ajudar a explicar a predominância de ocorrência dessa modalidade.

A discussão  caracteriza-se pela  interação entre  professor  e  aluno  por  meio  de

perguntas,  objetivando construir  um  raciocínio  lógico  a  respeito  do  que  se  estuda.  Para

Libâneo (2006), essa estratégia pode ser denominada conversação didática e pode ser utilizada

em associação a exposição alcançando uma elaboração conjunta (professor-aluno) de novos

conhecimentos, habilidades e convicções. Braga (2016) chama essa estratégia de discussões

argumentativas e concordando com Libâneo o autor aponta que essa modalidade permite o

desenvolvimento de uma aula de mão-dupla, que requer uma maior participação estudantil, já

que exige do estudante a contribuição com seus pontos de vistas.

Essa estratégia quando utilizada para apresentação de conceitos de acordo com

Rossasi  e  Polinaski  (2008),  torna  essa  mais  agradável  e  interessante.  Mas  é  preciso  ter

cuidado ao utilizar essa estratégia, pois a aula pode tornar-se um diálogo entre professor e os

alunos mais “estudiosos”, o que minimizaria o potencial colaborativo e participativo oferecido

por esta modalidade (SOUZA, 2014).

Nos  estudos  investigados,  os  resultados  alcançados  possibilitam  uma
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compreensão de versatilidade desse método de ensino para  associar-se a  outras.  Além de

existirem trabalhos em que esta estratégia tenha aparecido sozinha, essa esteve presente em

associação com a maioria das estratégias identificadas. Atividades de leitura e produção de

textos e filmes,  modelos,  exposição,  júri  simulado, seminário,  estudo de casos,  estudo do

meio,  estudo  dirigido  e  jogos  estiveram  fortemente  ligadas  a  essa  modalidade  didática.

Algumas dessas estratégias funcionaram como suporte para as perguntas que orientaram as

discussões.

4.1.2 Aula Expositiva

A modalidade aula expositiva, apontada como estratégia didática mais utilizada

pelos  professores  (LIBÂNEO,  2006;  ROSSASI; POLINASKI,  2008;  ROSA; LANDIM,

2014; THEODORO; COSTA; ALMEIDA, 2015) nesta pesquisa ocupou a segunda posição.

Outra  questão  relevante  foi  que  não  apareceu em nenhum trabalho sozinha.  O que  pode

indicar uma busca dos professores de fugir de uma postura dominante, enquanto os alunos

permanecem mais passivos no processo de ensino e  aprendizagem (OLISKOVICZ; PIVA,

2012).  Mesmo  não  sendo  a  principal  estratégia  pode-se  perceber  que  esta  tem  uma

representatividade  considerável  nos  trabalhos  aqui  investigados,  possivelmente  por  seu

potencial na aquisição do conhecimento cognitivo e introdução de conceitos que não fazem

parte  do  cotidiano  dos  estudantes (PLIESSNIG;  KOVALICZN,  2008),  o  que  não  é

desconsiderado pelos  professores  quando pretendem alcançar  esse  objetivo  em sala. Essa

compreensão pode ser exemplificado pela informação retirada de um dos trabalhos: 

[...] utilizou-se a abordagem expositiva. Esta intervenção teve, com a utilização de
chaves  dicotômicas,  o  objetivo  de  demonstrar  aos  alunos  a  importância  de  se
classificar as plantas corretamente, evidenciando a importância da taxonomia para a
ciência, sociedade e ambiente. (TB12_14)

A  aula  expositiva  é  definida  como  uma  “preleção  verbal  utilizada  pelos

professores  com  o  objetivo  de  transmitir  determinadas  informações  aos  seus  alunos”

(SOUZA, 2014,  p.130).  Krasilchik  (2019,  p.  79)  aponta  essa  modalidade  como relevante

“para introduzir um assunto novo, sintetizar um tópico, ou comunicar experiências pessoais

do professor.”. Essa aplicabilidade indicada por Krasilchik (2019) é também afirmada por

Oliskovicz e Piva (2012).
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Souza (2014) indica que a exposição deve ser uma análise teórica e fundamentada

do conteúdo realizada pelo professor, sendo esta, diferente do que estiver existente em livros

ou outros produtos culturais, podendo ser utilizada em momentos de síntese e síncrese do

trabalho de aprendizagem. Para sua aplicação o professor deve estar atento se o tempo de

concentração de seu público é capaz de ter,  pois a  aplicação dessa estratégia  exigirá  dos

estudantes essa concentração (PEREIRA; et al., 2012).

Para  que  se  explore  bem o  potencial  da  exposição  Oliskovicz  e  Piva  (2012)

defendem  que  além  de  ser  limitada  no  tempo  e  estar  associada  a  outras  estratégias  o

planejamento da sua utilização dessa modalidade deve considerar

Perfeito domínio e segurança do conhecimento que é objeto da exposição exatidão e
objetividade dos dados apresentados; discriminação clara entre o que é essencial e o
que é secundário; organicidade, ou seja, boa concatenação das partes e subordinação
dos  itens  de  cada  parte;  correção,  clareza  e  sobriedade  do  estilo  empregado;
linguagem clara, correta e expressiva; conclusões, aplicações ou arremate definido.
(p. 117).

4.1.3 Suportes textuais / audiovisuais

A  estratégia  de  utilizar  suportes  textuais  e  audiovisuais,  apresentou  grande

representatividade entre as produções de 2014, mas foi mais tímida entre os trabalhos de 2016

(Tabela 1). Neste grupo, reuniu-se a utilização de textos de vários gêneros, e a utilização de

vídeos e filmes. Pliessnig e Kovaliczn (2008, p.4) apontam que “a presença de atividades

envolvendo  leitura  e  escrita  contribui  para  o  rompimento  do  ciclo  cópia  e  memorização,

favorecendo  a  compreensão  do  objeto  de  estudo.”.  Esses  suportes  estiveram  sempre

acompanhados  de  estratégias  como  exposição,  discussão,  pesquisa,  estudo  do  meio,  aula

experimental; apresentando relevância no desenvolvimento e alcance das sequências proposta,

favorecendo maior participação dos estudantes. 

Dentre os gêneros textuais utilizados encontrou-se tirinhas, charges, quadrinhos e

textos de divulgação científica.  Sudério, Santos e Silva (2014) apontam que a utilização de

textos  ajuda  a  contextualizar  o  ensino,  além de  os  de  cunho  científico,  possibilitarem a

aprendizagem de conceitos de ciências e o contato com uma nova linguagem e forma de

estudar. Souza (2014) acrescenta que os textos de divulgação científica permitem também o

contato com o método científico. Para a autora as tirinhas, quadrinhos e charges permitem um

ambiente lúdico para a inserção de conceitos e promoção de discussões devido a natureza da

linguagem  presente  nestes  materiais.  As  potencialidades  descritas  foram  identificadas  na
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análise dos resultados de aplicação, como, o exposto em um trabalho: 

Apresentei para discussão com os alunos um texto chamado: “Nós, que resistimos
aos Celulares” o que gerou um grande debate em sala de aula de como hoje em dia
as pessoas se tornam dependentes dessa tecnologia e que para eles parecia difícil
imaginar a vida sem os celulares. (TB26_14)

Os  audiovisuais  utilizados  compreenderam  filmes  e  vídeos  curtos.  Essas

ferramentas  estiveram  envolvidas  principalmente  com  a  promoção  de  discussões,

aprofundamento ou revisão dos conceitos estudados, ou ainda como forma de visualizar a

aplicação do conteúdo estudado em sala. Isso pode ser observado na avaliação de um aluno

sobre essa estratégia: “O ponto positivo foi que eu comecei a ver filmes e ter um olho mais crítico

sobre eles e começar a perceber o fundo de verdade nele e o que afeta na minha vida” (TB18_14)

 Os  trabalhos  de  Arroio,  Diniz  e  Giordan  (2005),  Barros,  Girasole  e  Zanella

(2013) e Sudério,  Santos e Silva (2014) confirmam essas possibilidades de utilização dos

audiovisuais. Neste último trabalho os autores acrescentam que esses instrumentos são uma

forma clara e atraente de apresentar fatos importantes da ciência e tecnologia.

Audiovisuais e  leitura dos  textos potencializam a contextualização e  permitem

uma abordagem mais interdisciplinar em sala de aula (SUDÉRIO; SANTOS; SILVA, 2014).

Na utilização desses suportes é importante o professor estar atento a adequação dos conteúdos

a idade/maturidade dos estudantes, no caso dos vídeos ainda deve-se atentar para a adequação

deste, ao tempo de duração de aula.

4.1.4 Jogos

Já a utilização de jogos mantiveram praticamente inalterada frequência absoluta

entre os anais dos dois eventos (Tabela 1). Nos trabalhos de 2014, esta estratégia foi o único

caminho metodológico escolhido em 40% dos trabalhos em que apareceu. Já nos trabalhos de

2016,  sempre  esteve  acompanhado  de  uma  ou  mais  estratégias.  Dentre  as  associações

encontradas a mais frequente foi com a discussão e a exposição. Morán (2015) indica que os

jogos, sejam eles, individuais ou coletivos, de competição ou colaboração, de estratégias, com

etapas e habilidades bem definidas vem ganhando espaço no ambiente escolar. Isso confirma

a presença dessa estratégia de ensino nos relatos de ambos anais.

Para  Souza  (2014,  p.  134)  “o  jogo  didático  é  uma  ótima  ferramenta  para

socialização, estreitamento de relações entre os alunos e entre estes e os professores, estimula
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o desenvolvimento cognitivo e a inteligência, essenciais para a compreensão dos conceitos”.

Pedroso  (2009)  acrescenta o  potencial  desta  estratégia  em  motivar  a  participação  dos

estudantes. Isso é reforçado pela avaliação de estudantes: “Porque estimula nosso raciocínio e

além de aprender a gente se diverte [...] Porque nos ajuda a relembrar o conteúdo [...] Porque

é uma maneira mais fácil de aprender” (TB39_14) Assim, a utilização dessa modalidade seria

uma forma de descentralizar o professor no processo de ensino, levando-o a assumir uma

postura de condutor e estimulador em sala (SOUZA, 2014). 

Há também a compreensão que esta estratégia de ensino promove um ambiente

que propicia o desenvolvimento espontâneo e criativo dos alunos (BRASIL, 2000). Mas para

alcançar esse desenvolvimento, é preciso que a utilização de jogos em sala de aula, não fique

limitada a utilização de um jogo pronto, mas o professor estimule a elaboração de jogos pelos

alunos,  possibilitando  estimular  ainda  mais  a  criatividade  dos  mesmos  (FOLLMANN;

DATTEIN; UHMANN, 2013). 

De acordo com Souza (2014) um dos cuidados que o professor deve ter ao utilizar

o jogo em sala, é necessário evitar a confusão que alguns estudantes podem fazer em função

da ludicidade desta modalidade, pois o aspecto recreativo dessa estratégia pode se sobrepor

aos  aspectos  pedagógicos.  Isso  poderia  empobrecer  essa  estratégia  por  não  garantir  a

aprendizagem dos estudantes.

4.1.5 Pesquisa/projeto

A pesquisa/projeto ganhou espaço entre os resumos sendo esta uma estratégia que

recruta dos estudantes diferentes habilidades e auxilia a inclusão da investigação em sala de

aula. O disposto no trabalho  a seguir ajuda a reforçar essa compreensão

O grupo 01 escolheu trabalhar com a temática sobre crescimento vegetal e elaborou
a seguinte questão problematizadora: As mudas de uma mesma planta possuem o
mesmo desenvolvimento sob diferentes comprimentos de onda luminosa? Após a
definição  da  questão  problematizadora,  os  alunos  elaboraram  as  hipóteses
explicativas e em seguida a metodologia para investigar o problema [...] O segundo
grupo,  [...]  escolheu  pesquisar  sobre  o  ciclo  da  água  na  natureza  a  partir  da
montagem de um terrário. A questão problematizadora desenvolvida pelo grupo foi:
Como circula a água em um ambiente fechado? [...] (TB15_14)

Esta estratégia apresentou frequência muito maior nos  trabalhos do ENEBIO de

2016 (Tabela 1). Em alguns trabalhos foi identificada como uma investigação mais livre em
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que  os  alunos,  embora  orientados  pelos  respectivos  professores,  eram  estimulados  a  ter

autonomia na escolha dos métodos para testar as hipóteses por eles elaboradas e ao final do

ciclo  apresentavam os  resultados  oriundos  de  suas  pesquisas,   aproximando  da  atividade

desenvolvida por um cientista (MORAES; GALIAZZI; RAMOS, 2002). 

Diante da definição apresentada, incluiu-se nessa denominação metodológica o

que  Delizoicov  (2005)  e  Silva  e  Delizoicov  (2008)  chamam  de  metodologia  de

problematização. Estes autores ainda indicam que a principal característica deste método de

ensino seria a interdisciplinaridade de conteúdos para a resolução de problemas. Em acordo

com descrito por estes autores, observou-se que, em sua maioria, os trabalhos que optaram por

essa estratégia foram realizados de modo interdisciplinar.

Braga  (2016)  apresenta  essa  estratégia  como  problematização,  atividade  por

descoberta ou resolução de problemas. Este autor revela a necessidade de promover realmente

a autonomia dos estudantes, porque ao deixar que a aplicação dessa modalidade didática se

reduza a anotar dados para construir tabelas e gráficos a essência dessa modalidade didática,

para ele, é desvirtuada. 

Percebeu-se  que  as  aplicações  dessa  estratégia,  em  geral  iniciaram  com  a

utilização de outras estratégias como aula experimental, aula expositiva, discussões, leitura de

textos e vídeos, modelos e jogos, alguns com a finalidade de estimular os alunos a pensar no

fazer  científico e recordando e/ou esclarecendo caminhos que poderiam seguir.  Assim,  de

certo modo, nestas aplicações houve a tentativa de estimular os estudantes a despertar para um

momento mais autônomo. 

Sobre  as  associações  de  estratégias  apresentadas  deveria  ser  dada  ênfase  na

utilização de pesquisa/projeto com discussões e aulas experimentais no ensino de ciências.

Essa compreensão, parte de Bachelard (1996), quando o autor afirma que problematizar e

perguntar fazem parte da essência do conhecimento científico e Berezuk, Obara e Schunk

(2008) indicam que a atividades experimentais e de laboratório, se trabalhadas na resolução

de problemas permitem o desenvolvimento do espírito científico.

4.1.6 Aulas Experimentais

Além de servir de suporte a outras estratégias, as aulas experimentais apareceram

em algumas propostas como a principal estratégia. Sua frequência foi levemente maior nos

trabalhos  do ENEBIO de 2016 (Tabela 1).  Cabe esclarecer,  que essa modalidade didática
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reúne atividades  que podem ou não ser  realizadas  em laboratório,  que  compreenderam o

contato  e  manuseio  direto  dos  estudantes  na  realização  de  observação  e  manipulação  de

fenômenos, equipamentos e organismos do universo da Biologia (BRAGA, 2016). Embora

nesta  definição  haja  a  aproximação  com  as  atividades  práticas,  que  incluem  modelos

didáticos, optamos neste trabalho separar essas estratégias.

As atividades práticas, em que se incluem as aulas experimentais, para Krasilchik

(2019) são indispensáveis na sala de aula de ciência e Biologia, pois possibilitam aos alunos

defrontarem-se com situações inesperadas, pondo-os em proximidade com o fazer científico.

A compreensão da autora é confirmada pelo apresentado em um dos trabalhos

No  decorrer  dos  experimentos  todos  os  grupos  tiveram  dificuldades  com  a
metodologia  previamente  definida  por  eles,  mas  foram em frente  e  finalizaram.
Assim que  todos  os  grupos  encerraram houve  uma  apresentação  para  os  outros
alunos,  e  ao  final  de  cada  havia  discussões  em  cima  dos  procedimentos
desenvolvidos,  conclusões  e  se  o  experimento  realizado  realmente  provaria  a
hipótese levantada e responderia ao problema proposto. (TB43_16)

Carneiro (2013) aponta que durante um período,  para o ensino de Ciências,  a

experimentação  era  considerada  o  melhor  caminho  para  promover  aprendizagem  dos

conhecimentos científicos, mas Martins e Leite (2013) reiteram que muitas vezes a utilização

desta  estratégia  se  restringiu  a  uma  dimensão  meramente  técnica,  o  que  reduziria  a

aprendizagem dos estudantes a apenas o “como fazer”, perdendo de vista perspectivas mais

reflexivas que essa modalidade didática permite.

 Para fugir desse reducionismo na aprendizagem, Krasilchik (2019) esclarece que

o estudante não deve apenas reproduzir um roteiro prévio a fim de encontrar respostas certas,

num contexto de aula experimental puramente demonstrativa. Durante a análise dos relatos

que apresentaram essa estratégia foi possível encontrar uma busca por superar essa forma de

aplicação da estratégia, havendo propostas que trabalharam com graus de liberdade variados,

em que,  embora os alunos viessem a executar  o roteiro programado pelo professor,  eram

instigados a refletir sobre o problema a ser investigado, observar os detalhes que poderiam

afetar no resultado encontrado, além de haverem propostas em que os estudantes tiveram que

elaborar o próprio roteiro experimental a partir de um problema prévio, ou ainda, escolher um

problema a ser investigado e seguir escolhendo os caminhos metodológicos a serem seguidos

para testar as hipóteses elaboradas. Nesta última situação, pode-se perceber a associação dessa

estratégia com a metodologia de pesquisa/projeto.
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Este  último  modo de  aplicação das  aulas  experimentais,  para  Martins  e  Leite

(2013), possibilita que durante a aula seja despertado e mantido o interesse dos estudantes,

potencializando  o  desenvolvimento  de  habilidades  como  resolução  de  problemas,

compreensão de conceitos básicos, entre outras.  Características necessárias no processo de

alfabetização científica. Além de confirmar a promoção da Alfabetização Científica por essa

estratégia, Lima e Garcia (2011) apontam que esta forma de aplicar a experimentação pode

ajudar a fugir da promoção do ensino e aprendizagem centrado no professor.

4.1.7 Modelos didáticos

A utilização  de  modelos  didáticos,  que  para  alguns  autores  junto  às  aulas

experimentais  compreenderia  uma  atividade  prática  de  ensino  (BEREZUKI;  OBARA;

SCHUNK, 2008; SOUZA, 2014), foi mais frequente entre os trabalhos de 2016 do que os de

2014 (Tabela 1). A aplicação dessa estratégia contemplou a elaboração destes pelos próprios

estudantes,  recrutando  destes  maior  pesquisa  e  autonomia  e,  em  outros  casos  houve  a

utilização de um modelo já pronto.

Em  sua  maioria,  a  utilização  dos  modelos  esteve  associada  a  produção  de

materiais  pedagógicos  voltados  ao  ensino de Biologia  Molecular.  Isso deve-se,  talvez,  ao

benefício que esta estratégia apresenta, de permitir o contato dos estudantes com o que muitas

vezes é impossível de ser compreendido devido o diminuto tamanho (BEREZUKI; OBARA;

SCHUNK, 2008). O que pode ser apreendido do trecho: 

Essa atividade possibilitou que os alunos reproduzissem o formato da molécula de
DNA utilizando  bolinhas  de  isopor,  arame,  tintas  e  palitos  de  dente,  para  que
observassem  os  elementos  que  compõem  e  dão  forma  a  estrutura  espacial
(TB01_14).

 Krasilchik  (2019) apoia  a  utilidade  deste  método  de  ensino  como objeto  de

ensino necessário devido aos avanços nos estudos da área da Biologia. Dentro destes avanços

destaca-se os estudos na área da Genética. Cabe ainda reforçar, que um marco na história da

ciência, que envolve o DNA diretamente, foi a modelização desta molécula na elucidação de

sua forma tridimensional.

A aplicação  dessa  modalidade  didática  também esteve  fortemente  associada  à

exposição, o que indica a utilização dessa ferramenta para compreensão de conceitos básicos
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cujos modelos mentais não seriam suficientes (JUSTINA; FERLA, 2006). De acordo com

Setúval e Bejarano (2009) deve-se apenas ter o cuidado de não fazer com que esses modelos

se tornem uma simplificação do objeto real.

4.1.8 Estudos de Caso

Os estudos de caso, que compreendem o estudo sobre uma determinada situação-

problema a ser analisada pelos alunos (OLISKOVICZ; PIVA, 2012),  apareceram entre  os

relatos  também  como  ferramentas  motivadoras  a  investigação,  pois  os  estudantes  foram

levados  a  analisar  a  situação,  levantar  hipóteses  sobre  a  mesma,  levando-os  ainda  a

argumentar na apresentação seus pontos de vistas, como apresentado no trecho: 

Com isso os alunos começaram as lançar suas hipóteses e as escrevi no quadro,
dentre as quais apareceram: ela deve ser alérgica a algum componente recorrente na
sua  alimentação;  deve estar  comendo em demasiado;  não  deve  estar  mastigando
adequadamente; sua alimentação deve ser muito “pesada” (gordurosa)”. (TB43_14)

Pazinato e Braibante (2014), pesquisando sobre  o ensino de Química apontam a

relevância dessa estratégia para trabalhar os conceitos científico e o contexto social. 

Percebeu-se que esta estratégia manteve uma pequena frequência nas composições

metodológicas  aplicados  (Tabela  1),  e,  na  maioria  das  vezes,  esteve  acompanhada  de

exposição e discussão. Esses resultados estão alinhados ao que indica Pazinato e Braibante

(2014), apontam que a modalidade de estudo de caso deriva da modalidade didática de estudo

por  problema,  que  neste  trabalho  agrupamos  no  título  de  pesquisa/projeto,  cujas

características permitem a implementação da investigação em sala de aula.

Os  autores  apontam  também  que  a  utilização  dessa  estratégia,  que  é

aparentemente  fácil,  exige  do  professor  durante  o  planejamento  um  trabalho  extenso  e

minucioso que passa pela escrita ou escolha do caso, a preparação cuidadosa para execução,

bem como a exigência de dominar o assunto e sua aplicabilidade para as possíveis discussões

em aula (PAZINATO; BRAIBANTE, 2014). Talvez, as demandas do fazer docente prejudique

um pouco a escolha dessa estratégia para aplicação em sala, mesmo que as vantagens que ela

ofereça no processo de aprendizagem sejam bem valiosos.

Se o caso utilizado em sala for bem elaborado essa modalidade permitirá que os

estudantes tenham contato com situações de complexidade, recrutando destes, habilidades que
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vão desde de interpretação textual, compreensão de conceitos básicos, resolução de problemas

com  integração  de  conhecimento  de  diferentes  áreas  até  pensamento  crítico  sobre

determinadas situações (PAZINATO; BRAIBANTE, 2014).

4.1.9 Estudo do meio

Com uma frequência similar ao estudo de caso encontramos o estudo do meio

(Tabela 1), além de ser chamada de aula de campo esta estratégia também pode receber a

denominação de atividade  outdoor (SALVADOR; VASCONCELOS, 2007). Viveiro e Diniz

(2009) caracterizam essa estratégia, como qualquer atividade realizada fora da sala de aula,

que permita a observação das relações entre os seres vivos e o ambiente,  bem como das

relações do homem com esses elementos.  Essa saída de sala,  muitas vezes,  é para locais

distantes do ambiente escolar, demandam a busca por transporte, a responsabilidade de expor

os estudantes, muitas vezes menores, à situações diversas, entre outras questões, que podem

ajudar  a  justificar  o  porquê  da  baixa  frequência  dessa  estratégia,  embora  ela  apresente

diferentes benefícios ao processo de ensino e aprendizagem.

As autoras Trevisan e Silva-Forsberg (2014) citando Goodson (1997) indicam que

essa modalidade didática surgiu da tradição ecológica na área de Biologia e reforçam que ela

possibilita  um olhar  crítico  sobre  a  realidade,  associando  um ensino  crítico  ao  momento

prazeroso. Elas destacam ainda a importância desta estratégia na compreensão da origem do

conhecimento científico, não sendo apenas um produto de atividades em laboratórios. Além

disso,  a  realização  dessa  modalidade  possibilita  a  integração  da  teoria  com  a  prática

(CARBONELL, 2002).

 Em um dos trabalhos, o autor aponta essa características dessas estratégia:

[...] que os estudantes realizassem a associação entre a teoria e a prática (práxis)
aliadas  à  reflexão,  partindo  do  contexto  ou  realidade  para  a  significação  dos
conceitos. (TB46_16). 

Oliskovicz e Piva (2012) reforçam o apresentado neste trabalho e o defendido por

Trevisan e Silva-Forsberg (2014), que permite o estudo da realidade. Assim, os estudantes têm

contato com a complexidade do conhecimento, sendo intrínseco, durante a utilização dessa

modalidade, a percepção da interação dos conhecimentos de diferentes áreas. 

De acordo com Libâneo (2006), quando essa estratégia se expande para além das
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excursões  e  visitas,  debruçando-se  sobre  os  problemas  reais  do  cotidiano  dos  estudantes,

torna-se uma atividade mais mental do que física, contribuindo, desse modo, na mudança do

aluno através da utilização de conhecimentos e habilidades já adquiridos.

Krasilchik (2019) aponta que essa modalidade didática compreende a resolução de

um problema,  o qual em campo, os alunos coletam os dados necessários para resolvê-lo.

Neste sentido, deve haver o cuidado para não empobrecer essa estratégia, esvaziando-a  em

um momento de saída apenas para coletar dados. 

Trevisan  e  Silva-Forsberg  (2014)  orientam  que  para  a  realização  dessa

problematização, utilize-se outros métodos de ensino, como filmes, discussões, textos, entre

outros que estimule o exercício dialético. Em conformidade com essa compreensão, observou-

se nos relatos investigados, a busca, por parte dos docentes, em associar a modalidade de

estudo do meio com discussão, pesquisa, leitura de textos, exposição e ainda em oficina.

Outra  relação  de  estratégias  de  ensino  identificada  com  o  estudo  do  meio,

consistiu  na  utilização  do registro  fotográfico  na  coleta  de  dados  e  a  produção  textual  e

realização de seminário, na tentativa de apresentar dados e discutir as compreensões oriunda

da  saída  ao  campo.  Essas  associações  podem  indicar  a  busca  por  alcançar  o  potencial

anteriormente expostos dessa modalidade didática, bem como, a realização de uma prática de

ensino e aprendizagem que pretende superar a simples reprodução de conceitos.

4.1.10 Produção textual

A solicitação  de  produção  de  textos  para  os  estudantes,  além  de  ocorrer  em

associação  ao  estudo  do  meio,  também  ocorreu  em  aulas  que  apresentaram  exposições,

discussões,  pesquisa,  jogos,  estudo  dirigido,  seminário,  estudo  de  caso,  e  após  leitura  e

exibição de filmes. Dos tipos de produções textuais solicitadas, além de relatório, também foi

solicitado aos alunos, de modo expressivo, a produção de textos dissertativos-argumentativos

e houve ainda em um trabalho a produção de quadrinhos. A presença dessa estratégia, obteve

maior destaque nos trabalhos do ENEBIO de 2016 do que no de 2014 (Tabela 1).

Suisso  e  Galieta  (2015)  citando  Norris  e  Phillips  (2003)  indicam  existir uma

relação do conhecimento científico com a leitura e escrita, reforçando a importância de que no

ensino  de  Ciência,  pautado  na  promoção  da  alfabetização  científica,  sejam  realizadas

atividades ligadas à essas práticas. Reforçando essa fala, Mamede e Zimmermann (2005), em

uma  investigação  realizada  entre  pedagogos  em  formação,  afirmam  que  a  utilização  de
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produção  textual  permite  uma  visão  mais  promotora  de  independência  e  criticidade  para

formação  cidadã  em  ciência.  Em  um  dos  trabalhados  investigados  que  utilizaram  essa

estratégia pode-se perceber essa compreensão:

[...]pensamos que o uso de inscrições literárias (produção textual) pelos alunos possa
ser um indicador de que os alunos estejam em processo de Alfabetização Científica.
(TB24_14, acréscimo nosso).

Dos tipos de textos apresentados, Suisso e Galieta (2015) reforçam que existem

gêneros textuais mais comuns no ensino de Ciências como: os relatórios, roteiros e artigos

científicos.  Desses  gêneros,  identificou-se  apenas  relatório  e  o  texto  dissertativo-

argumentativo,  que  aproxima-se do artigo científico.  Este  último gênero  textual  reforça  a

forma de utilização da produção textual como promotora da argumentação durante a aula,

possibilitando também identificar a grau de compreensão dos estudantes sobre os conceitos

trabalhados (MOTOKANE, 2015).

4.1.11 Seminário

A utilização do seminário, além de se fazer após estudo do meio, também ocorreu

após exposição, estudo de textos e vídeos, ou ainda como alternativa para apresentação de

resultado de pesquisa, auxiliado pela discussão. Essa modalidade didática apareceu de modo

tímido entre  os  trabalhos  (Tabela  1).  Pereira  et  al. (2012)  apontam essa  estratégia  como

segunda mais frequentes em planos de curso de disciplinas de nível superior. Considerando

que  o  ensino  médio  deve  ajudar  na  formação  para  prosseguimento  aos  estudos,  essa

modalidade de ensino poderia ser mais frequente.

De acordo com Krasilchik (2019) a discussão faz parte da essência do seminário,

pois para a  autora essa modalidade é  um tipo de discussão.  Apoiando essa compreensão,

Libâneo  (2006)  considera  o  seminário  uma  estratégia  colaborativa  de  construção  do

conhecimento, assim como o faz com a discussão.

Krasilchik (2019), caracteriza essa estratégia como a exposição de um assunto por

parte  dos  estudantes,  em  que  os  demais  alunos,  após  a  exposição,  discutem  ideias

controversas e pontos obscuros do tema apresentado, favorecendo, desse modo, a interação

aluno-aluno. No entanto, para isso é preciso não reduzir essa modalidade em simples e pura

exposição  do tema,  ou ainda  não garantir  a  possibilidade  de  participação nas  discussões,
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incluindo como atividade prévia esclarecimentos iniciais do tema, como por exemplo, estudo

de  texto.  Diante  disso,  destaca-se  que,  como atividade  prévia  aos  seminários,  em alguns

relatos investigados, que utilizaram esta estratégia, realizou-se estudo de texto e vídeos, bem

como exposição, seguindo, assim, o que orienta Krasilchik (2019).

Outro aspecto importante desse método de ensino, que esteve evidente nos relatos

investigados,  é sua associação ao trabalho em grupo, em todos os relatos,  nos quais essa

estratégia foi utilizada, houve trabalho em grupo. França; Farias e Cardoso (2013) destacam o

trabalho em grupo como característico dessa modalidade didática. Citando Masetto (2003), os

autores relatam que na atividade em equipe os participantes devem discutir as compreensões

dos participantes, de modo que construam ao final, uma exposição que integra o pluralismo

do  grupo.  Favorecendo  desse  modo  o  desenvolvimento  de  diferentes  habilidades,

característico desse tipo de trabalho (LIBÂNEO, 2006).

Alguns desses aspectos referentes aos seminários puderam ser observados pelo

professor, como o relato a seguir aponta:

[...] em suas explicações ao mesmo tempo que se constituem em uma memória que
pode  ser  compartilhada  pela  turma,  favorecendo  a  construção  de  debates  e
discussões.  Talvez  por  conta  da  necessidade  de  preparação  e  organização  dos
materiais obtidos acerca dos temas, os alunos tenham podido esclarecer e ampliar
alguns  aspectos  que  porventura  tenham ficado obscuros  ao  longo das  atividades
desenvolvidas ou mesmo outros que não tenham sido contemplados. Os grupos se
valeram de diferentes recursos em suas apresentações:  dramatização, vídeos com
entrevistas de especialistas e referências a artigos publicados em sites de divulgação
científica. (TB46_14)

4.1.12 Estudo dirigido

Outra  estratégia  que  pode  ser  realizada  de  modo  colaborativo  são  os  estudos

dirigidos (FRANÇA; FARIAS; CARDOSO, 2013), embora, na maioria das vezes, este seja

realizado de modo individual. Libâneo (2006) considera esta modalidade um tipo de método

de ensino classificado como trabalho individual, no entanto, também indica a ocorrência deste

método de ensino em duplas. Para este autor o estudo dirigido seria a resolução de exercícios

e  tarefas  de  reprodução  do  conhecimento  e  habilidade  que  se  seguem  à  explicação  do

professor, e  a  elaboração  pessoal  de  novos  conhecimentos,  a  partir  de  questões  sobre

problemas diferentes daqueles resolvidos em classe.

Nesta modalidade didática percebe-se a exigência de certo protagonismo por parte

dos estudantes em seu estudo, como o retirado do trecho:
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O preenchimento da tabela como aplicação do conhecimento exigiu dos estudantes
apoio  nos  conceitos  científicos  abordados  em  sala,  relação  com  características
observáveis  dos  cordados  e  pesquisas  em  demais  fontes  de  informação  (livro
didático,  textos  e  imagens  disponíveis  em  ambiente  online).  Essa  atividade
possibilitou que os alunos compreendessem as mudanças ocorridas nos diferentes
grupos de cordados, relacionando-as ao processo evolutivo. (TB21_16)

Concordando com Libâneo sobre a caracterização do estudo dirigido, Anastasiou e

Alves (2004, apud FRANÇA; FARIAS; CARDOSO, 2013) apontam ainda a prática da leitura

compondo  um  roteiro  elaborado  pelo  professor.  As  autoras  defendem  a  utilização  dessa

estratégia didática durante o processo de construção do conhecimento, sugerindo que após a

utilização do estudo dirigido ainda haja tempo para que professor e alunos possam discutir

sobre o tema. Desse modo, seria possível desenvolver habilidades que favoreceriam a melhor

participação  de  momentos  de  socialização  e  debates  (FRANÇA;  FARIAS;  CARDOSO,

2013).

Embora ainda em frequência reduzida, esta estratégia foi encontrada mais vezes

entre os trabalhos do ENEBIO de 2016 (Tabela 1). Na ocasião, esteve compondo sequências

didáticas  que apresentaram em sua maioria  aula  expositiva,  discussão e  produção textual.

Estas  associações  demonstram  a  utilização  dessa  modalidade  conforme  o  apontado  por

Libâneo  (2006).  O  autor  considera  que  a  associação  exposição/estudo  dirigido  ajuda  na

consolidação  de  conhecimentos.  Já  a  sistematização  destes  conhecimentos,  através  da

produção textual,  por exemplo,  pode levar  a  elaboração do conhecimento e  promoção da

alfabetização científica.

4.1.13 Produção de vídeos

A produção de  vídeos  também foi  utilizada  como forma de sistematização do

conhecimento,  sendo  também  uma  forma  de  avaliar  a  compreensão  que  os  estudantes

apresentaram  sobre  a  temática  discutida  em  sala.  Para  auxiliar  nesse  processo  de

sistematização do conhecimento,  essa  estratégia  de  ensino  foi  utilizada  em conjunto  com

discussão, exibição prévia de vídeo e aula expositiva.

Embora  utilizado  em  pequena  quantidade,  mas  encontrada  nos  dois  eventos

investigados (Tabela 1), a produção do vídeo pelos estudantes pode ser compreendida como

uma metodologia ativa. Além de aprender fazendo, ao ter que organizar o conhecimento e
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escolher  como exibi-lo,  os  estudantes  são  postos  sob a  reflexão “do quê  estão  fazendo”,

Libâneo (2006, p. 158) aponta esta como uma característica do método de ensino ativo.

Falando sobre a utilização de vídeos prontos em sala, Sacerdote (2010) aponta

benefícios devido o potencial no desenvolvimento da percepção artística, relações espaciais e

a interação com as tecnologias. Considera-se que a produção dos vídeos por parte dos alunos

pode  também  alcançar  esses  benefícios, estendendo-se a  outras  habilidades,  como  a

capacidade  de  síntese,  produção  e  edição  de  vídeo,  além de  habilidades  relacionadas  ao

trabalho em equipe.

Além do vídeo ser utilizado no ensino com função informativa,  apoio e ainda

estratégia motivadora (VIDAL; FILHO, 2009), principalmente para as discussões, a estratégia

de levar os estudantes a produzir os vídeos, esta utilização reforçaria o uso de tecnologias

digitais, devido a utilização de celulares e mídias sociais, como YouTube, estarem presentes

no  cotidiano  da  maioria  dos  jovens.  Reforçando,  assim,  a  ideia  de  que  essa  forma  de

utilização dos vídeos, aproxima-se de uma metodologia de ensino ativa.

O trecho extraído de um trabalho contribui ainda:

[...]fez também emergir diversos afetos em cada sujeito envolvido no trabalho onde
puderam  externar  suas  dúvidas,  alguns  receios  particulares  e  principalmente  a
alegria e o entusiasmo em fazer um trabalho diferente do habitual e produzir algo
interessante, como no caso do vídeo, que pudesse ser mostrado às outras pessoas:
amigos, familiares, etc. (TB26_14)

4.1.14 Simulações

Em pequena ocorrência, mas identificada nos trabalhos dos dois ENEBIOs (2014

e 2016) (Tabela 1), as simulações consideradas por Krasilchik (2019) com atividades em que

os participantes são envolvidos em uma situação-problema com a qual devem tomar decisões

e  prever  consequência,  incluindo  nesta  perspectiva  a  dramatização,  jogos  e  uso  de

computadores.  Nesta  investigação,  restringimos  essa  modalidade  a  utilização  de

dramatizações e programas em computadores.

Sobre os benefícios dessa estratégia, Souza (2014) considera que ela teria efeitos

educativos  similares  às  aulas  práticas  e  jogos  pedagógicos,  pois  considera  que  permite  a

aproximação  dos  alunos  ao  método  científico,  instiga  a  imaginação  e  desenvolvimento

cognitivo deles; colocando-os à frente de situações, que exigirão a aplicação do conhecimento

científico, desenvolvendo o espírito investigativo, e ainda materializando conceitos científicos
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que são, na maioria das vezes, abstratos e distantes do cotidiano do educando. Destaca-se que

para  trabalhar  com os  conceitos  prévios  e  a  problematização  que  precedem a  simulação,

percebeu-se a utilização de exposição e discussão. 

Confirmando a compreensão apresentado pelos autores destacamos o apresentado

neste trabalho

[...]  as  demonstrações  são  um  excelente  recurso  pedagógico  de  incentivo  e
aprendizagem. [...] a simulação é a chave para que os aprendizes explorem novas
situações,  permitindo  que  tentem  cursos  diferentes  de  ação  e  fornecendo  uma
flexibilidade  para  lidar  com  muitas  situações  diferentes,  concretizando  o
aprendizado.(TB28_14)

Entre  os  trabalhos  publicados  nos  anais,  identificou-se  programas  de

computadores, elaborado pelos autores; e dramatizações, nesta modalidade didática. Souza

(2014) aponta  que muitos  professores  deixam de  utilizar  esse  método de  ensino  por  não

compreenderem corretamente programas de simulação que são produzidos por terceiros, para

superar  essa  dificuldade  a  autora  sugere  que  o  professor  produza  seu  simulador.  Essa

compreensão da autora, ajuda a justificar a pequena frequência desta modalidade.

4.1.15 Oficina

As oficinas apresentam um carácter mais prático que teórico. Estas estiveram em

pequena frequência e foram identificadas apenas nos anais do ENEBIO de 2014 (Tabela 1). A

pequena  frequência  dessa  estratégia  pode  estar  ligada  a  descentralidade  do  professor  do

processo de ensino e  aprendizagem. Ou pela parcial imprevisibilidade, pois como esclarece

Paviani e Fontana (2009) essa estratégia deve ser aplicada com um planejamento flexível,

pois ao centrar-se no aprendiz e na aprendizagem, o fio condutor dessa estratégia deve ser à

situação-problema  apresentadas  pelos  participantes,  a  partir  de  seus  contextos  reais  de

trabalho.  Ou ainda pela demanda de tempo necessário para planejar esse tipo de estratégia,

não ser compatível com a carga-horária dos docentes.

Nestas condições, França; Farias e Cardoso (2013) indicam que esta modalidade

didática  envolve  operações  de  pensamento,  como  a  obtenção  e  organização  de  dados,

interpretação,  aplicação de fatos  e  princípios  a  novas  situações,  decisão,  planejamento  de

projetos  e  pesquisa,  entre  outros.  Isso  proporciona  a  vivência  de  situações  concretas  que

permitem  a  produção  de  conhecimentos  práticos  e  teóricos,  de  modo  ativo  e  reflexivo
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(PAVIANI;  FONTANA,  2009).  Francisco  Junior  e  Oliveira  (2015)  reforçam  que  os

participantes da oficina são atores e sujeitos ao mesmo, o que permite interações riquíssimas,

no sentido de despertar a criticidade.

Porém o seu alcance tem íntima ligação com o conhecimento prévio, habilidades

de  interesse,  valores  e  julgamentos  dos  participantes  da  oficina  (PAVIANI;  FONTANA,

2009). Confirmando essa compreensão das autoras destaca-se o trecho de uma oficina, na qual

alguns objetivos propostos não puderam ser alcançados, pois 

O questionamento inicial realizado pelo mediador logo no primeiro contato com os
alunos revelou que estes possuíam um conhecimento muito restrito sobre o tema.
(TB16_14) 

Para recrutar esses elementos as oficinas utilizam procedimentos muito variados,

com  diversidade  de  estratégias  suportes,  recursos,  entre  outros.  Nesta  investigação

encontramos a utilização de discussão, pesquisa e estudo do meio, aliadas a oficina.

4.1.16 Júri simulado

Outra  estratégia  menos  expressiva,  que  teve  ocorrência  apenas  nos  anais  do

ENEBIO  de 2014, foi o júri  simulado (Tabela 1).  Neste método de ensino os alunos são

motivados a assumir papeis: de defesa, acusação e juiz, na perspectiva de debate sobre algum

tema  controverso.  Em  uma  investigação  com  professores  em  formação,  Vieira;  Melo  e

Bernardo  (2014)  apontam  a  importância  dessa  modalidade  na  promoção  de  habilidades

argumentativas.  Aperibense;  et  al. (2014)  contribuem,  a  partir  de  estudo  realizado  com

enfermeiros em formação, indicando o potencial dessa modalidade didática na promoção da

autonomia dos estudantes.

Ao utilizar essa estratégia, espera-se que os estudantes participem ativamente na

produção de conhecimento, possibilitando uma aprendizagem significativa (VIEIRA; MELO;

BERNARDO,  2014).   A participação  ativa  dos  estudantes,  nesta  modalidade  didática,  é

reforçada pelo exposto no trabalho: 

[..] a troca de ideias e opiniões foi muito rica. Nesta turma, os alunos apresentaram
vídeos,  reportagens  e  até  mesmo  leis  brasileiras  para  justificar  seus  respectivos
pontos de vista (TB17_14)
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Essa modalidade didática esteve em associação a exibição de filme, além de ser

utilizado  em  uma  oficina,  permitindo  a  vivência  da  prática,  característica  marcante  da

modalidade didática de oficina. Como a utilização de filme esteve ajudando na compreensão

da dinâmica de um júri essas associações reforçam a ideia de participação ativa dos estudantes

na produção do conhecimento, quando se utiliza essa modalidade.

Concordando com essas considerações, Aperibense, et  al. (2014) classificam o

júri simulado a uma metodologia ativa de ensino e de caráter multidisciplinar. Esta última

característica está próxima do resultado que encontramos, no qual essa estratégia foi aplicada

de  modo  multidisciplinar.  Essa  necessidade  de  integração  do  conhecimento  está

intrinsecamente  ligada  ao  debate  de  temas  polêmicos,  como,  por  exemplo,  questões

sociocientíficas, conforme defende Vieira; Melo e Bernardo (2014)

Assim,  nesta  investigação,  percebeu-se  dezesseis estratégias  de  ensino,  que  a

depender  da organização e perspectivas  de abordagem do professor,  podem fornecer  uma

diversidade  de  alcances  em  sala  de  aula.  Em  relação  ao  ensino  de  Biologia,  seguindo

documentos de orientação em âmbito nacional, têm-se latente a promoção da alfabetização

científica.  Embora  alguns  aspectos  das  estratégias  aqui  apresentadas,  deem  indícios  do

potencial na promoção deste processo de formação para cidadania, nesta pesquisa houve a

procura por perceber o potencial dessas no processo de alfabetização científica. Desse modo,

no próximo capítulo será apresentado o potencial extraído dos documentos analisados.

4.2  ESTRATÉGIAS DE  ENSINO  E  SUA  RELAÇÃO  COM  A  ALFABETIZAÇÃO

CIENTÍFICA

Neste  capítulo,  pretende-se  apresentar  sobre  a  possível  relação  dos  níveis  do

processo  de  alfabetização  científica  com  as  estratégias  de  ensino e  aprendizagem.

Inicialmente, destaca-se a frequência de aparecimento dos níveis de alfabetização científica,

em seguida o alcance das estratégias é exposto. Os resultados que serão apresentados a seguir,

partiram do processo de categorização dos trabalhos investigados, de acordo com a matriz

disposta na metodologia (Quadro 3).

A categorização dos  trabalhos  em um nível  de  alfabetização científica  (NAC)

permitiu identificar uma predominância de propostas de aula com alcance do NAC estrutural,

este foi seguido por trabalhos que contribuíram para o NAC multidimensional, funcional e

nominal, nesta ordem (Tabela 2). Esse resultado, em que os níveis mais elevados do processo
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de alfabetização científica são mais frequentes do que os níveis elementares é contrário ao

encontrado por Borges e Lima (2007), nos relatos de aplicação dos anais do I ENEBIO. Isso

também  se  distancia  do  que  Krasilchik  e  Marandino  (2007)  apontavam  ser  comum  na

educação básica.

Tabela 2 - Classificação dos relatos de aplicação ao ensino médio, dos anais V e VI ENEBIO, em um nível de
alfabetização científica.

Nível de
Alfabetização

Científica (NAC)

Anais V ENEBIO
(2014)

Anais VI ENEBIO
(2016)

Total

Nominal 1 0 1

Funcional 9 14 23

Estrutural 25 21 46
Multidimensional 10 17 27
Não identificado 5 6 11
Total 50 58 108

Fonte: Elaborado pela autora

O NAC nominal, que é caracterizado como a utilização de termos científicos sem

associá-lo corretamente ao significado (KRASILCHIK, 2019),  esteve presente em apenas um

trabalho, identificado nos anais do V ENEBIO (2014) (Tabela 2). Um trecho do trabalho que

deixa claro essa associação é:

No pós-teste apenas quatro estudantes usaram o termo “nicho ecológico” em seus
textos, o que sugere que a maioria dos estudantes não dominou o significado deste
conceito após a intervenção. Esta interpretação é reforçada por respostas como a
seguinte:  ‘O  lagarto  que  vive  nesse  ambiente  (ambiente  de  dunas)  depende  da
temperatura do solo e do nicho ecológico para sobreviver’. (TB49_14)

Este  trecho,  revela  que  o  trabalho,  cujo  objetivo  envolvia  a  compreensão  do

conceito  de  nicho  ecológico,  teoricamente,  não  alcançou  seu  objetivo.  No  entanto  os

estudantes utilizam esse termo, como uma familiarização inicial do conceito. Isso ajudaria a

explicar  o  motivo  da  baixíssima  frequência  desse  NAC,  pois  comumente  publica-se  os

resultados considerados exitosos. Mas a promoção desse NAC, não deveria ser compreendido

como  resultado  negativo,  pois  como  indica  Sasseron  e  Carvalho  (2011)  a  alfabetização

científica é um processo e todos os níveis são importantes para que haja sua efetivação.

Outra consideração, que ajudaria a explicar a baixa frequência desse NAC, seria o

nível de ensino de aplicação dos relatos - Ensino Médio. Como, alguns termos científicos, o

aluno entra em contato durante o ensino fundamental, para o ensino médio, espera-se um foco
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maior nos NACs mais elevados. No entanto, Krasilchik e Marandino (2007) apresentam que

na educação básica brasileira, com maior frequência promove-se o NAC nominal e funcional.

A frequência de trabalhos com o NAC funcional (tabela 2), afastou-se também da

indicação  de  Krasilchik  e  Marandino  (2007).  Possivelmente,  por  este  nível  remeter  a

promoção da aprendizagem mecânica, conforme o que pode ser percebido nos trechos:

[...]  os  discentes  não  apresentaram  dificuldades  em  formar  pares  de  relações

ecológicas  [...]  classificá-las  como relação  intraespecífica  ou  interespecífica  [...]

após o jogo houve uma melhor assimilação dos conteúdos pelos alunos. (TB29_14)

Durante  a  análise  dos  dados  do  pré-teste  50%  dos  estudantes  responderam

corretamente a questão, já no pós-teste houve o acréscimo de um participante que

ofertou a resposta correta. (TB47_14)

[...] o uso de jogos didáticos para uma revisão de conteúdo, pois segundo eles, ajuda

na fixação, interação da turma, melhora o entendimento [...] (TB24_16).

 A análise dos gráficos gerados pelo programa Iramuteq, através da análise de

similitude,  dos trechos retirados categorizados neste NAC (Figura 1),  permite confirmar a

ligação dos  trechos para compreensão de  aprendizagem mais  mecânica,  ao apontar  como

grupo  de  palavras  mais  relacionadas:  teste/predeterminado/responder/questão,

conhecimento/demonstrar/conteúdo.
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Figura 1 - Similaridade entre os trechos dos relatos classificados como promotores do nível funcional de
alfabetização científica.

Fonte: Autora através do Iramuteq 7.0 alfa.

Contudo, é importante reforçar, que a aquisição de conhecimento cognitivo é um

eixo  que  precisa  ser  atingido  para  haver  alfabetização  científica  efetiva  (SASSERON;

CARVALHO, 2011).

Em maior frequência apareceram os trabalhos que alcançaram o NAC Estrutural.

Dos trabalhos que foram classificados neste NAC, pode-se destacar trechos como:

Sobre a concepção, houve um grau significativo de concordância que os estudantes
possuem uma boa compreensão sobre questões relacionadas ao colesterol e à saúde.
Isso também pôde ser confirmado pelas anotações de caderno de campo uma vez
que alguns estudantes sinalizaram interesse em nutrição no esporte e também por
estarem fazendo tratamento médico com nutricionista. (TB10_14)

[...]  constatamos  a  forte  presença  dos  conceitos  espontâneos  dos alunos sobre  o
tema.  Muitos  acreditavam em informações familiares,  como por exemplo,  que  é
possível pegar gripe andando descalço e que o fungo só está presente em uma parte
do alimento [...] Durante a Exposição das conclusões, foi possível perceber que a
maioria dos alunos conseguiu assimilar e compreender o conteúdo proposto. Desta
maneira, o objetivo da oficina foi alcançado: por meio dos conceitos espontâneos, os
alunos  vivenciaram  as  situações  que  os  levaram  aos  conceitos  científicos.
(TB28_14)
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A demasiada preocupação com a memorização de conteúdos biológicos dá lugar a
atitudes  de  reflexão  sobre  as  histórias,  mostrando  que  essa  opção  didática  tem
grande importância para o ensino da Biologia.  Ao proporcionar uma vivência de
aprendizagens  distintas  da  rotina  a  que  os  estudantes  estão  acostumados,  novos
sentidos  subjetivos  são  favorecidos  para  o  processo  de  ensino  e  aprendizagem,
aumentando seus motivos para aprender. (TB01_16)

Depreende-se  destes uma ligação  maior  desses  trabalhos  como  uma atividade

mais  colaborativa  e  ativa.  A análise  de  similaridade  dos  trechos (figura  2)  ainda  permite

destacar  os  pares:  como/observar/características,  conteúdo/compreensão,

conhecimento/dúvida/tornar/construção, não/achar/tudo/atual. A relação entre essas palavras

leva a compreensão de uma aprendizagem passiva, reforçando, desse modo, a relação desses

trechos com o NAC estrutural, no qual o estudante tem compreensão sobre os significados de

termos  científicos  e  consegue  relacionar  a  situação  do  seu  cotidiano  estes  significados

(KRASILCHIK, 2019). 

Figura 2 - Similaridade entre os trechos dos relatos classificados como promotores do nível estrutural de alfabetização
científica

Fonte: Autora através do Iramuteq 7.0 alfa.
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O destaque para este NAC pode estar relacionado a uma preocupação maior entre

os autores, dentre os quais destacam-se, bolsistas PIBID, em buscar a maior compreensão do

conhecimento científico. Realizando assim, um ensino que supera a simples reprodução do

conhecimento,  passo  importante  para  contribuir  com  a  criticidade  dos  estudantes.  A

contribuição desse programa se justificaria pela preocupação na sua essência, de articular a

parceria entre municípios, estado e universidades na iniciação à docência de licenciandos,

objetivando a melhoria do ensino na educação básica.

Cabe acrescentar que esse resultado discorda do encontrado por Borges e Lima

(2007), que utilizando os anais do primeiro ENEBIO encontraram trabalhos que cunho mais

conteudistas.  O que  reforçaria  a  compreensão  da  importância  do  PIBID,  contribuindo  na

melhoria do ensino da educação básica.

Dos trechos  dos  trabalhos  classificados  como promotores  do  NAC multidimensional,

como

Os  alunos  trouxeram  para  a  sala  de  aula  várias  informações  interessantes  para

discussão  como  questões  ambientais,  tumores  cerebrais,  problemas  auditivos,

discussão sobre espermatogênese e infertilidade, componentes químicos e questões

sociais  com  as  mudanças  nas  relações  afetivas  entre  as  pessoas  e  o  perigo  no

trânsito. (TB26_14)

Um olhar atento aos trabalhos produzidos pelos alunos, nos permite reconhecer uma

organização coerente que articula diferentes conceitos biológicos [...]  a  situações

concretas e, por vezes, vivida. [...] Por outro, insere o conhecimento biológico em

dimensões mais amplas [...] (TB46_14)

os alunos apontaram que a ciência não se encontra imune ao contexto histórico.

Assim, indicaram uma visão informada desse aspecto de NdC (natureza da ciência)

(TB45_16; Acréscimo nosso)

possibilitam uma elaboração maior  na explicação de situações e a ligação entre temas/conhecimentos

de ramos diferentes. 

Da análise de similitude (Figura 3), pode-se retirar a relação entre as seguintes palavras:

como/bem/uso/construir/contexto,  como confirmação da  aproximação  desses  trabalhos  ao  nível

multidimensional, pois neste, temos uma maior autonomia dos estudantes no processo de ensino, para

que possam em seu cotidiano agir de modo consciente (KRASILCHIK, 2019). Ainda nesta análise a

relação:  conhecimento/científico, contempla a contribuição para um conhecimento mais elaborado.
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Figura 3 - Similaridade entre os trechos dos relatos classificados como promotores do nível multidimensional de
alfabetização científica.

Fonte: Autora através do Iramuteq 7.0 alfa.

Os  trabalhos  que  promoveram  esse  NAC  foram  mais  frequentes  que  os  trabalhos

promotores dos NACs nominal e funcional. Com isso, identifica-se uma mudança de intencionalidade

nas  propostas  de  aulas  relatadas  no  primeiro  ENEBIO (BORGES;  LIMA,  2007),  para  os  relatos

publicados atualmente.

Após  a  categorização  dos  trabalhos,  atribuiu-se  a  todas  as  estratégias  didáticas

identificadas nele, o alcance do NAC, no qual o trabalho foi classificado. Essa postura deu-se pela

impossibilidade  de  relacionar  claramente  um  determinado  resultado  descrito  no  trabalho  a uma

modalidade  didática  específica.  A observação  dessas  relações  possibilitou  caracterizar  o  nível  de

alfabetização científica promovido pelas estratégias de ensino,  conforme o disposto na Tabela 3 e

figura 4.
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Tabela 3 - Relação das estratégias didáticas identificadas nos relatos de aplicação ao ensino médio, dos anais V e
VI ENEBIO, com o nível de alfabetização científica.

Estratégia
Didáticas

Níveis de alfabetização científica promovidos 
(Frequência Relativa - %)

Nominal Funcional Estrutural Multidimensional Não categorizado

2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016

Aula Experimental 0,00 0,00 25,00 23,08 62,50 53,85 0,00 23,08 12,50 0,00

Aula Expositiva 0,00 0,00 27,78 28,13 61,11 40,63 11,11 21,88 0,00 9,38

Discussão 0,00 0,00 17,39 15,79 65,22 39,47 13,04 36,84 4,35 7,89

Estudo de Casos 0,00 0,00 16,67 0,00 50,00 75,00 33,33 0,00 0,00 25,00

Estudo Dirigido 0,00 0,00 0,00 14,29 100,0 14,29 0,00 71,43 0,00 0,00

Estudo do Meio 0,00 0,00 0,00 20,00 40,00 40,00 20,00 20,00 40,00 20,00

Jogos 10,00 0,00 50,00 44,44 40,00 22,00 0,00 22,00 0,00 11,11

Júri Simulado 0,00 - 0,00 - 50,00 - 50,00 - 0,00 -

Modelos 0,00 0,00 50,00 87,50 25,00 0,00 25,00 12,50 0,00 0,00

Oficina 0,00 - 25,00 - 25,00 - 25,00 - 25,00 -

Pesquisa/Projeto 0,00 0,00 0,00 10,00 11,11 30,00 66,67 55,00 22,22 5,00

Produção de Vídeo 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00

Produção Textual 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 30,00 50,00 60,00 0,00 10,00

Seminário 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 25,00 0,00 25,00

Simulações 0,00 - 50,00 - 50,00 - 0,00 - 0,00 100

Suporte 
textual/audiovisuais

0,00 0,00 15,38 20,00 61,54 20,00 23,08 60,00 0,00 0,00

Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 4 - Relação das estratégias didáticas identificadas nos relatos de aplicação ao ensino médio, dos anais V e
VI ENEBIO, com o nível de alfabetização científica.

Fonte: Elaborado pela autora

Como alguns trabalhos não foram classificados em um NAC, pois não havia elementos

suficientes para indicar o impacto da proposta sobre a aprendizagem dos alunos, ficou inviável para

algumas estratégias, categorizá-la na promoção de um ou mais NACs em 100% das vezes que esta

apareceu (Figura 4). Mas para referendar a existência e relação entre a modalidade didática e o NAC

alcançado, estes dados foram submetidos ao teste de coeficiente de contingência C,  disponível no

programa estatístico BioEstat 5.0. Obteve-se no resultado do teste, com nível de significância p <

0,001, e um coeficiente de contingência igual a 0,5405, o que indica a existência de correlação entre as

estratégias e NAC a ela associado.

Com  as  informações  obtidas  percebe-se  que  essas  estratégias  apresentam

diferentes potencialidades na promoção da alfabetização científica, podendo promover mais

de  um NAC.  Pode  ser  variada  a  explicação  para  esse  resultado,  como  a  associação  das

estratégias nos trabalhos, bem como a condução dada pelo professor e alunos envolvidos no

processo de ensino e aprendizagem (LIBÂNEO, 2006; KRASILCHIK, 2019). No entanto,

embora não haja essa relação de exclusividade da modalidade didática com um único NAC é

possível perceber que em alguns níveis uma estratégia destacaram-se mais que as outras.

O NAC nominal esteve relacionado em apenas um trabalho (Tabela 2 e 3, Figura

4),  no qual  era  utilizado um jogo.  Na aplicação deste  jogo havia  a  pretensão de  levar  a

compreensão de um conceito científico específico, mas os estudantes que citaram o conceito
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não  souberam  reproduzir  uma  definição  adequada,  conforme  o  exposto  anteriormente.

Entretanto essa reduzida ocorrência não permite concluir que o jogo seria uma boa ferramenta

para promoção do NAC nominal. Acrescenta-se também que outras modalidades, como a aula

expositiva podem atingir esse NAC, quando utilizada sozinha (KRASILCHIK, 2019).

A reprodução do conceito científico e seu significado, sem a devida compreensão

deste  (NAC funcional),  foi  relacionado a  treze das  dezesseis  estratégias  identificadas  nos

relatos.  No  entanto,  as  estratégias  jogos  e  os  modelos  didáticos  demonstraram  maior

frequência na promoção deste NAC (Tabela 3, Figura 4). 

Os jogos podem ser utilizados para dar um ar mais lúdico ao andamento da aula o

que pode levar os alunos a se preocuparem mais em dar respostas certas (SOUZA, 2014), sem

aterem-se nos significados das respostas, o que justificaria a forte ligação dessa estratégia com

o NAC funcional. A ligação dos jogos aos níveis elementares da alfabetização científica, é

corroborada por Castro (2019). O autor realizando pesquisas bibliográficas, com a proposta de

construir um jogo que melhorasse a alfabetização científica de estudantes, encontrou maior

preocupação na reprodução de conceitos, quando da utilização dessa modalidade didática.

A promoção  do  NAC  funcional  realizada  pelos  modelos  didáticos,  pode  ser

justificada pela utilização deste método de ensino, geralmente, com a finalidade de apresentar

algo  que  os  alunos  não  tiveram  contato  antes.  Podendo,  assim,  contribuir  para  pouca

compreensão  sobre  os  conceitos  trabalhados,  favorecendo  a  reprodução  acrítica  destes

conceitos.

Cabe ressaltar, que os relatos que se utilizaram as estratégias: jogos e modelos, no

qual  esses  recursos foram  confeccionados  pelos  estudantes, promoveram  NACs  mais

elevados. Esse resultado reforça a indicação de Follmann, Dattein e Uhmann (2013), que ao

utilizar jogos nas aulas, estes sejam construídos pelos estudantes, permitindo que uma maior

criatividade seja recrutada. Essa maior criatividade pode ensejar, na melhor compreensão de

um conceito científico. Extrapolando essa indicação aos modelos didáticos, pode-se apoiar a

observação realizada.

Uma compreensão maior do conceito científico e seu significado, possibilitando

aos estudantes perceber situações em seu cotidiano que estão relacionadas ao conceito (NAC

estrutural), foi alcançado por todas as estratégias didáticas listadas (Figura 4). No entanto, as

estratégias  que  com  maior  frequência  promoveram  este  NAC  foram:  discussão,  suporte

textual/audiovisual, estudo de caso, aulas experimentais, aula expositiva e estudo do meio.

A discussão é considerada por Libâneo (2006) como um método de elaboração
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conjunta. Essa estratégia permite que o estudante exponha seu conhecimento prévio e suas

vivências.  Durante  a  utilização  desta  modalidade  didática,  o  professor  conduz  a  aula

realizando perguntas, o que pode ser compreendido como um modo de problematizar. Essa

consideração, para Pérez e Vilches (2006) seria o caminho para aprofundar a alfabetização

científica, confirmando assim o resultado encontrado.

A utilização de atividades de leitura e exibição de audiovisuais, que neste trabalho

denomina-se estratégia suporte texto/audiovisual, aparece fortemente associada às discussões.

O  resultado  de  encontrá-la  promovendo,  principalmente,  o  NAC  estrutural,  apoia  a

compreensão de Pliessnig e Kovaliczn (2008), de que esse tipo de atividade, supera um ensino

mais memorístico.

O estudo de caso,  aulas experimentais  e estudo do meio,  podem possibilitar  a

introdução da investigação na sala de aula. Quando assumem esse viés, Libâneo (2006) as

considera  como metodologia  ativa de ensino.  Para o autor  é  exigência do ensino  ativo  a

reflexão  sobre  o  que  se  faz.  Sendo,  desse  modo,  ultrapassada  a  aprendizagem mecânica.

Reforçando, o resultado encontrado para o potencial dessas modalidades.

Destaca-se ainda, a discordância do resultado encontrado para aulas expositivas,

da  compreensão  de  que  esta  modalidade,  com  maior  frequência,  promoveria  um  ensino

memorístico.  Embora  em  nenhuma  das  vezes  ela  apareça  em  sozinha  nos  relatos  que

utilizaram-na,  não é possível descartar a possibilidade dessa estratégia,  em favorecer uma

compreensão  mais  aprofundada de  conceitos.  Souza  (2014)  aponta  inclusive  a  relevância

dessa modalidade em momentos de síntese e síncrese do conhecimento, o que colabora com a

compreensão apresentada.

Como apontado no capítulo anterior, a modalidade discussão mostrou-se versátil,

associando-se a diferentes estratégias. Encontrou-se a associação dessa estratégia com todas

as promotoras do NAC estrutural. Embora não se possa garantir que seja a discussão única

responsável por promover esse NAC, o resultado permite reforçar a importância de utilizar

várias estratégias no processo de ensino de ciências, potencializando a melhoria do ensino

(LABURÚ; ARRUDA; NARDI, 2003).

Quanto  ao  alcance  do  NAC  multidimensional,  também  houve  uma  ampla

contribuição  das  estratégias  identificadas.  Quinze,  das  dezesseis  estratégias  identificadas,

ajudaram  a  promover  este  nível  (Figura  4).  As  estratégias que  com  maior  frequência

promoveram este NAC foram: Projeto/pesquisa, Estudo dirigido e produção textual.

 Na utilização da estratégia pesquisa/projeto identifica-se a busca pelo fazer do
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cientista, colocando os estudantes diante de situações que exigem dos alunos a utilização de

conhecimentos de diferentes áreas na resolução de problemas reais (NUNES, 2016). Essa

característica revela uma maior inclinação dessa estratégia ao NAC multidimensional.

Libâneo (2006) considera a pesquisa e o estudo dirigido como métodos de ensino

independentes, de elaboração pessoal. Isso exigirá que durante a utilização dessas estratégias,

o  estudante  possa  conduzir-se  no  processo  de  ensino  e  aprendizagem.  Também se  pode

suscitar a promoção de um ensino mais ativo, gerado por esse caráter independente dessas

estratégias.  A depender  do tipo  de  desafio  a  ser  vencido,  nestas  atividades  autônomas,  o

estudante precisará resgatar  conhecimentos  de diferentes  áreas.  Apoiando,  deste  modo,  os

resultados encontrados.

A promoção  do  NAC  multidimensional  pela  produção  textual,  que  também

poderia  ser  considerada  como  uma  estratégia  de  ensino  independente  de  ensino  e  de

elaboração pessoal (LIBÂNEO, 2006), confirma o entendimento de Mamede e Zimmermann

(2005). As autoras destacam que essa estratégia promove maior independência e criticidade

do  estudante.  Além  de  superarem  o  ensino  “cópia”  (PLIESSNIG;  KOVALICZN,  2008)

reforçando também a promoção de níveis mais elevados da alfabetização científica, por esta

estratégia.

Assim  como  na  promoção  do  NAC  estrutural,  o  suporte  texto/audiovisual

funcionou mais como apoio. No entanto, não seria interessante desqualificar essa estratégia na

promoção  desses  NACs,  pois  a  leitura  faz  parte  da  essência  do  conhecimento  científico

(NORRIS; PHILLIPS, 2003; apud  SUISSO; GALIETA, 2015).

Nem todas as estratégias de ensino puderam ser categorizadas como promotora

com maior frequência de um NAC do que de outro. Este foi o caso do seminário, produção de

vídeo, júri simulado, simulações e oficina.

Seminário e júri simulado, apresentam em sua essência a discussão (LIBÂNEO,

2006; FRANÇA; FARIAS; CARDOSO, 2013; VIEIRA; MELO; BERNARDO, 2014). Desse

modo, a promoção do NAC estrutural seria explicada, assim como o foi para a modalidade de

discussão. 

O alcance do NAC multidimensional, pelo seminário, pode ser justificado por esta

estratégia  envolver  “as  operações  de  pensamento  de  análise,  interpretação,  crítica,

levantamento  de  hipóteses,  busca  de  suposições,  obtenção  e  organização  de  dados,

comparação, bem como a aplicação de fatos a novas situações.” (ANASTASIOU; ALVES,

2004, p. 90; apud  FRANÇA; FARIAS; CARDOSO, 2013, p.91). 
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Para  os  júris  simulados,  Aperibense;  et  al. (2014),  realizando  pesquisa  com

profissionais de enfermagem em formação, indica que essa estratégia possibilitou a autonomia

intelectual dos estudantes, contribuindo para o desenvolvimento do senso crítico, de valores,

como noção de justiça, direitos e deveres do cidadão. Essa potencialidade, aproxima-se do

que se espera alcançar no NAC mais elevado - multidimensional.

Durante a utilização de oficinas, Paviani e Fontana (2009, p. 78), defendem que

exista a “apropriação, construção e produção de conhecimentos teóricos e práticos, de forma

ativa  e  reflexiva”,  além  disso, às  ações  coordenadas  características  dessa  estratégia

(FRANÇA; FARIAS; CARDOSO, 2014) e a pequena ocorrência dessa estratégia (Tabela 1),

ajudam a explicar a promoção dos NACs funcional, estrutural e multidimensional na mesma

proporção.

As simulações, de acordo com Souza (2014), possibilitam o contato dos alunos

com o método científico, favorecendo o desenvolvimento cognitivo, o espírito investigativo e

permitem a materialização de conceitos  biológicos.  Essas características aproximam-se do

potencial desta modalidade na promoção dos NACs funcional e estrutural.

No caso da produção de vídeos pelos estudantes, ao aproximar essa estratégia de

uma metodologia ativa, na perspectiva de Libâneo (2006), remete a promoção de NACs mais

elevados, pois a reflexão do que está sendo realizado, dito, produzido, distancia essa estratégia

de uma aprendizagem mais memorística.

Diante do exposto, pode-se categorizar como promotoras dos NACs nominal e

funcional, modalidades didáticas que não exigem muita reflexão sobre o que é realizado em

sala,  ou cuja  condução não favorece  muito a  autonomia  dos  estudantes.  Já  as  estratégias

promotoras  dos  NACs  estrutural  e  multidimensional  exigem uma participação  maior  dos

estudantes nos momentos de aula, centrando no aluno o foco do ensino, requerendo destes,

maior criatividade e reflexão sobre o que se faz. Na condução destas aulas,  pode-se perceber

a exigência de maior autonomia dos estudantes durante o processo, a inclusão da investigação

em sala e a motivação a argumentação. Assim, temos caminhos que para Sasseron (2015) são

necessários  para  alfabetização  científica,  uma  vez  que  são  ponto  de  ligação  da  cultura

científica com a cultura escolar, permitindo que os alunos desenvolvam habilidade para uma

atuação cidadã mais crítica.
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4.3  BUSCANDO  A  RELAÇÃO  DA  ALFABETIZAÇÃO  CIENTÍFICA  COM  A

INTERDISCIPLINARIDADE

Como apontado, o modo como ocorre a condução da aula, pode alterar o alcance

das  estratégias  de  ensino  na  promoção  da  alfabetização  científica.  Alguns  autores  como

Sudério, Santos e Silva (2014) e Soares e Carneiro (2013), indicam a necessidade de buscar

por uma compreensão mais completa e integrativa do conhecimento, para melhoria do ensino

de ciências. Neste sentido, um dos passos da pesquisa objetivou averiguar a existência da

relação  entre  o  nível  de  alfabetização  científica  (NAC)  promovido  e  a  abordagem

evidenciando a existência de interação dos conhecimentos disciplinares em sala.

Para  essa  etapa,  realizou-se  a  classificação do trabalho,  seguindo  o  quadro  4,

apresentado  na  metodologia.  Assim,  categorizando-os  em  disciplinar,  multidisciplinar,

interdisciplinar  e  transdisciplinar.  Após  essa  categorização  cruzou-se  os  dados  desta

classificação  com a  categorização  dos  trabalhos  na  promoção  de  um NAC.  Verificou-se,

também,  se  o  resultado  encontrado  apresentava  representatividade  estatística,  para  tal,

utilizou-se  o  teste  estatístico,  Teste  de  correlação  -  coeficiente  C,  através  do  programa

BioEstat  5.0.  O resultado do teste,  com nível  de significância  p<0,0001, e  coeficiente  de

contingência igual a 0,7549, indica haver forte relação entre o NAC promovido e a promoção

da integração ou não dos conhecimentos disciplinares durante a aula.

Durante a classificação dos trabalhos, pode-se perceber uma maior frequência de

propostas  interdisciplinares  (Tabela  4).  Lira;  Leite  e  Moraes  (2013),  afirmam  que  os

professores têm dificuldade em trabalhar com a interdisciplinaridade, assim, esse resultado

seria  contrário  ao  esperado.  A  intensificação  da  prática  interdisciplinar  possibilitará  a

transdisciplinaridade (PIRES, 1998; DOMINGUES, 2012).  Talvez por isso, a frequência de

trabalhos transdisciplinares, foi a menor (Tabela 4), embora confirme as expectativas gerada

por  Cherobini  e  Martinazzo  (2005),  quando  apontam  diferentes  dificuldades  para  que  a

transdisciplinaridade seja promovida no ambiente escolar.
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Tabela 4 - Frequência dos níveis de integração do conhecimento disciplinar, nos relatos de aplicação dos anais
do V ENEBIO e VI ENEBIO.

Nível de
Integração dos
Conhecimentos

V ENEBIO (2014) 
Frequência relativa (%) 

VI ENEBIO (2016)
Frequência relativa (%) 

Disciplinar 26,00 18,97
Multidisciplinar 30,00 29,31
Interdisciplinar 32,00 36,20
Transdisciplinar 10,00 13,79
Sem identificação 2,00 1,72

Fonte: Elaborado pela autora

A busca por uma abordagem mais interdisciplinar nos trabalhos pode representar

uma resposta aos apelos recorrentes dos diferentes estudiosos em educação, bem como dos

documentos oficiais, da necessidade de adoção dessa prática (DOMINGUES, 2012). Embora

os trabalhos investigados não permitam enxergar a realidade das escolas brasileiras, ajudam a

perceber que há uma tentativa de alguns grupos na busca pela implementação desse tipo de

abordagem desde a formação inicial dos professores, como orienta Fazenda (2008), para que a

interdisciplinaridade ocorra nas escolas.

Os resultados gerados após a comparação da classificação dos trabalhos para o NACs e

nível de integração do conhecimento, apontam que não há relação de exclusividade entre a condução

com maior ou menor integração dos conhecimentos disciplinares com o NAC promovido. Mas alguns

NACs  foram  promovidos  com  maior  frequência  por  um  determinado  nível  de  integração  dos

conhecimentos do que por outro (Figura 5).

Figura 5 - Relação entre o nível de integração do conhecimento disciplinar e o nível de alfabetização científica
promovido.

Fonte: Elaborado pela autora.
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As propostas  disciplinares  promoveram com maior  êxito  os  NACs Nominal  e

Funcional.  Essa  relação  pode  ser  percebida  pela  própria  característica  dos  NAC,  pois  de

acordo  com  Krasilchik  (2019),  os  NACs  nominal  e  funcional  estão  mais  ligados  a  um

conceito específico da ciência, que pode ser alcançado com uma abordagem mais disciplinar e

fragmentada dos saberes, sem que haja grandes prejuízos.

Abordagens disciplinares permitem uma visão mais segmentada (BRASIL, 2000).

Essa  fragmentação  para  observar  um  único  ponto  da  realidade,  ou  no  caso,  um  termo

científico e a reprodução de seu significado, sem necessidade de compreensão, é atendida sem

grandes problemas por esse tipo de abordagem do conhecimento.

Cabe  ainda  ressaltar,  que  embora  não  deva  ser  o  único  modo  de  trabalhar  o

conhecimento científico em sala, a forma disciplinar, pela própria forma de organização do

currículo escolar é frequentemente praticado em sala (CHEROBINI; MARTINAZZO, 2005),

principalmente  pela  forma  que  o  conhecimento  foi  produzido ao  longo  dos  anos  (LIRA;

LEITE; MORAES, 2013). Esta abordagem do conhecimento científico, é importante para a

aquisição de conhecimentos para os estudantes, pois a aprendizagem significativa, sobretudo,

quando se trabalha conceitos novos, depende de uma aprendizagem mais mecânica (SILVA;

PATRON; BATISTA, 2018).

O NAC estrutural foi promovido por todas formas de integração do conhecimento

disciplinar. Mas foi em propostas multidisciplinares e interdisciplinares que este alcance foi

mais frequente. Pela caracterização desse nível por Krasilchik (2019), no qual há exigência da

contextualização dos conceitos ao cotidiano do estudante, pode-se apoiar esse resultado.

Sasseron e Carvalho (2011) reforçam a compreensão exposta, de acordo com as

autoras,  o  aprofundamento  da  alfabetização  científica  exige  uma  maior  integração  dos

conhecimentos.  Abordagens  mais  integradoras  do  conhecimento,  favorecem a  escolha  de

conteúdos  e  problemas  mais  próximas  da  vida  cotidiano  dos  estudantes  (BRASIL,  2000;

BRASIL,  2018).  Sendo  esta  proximidade  com  o  cotidiano  do  estudante,  um  aspecto

importante para o alcance do NAC estrutural. Corroborando com o resultado encontrado.

Já  o  NAC  multidimensional,  só  foi  alcançado  quando  houve  a  garantia  de

integração dos conhecimentos disciplinares de diferentes áreas, de modo que, nas propostas

nas quais houve maior promoção da integração dos conhecimentos este foi alcançado com

maior  frequência.  Soares  e  Carneiro  (2013)  reforçam essa  compreensão  indicando  que  à

medida  que  se  busque  aprofundar  em  uma  formação  mais  crítica  e  reflexiva  para  os
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estudantes necessita-se caminhar em busca da integração maior dos saberes.

Associando  ainda,  essas  informações  com  as  encontradas  para  o  alcance  das

estratégias de ensino apresentadas na seção anterior, pode-se identificar a semelhança (Figura

6). Desse modo, reforça-se a ideia da relação existente entre metodologia-método-objetivo

(LIBÂNEO, 2006). Essa relação, também foi submetida ao teste de correlação - coeficiente C,

apresentando nível de significância, p< 0,0001, e coeficiente de correlação igual a 0,6073,

revelando, assim, a existência de correlação entre os dados.

Figura 6 - Nível de integração do conhecimento utilizado durante a utilização das estratégias de ensino
identificadas nos relatos de aplicação.

Fonte: Elaborado pela autora.

Jogos  e  modelos  que  alcançaram  com  maior  frequência  o  NAC  funcional,

apresentaram uma abordagem mais disciplinar e multidisciplinar. Enquanto estratégias que

alcançaram  o  NAC  estrutural  com  maior  frequência  tiveram  predominância  nos  níveis

interdisciplinar e multidisciplinar. Por fim, as modalidades didáticas que alcançaram o NAC

multidimensional,  foram  utilizadas  em  trabalhos  com  abordagem  interdisciplinar  e

transdisciplinar.

Algumas  estratégias  têm  maior  inclinação  para  promoção  da  integração  dos

conhecimentos  disciplinares,  exemplificando  podemos  citar a  utilização  de   suporte

texto/audiovisual,  que  de  acordo  com Sudério,  Santos  e  Silva  (2014) potencializa a

contextualização,  permitindo uma abordagem mais interdisciplinar  em sala  de aula; ou as
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estratégias problematizadoras (discussão, pesquisa, estudo de caso), que tendem a ser mais

inter e transdisciplinares (CHEROBINI; MARTINAZZO, 2005). Ou ainda a produção textual,

que  compreende  uma  atividade  complexa,  requerendo  uma  abordagem  preferencialmente

transdisciplinar.

Santos e Silva (2018), em estudo bibliográfico com trabalhos que associavam a

promoção da alfabetização científica a metodologias investigativas, perceberam a tendência

dos  trabalhos  em  integrar  conhecimentos.  Confirmando  o  resultado  encontrado  para

estratégias como projeto/pesquisa, estudo de caso, seminário, aula experimental, estratégias

que auxiliaram na introdução de investigação em sala de aula.

Hurd (1997, p.409) já apontava que o conhecimento científico vem tornado-se

mais  interdisciplinar.  Logo,  para que durante o ensino de Ciência haja  uma compreensão

maior  da  natureza  da  ciência,  será  preciso  buscar  por  realizar  momentos  que

interdisciplinares..

De  modo  geral,  pode-se  perceber,  que à  medida  que  promovesse  abordagens

pedagógicas integrando os conhecimentos de diferentes áreas, será mais garantido aprofundar

no processo de alfabetização científica dos estudantes. Diante dessa compreensão, o professor

comprometido com a formação cidadã crítica de seus estudantes deve estar atenta a escolha da

estratégia de ensino que pretende utilizar em sala e também permitir que os saberes sejam

trabalhados em sala de modo mais integrativo.

4.4 PRODUTO PEDAGÓGICO

As considerações e reflexões oriundas desta pesquisa possibilitaram a construção

de um caderno pedagógico, que pretende auxiliar professores de Biologia ou de outras áreas a

refletirem sobre o potencial das estratégias pedagógicas e a interdisciplinaridade na promoção

da alfabetização científica.

O caderno, está organizado, de modo a esclarecer sobre a alfabetização científica

e  seus  níveis,  como parte  introdutória.  Há  ainda  um esclarecimento  sobre  o  impacto  da

abordagem  integrativa  dos  conhecimentos  científicos  sobre  o  progresso  no  processo  de

alfabetização  científica.  Por  fim,  apresenta-se  as  estratégias  de  ensino  identificadas  nesta

pesquisa  (tabela  1),  caracterizando-as,  e  apontando  o  NAC  que  com  maior  frequência

promoveram (Tabela 3, Figura 4).
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De certo modo, com esse produto, pretende-se contribuir para uma melhoria do

ensino de Biologia e Ciências, pois de acordo com Martins, Souza e Leite (2014, p. 18) a

reflexão sobre as estratégias de ensino, é necessária para vencer as deficiências históricas no

ensino  de  Ciências  e  Biologia.  Por  essa  reflexão,  também  passam,  a  compreensão  da

abordagem integrativa dos conhecimentos.

Para garantir um maior alcance desse produto ele será disponibilizado de modo

on-line. Mas ainda não está definido a plataforma na qual será disponibilizado. Vislumbra-se

por exemplo plataformas como portal do professor ou EduCAPES. De todo modo, pretende-

se buscar por plataformas em que o acesso a esse material não traga ônus financeiro a quem o

queira utilizar.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização  da  pesquisa  permitiu  construir  reflexões  sobre  outro  aspecto  das

estratégias de ensino e interdisciplinaridade, o alcance dessas sobre o progresso no processo

de alfabetização científica. Embora a literatura,  já apresentasse indícios de que estratégias

poderiam ser utilizadas em estágios basilares ou mais elevados da alfabetização científica,

buscar por enxergar isso em relatos de aplicação, mostrou-se um modo interessante de tirar

conclusões sobre os caminhos metodológicos possíveis.

Foi possível identificar dezesseis  estratégias de ensino.  Estas estratégias foram

utilizadas como única estratégia ou associada a outras, possibilitando, diversidade de formas

de  condução  do  processo  de  ensino e  aprendizagem.  As  modalidades  didáticas  mais

frequentes foram a discussão e aula expositiva, aproximando-se do que aponta a literatura.

Essa diversidade metodológica, nas composições das aulas, apresentou potencial

variado  na  promoção  da  alfabetização  científica.  No  entanto,  foi  possível  categorizar  os

métodos de ensino. As promotoras dos níveis mais basilares da alfabetização científica foram

jogos e  modelos  didáticos.  As que possibilitam diálogo -  discussão,  estudo de  caso,  aula

experimental,  estudo  do  meio  e  suporte  texto/audiovisual  -  promoveram  com  maior

frequência o nível estrutural. Já as estratégias projeto/pesquisa, estudo dirigido e produção

textual, com maior frequência permitiram a promoção do nível multidimensional.

O modo de abordagem do conhecimento em sala, embora não tenha apresentado

relação de exclusividade, também apresentou uma tendência de aprofundar no processo de

alfabetização científica, à medida que, os conhecimentos eram abordados em uma perspectiva

mais integrativa.

Essas  informações  puderam ser  organizadas  em  um caderno  pedagógico,  que

poderá motivar reflexões sobre as estratégias de ensino e interdisciplinaridade. Este produto,

de certo modo, poderá contribuir para melhoria do ensino de Biologia e Ciência, uma vez, que

permite a promoção de um novo olhar sobre as estratégias de ensino utilizadas em sala de

aula.

Embora  muitas  das  considerações,  oriundas  desta  pesquisa  sejam confirmadas

pela literatura, cabe a necessidade de realizar-se mais pesquisas que permitam compreender a

contribuição das modalidades didáticas e interdisciplinaridade no processo de alfabetização

científica. Alguns questionamentos poderiam servir para pesquisas futuras: Como a condução

do professor pode alterar o potencial de uma estratégia de ensino? Qual a contribuição da
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estratégia  sozinha  na  promoção  da  alfabetização  científica?  Quais  as  associações  de

estratégias  de  enisno  são  essenciais  para  garantir  o  alcance  identificado  na  promoção  da

alfabetização científica? A disciplinaridade realmente seria importante para a promoção inicial

da alfabetização científica?
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Apresentação

Este caderno foi desenvolvido a partir de uma pesquisa doculmental, na qual a

fonte  de  dados  foram  os  anais  do  Encontro  Nacional  de  Biologia  (ENEBIO)

realizados nos anos de 2014 e 2016. A partir desses trabalhos buscou-se construir

reflexões  sobre  as  características  das estratégias  de  ensino  e  da  interação  dos

conteúdos  discilinares  como  elementos  no  processo  de  alfabetização  científica.

Embora incialmente, este caderno destine-se a professores de Biologia não limita-se

a este público.

Ressaltamos que não foi pretenção neste caderno trazer uma fórmula mágica

para planejamento das aulas, que melhorá as aulas de Bioloiga e Ciências. Pois, em

nossa compreensão, muitas das estratégias aqui destacadas já são utilizadas pelos

professores. Logo, este instrumento seria uma forma de despertar/motivar um olhar

a mais sobre as modalidades didáticas e a promoção da interdisciplinaridade.

 Também, não se distancia de nossa compreensão o dinamismo da aula, no

qual,  elementos  extra-planejamento  podem  influir  diretamente,  distanciando  o

resultado final  do objetivo pretendido. No entanto, destacamos o importantíssimo

papel do professor neste processo com uma postura crítico-reflexivo na escolha dos

métodos de ensino que utilizará em sua vivência profissional. 

Agradecemos  o  apoio  financeiro  da  Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de

Pessoa de Nível Superior (CAPES) e desejamos um excelente trabalho aos colegas!

Luana Alves Carneiro
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Introdução

Vivemos em um contexto em que o conhecimento e principalmente o científico

é muito valorizado. Além de ser uma forma de inclusão social o conhecimento de

ciência pode favorecer uma atuação social mais consciente frente as problemáticas

oriundas da utilização dele.

 O  ensino  científico  oferecido  aos  estudantes,  principalmente  no  ambiente

escolar, precisa habilitá-lo a refletir sobre problemas e agir de modo responsável na

busca  das  resoluções  destes.  A  esse  processo  de  ensino  chamamos  de

alfabetização científica.

Dentre as habilidades que possibilitam uma pessoa ser considera alfabetizada

cientificamente,  consideramos  como  principais:  compreensão  básica  de  termos,

conhecimentos e conceitos científicos fundamentais;  a compreensão da natureza

das  ciências  e  dos  fatores  éticos  e  políticos  que  circundam  sua  prática;  e

entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio

ambiente[13].

Nesse contexto, para o desenvolvimento dessas habilidades no processo de

alfabetização científica, que se desenvolve a vida toda, destacam-se quatro níveis:

1  -  Nominal:  em  que  o  estudante  apenas  reconhece  um  determinado  termo

relacionando-o ciência.

2 - Funcional: termos e conceitos de ciência são recitados, mas não se compreende

corretamente seu significado.

3  -  Estrutural:  o  estudante  já  é  capaz  de  dominar  a  explicação  dos  termos  e

conceitos, inclusive conseguindo associar a sua vivência e cotidiano.

4 - Multidimensional: seria a capacidade cognitiva mais desejável, onde o estudante

aplica  e  relaciona  os  conhecimentos  articulando  outras  áreas  de  ensino  para

resolver problemas e adquirindo novas habilidades e competências[4].

Para contribuir com o desenvolvimento dessa alfabetização em sala de aula o

professor deve estar atento a diferentes aspectos de seu trabalho, desde a escolha

do currículo, passando pelas estratégias que pretende levar para sala, a busca pela

REFLEXÕES SOBRE AS ESTRATÉGIAS DE ENSINO NA PROMOÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA          3



interação dos conteúdos disciplinares durante a abordagem dos assuntos, formas de

avaliar, entre outros aspectos. 

A seguir, o leitor encontrará uma reflexão sobre o papel da interdisciplinaridade

na promoção da alfabetização científica.  Na seção seguinte,  será apresentada a

reflexão sobre alguns métodos de ensino na promoção desse processo de formação

para cidadania. Ao final de capa seção são apresentados sugestões de leitura, que

compreendem alguns dos trabalhos investigados na pesquisa que deu origem a este

caderno. Ressaltamos que a associação das estratégias e dos ritmos de integração

do conhecimento disciplinar à um nível de alfabetização científica, é fruto da relação

encontrada nesta pesquisa.
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Abordagens - a importância da integração dos saberes

 Existem várias formas de abordar os conhecimentos em sala de aula. Alguns

autores defendem a existência de ritmos ou níveis de integração do conhecimento [3].

Destacamos  quatro  formas  de  abordagem  dos  conhecimentos,  frequentemente

citadas:

❖ Disciplinar -  Abordagem mais próxima do currículo convencional,  em que

apenas o conhecimento de uma disciplina convencional é trabalhado.

❖ Multidisciplinar - Abordagem em que se utiliza conhecimentos de diferentes

disciplinas, sem percepção de busca por integração desses conhecimentos.

❖ Interdisciplinar - Abordagem em que se utiliza conhecimentos de diferentes

disciplinas,  havendo  explicitamente  busca  por  integração  desses

conhecimentos.

❖ Transdisciplinar -  Abordagem  em  que  há  tamanha  integração  de

conhecimentos disciplinares, que não há possibilidade de estabelecer limites

entre os conhecimentos.

O trabalho em sala com uma abordagem puramente disciplinar, possibilita ao

aluno,  com  maior  frequência,  familiarizar-se  com  termos  específicos  da  área

científica  e  decorar  sua  definição  sem  necessariamente  haver  a  compreensão

correta  desta.  Essa  forma  de  abordagem  seria  mais  adequada  quando  os

estudantes não apresentam quase nenhum conhecimento prévio sobre o conteúdo

que  será  estudado  em sala  de  aula.  Logo,  essa  forma  de  abordar  o  conteúdo

possibilitaria o alcance de estágios iniciais da alfabetização científica.

Em contrapartida, uma abordagem mais integrativa dos conteúdos necessita

que  o  estudante  recrute  conhecimentos  prévios,  inclusive  de  outras  áreas,

aprofundando o  significado e compreensão destes  conceitos.  Neste contexto,  os

níveis estrutural e multidimensional da alfabetização científica seriam promovidos.
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Mas  para  isso  o  professor  precisa  estar  atento  se  seu  público  apresenta  o

conhecimento prévio mínimo, caso contrário não será possível  a estes aplicarem

habilidades  reflexivas  e  argumentativas  necessárias  para  a  compreensão  mais

ampla do que se pretende estudar.

Considerando  que  os  níveis  de  alfabetização  científica  funcionam  como

estágios, não aconselhamos a adoção de uma única abordagem dos conhecimentos

em sala,  pois  isso poderia  prejudicar  a  promoção da alfabetização científica,  no

entanto é necessário promover os níveis mais elevados da alfabetização científica

para  que  os  estudantes  tenham  a  possibilidade  de  participar  efetivamente  da

democracia.  Ao  planejar  suas  aulas  é  importante  que  o  colega  professor  esteja

atento ao nível de compreensão de seus alunos sobre o que se deseja trabalhar em

sala, facilitando a escolha de que abordagem de conhecimento será mais pertinente.

❏ Sugestão de Leitura:

 Disciplinar

➢ HAYATA,  Maiara  Albuquerque;  KUNZLER,  Alviani;  LESSMANN,  Cleiton.  a

contribuição do PIBID Biologia para o ensino do conteúdo de Genética nas Escolas

Estaduais Getúlio Vargas e Padre Anchieta, em Forianópolis-SC. RENBio - Revista

Brasileira de Ensino de Biologia, Niterói-RJ, v. 7, p. 129-140 dez. 2014. Disponível

em:<https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n7.pdf>.

➢ FERNANDES, Stephanne Marques Araújo; et al. Baralho didático: temas de Biologia

para ensino médio. RENBio - Revista Brasileira de Ensino de Biologia, Niterói-RJ, v.

7,  p.  31-40  dez.  2014.  Disponível  em:<https://sbenbio.org.br/wp-

content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n7.pdf>.

 Multidisciplinar

➢ BARBOSA, Marco Aurélio Ferreira; et al. Educação em Genética: uma proposta para

o ensino da expressão gênica a partir de diferentes estratégias didáticas.RENBio -

Revista  Brasileira  de Ensino de Biologia,  Niterói-RJ,  v.  9,  p.  449-461,  dez.  2016.

Disponível  em:  <https://sbenbio.org.br/wp-

content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n9.pdf> 
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➢ ALMEIDA, Obertal da Silva; et al. A compreensão do processo osmótico por meio de

uma atividade prática realizada pelo PIBID.  RENBio - Revista Brasileira de Ensino

de  Biologia,  Niterói-RJ,  v.  9,  p.  1556-1563,  dez.  2016.  Disponível  em:

<https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n9.pdf>

 Interdisciplinar

➢ MACEDO, Marina; URSI, Suzana. Botânica na escola: uma proposta para o ensino

de Histologia. RENBio - Revista Brasileira de Ensino de Biologia, Niterói-RJ, v. 9, p.

2753-2763,  dez.  2016.  Disponível  em:  <https://sbenbio.org.br/wp-

content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n9.pdf>

➢ MOREIRA, Lídia Cabral; DE SOUZA, Girlene Santos; ALMASSY, Rosana Cardoso

Barreto. As  atividades  investigativas  e  a  resolução  de  problemas  no  ensino  de

Biologia: limites e possibilidades. RENBio - Revista Brasileira de Ensino de Biologia,

Niterói-RJ, v. 7, p. 4782-4793 dez. 2014. Disponível em:<https://sbenbio.org.br/wp-

content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n7.pdf>.

 Transdiciplinar

➢ CARNEIRO, Marcos Antonio Magnani; et al. Você é o que você come: uma questão

transdisciplinar.  RENBio - Revista Brasileira de Ensino de Biologia, Niterói-RJ, v. 7,

p.  413-424  dez.  2014.  Disponível  em:<https://sbenbio.org.br/wp-

content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n7.pdf>.

➢ CUNHA, André Luiz Rodrigues dos Santos. O celular nosso de cada dia: reflexões

sobre ciência,  tecnologia  e sociedade.  RENBio -  Revista Brasileira de Ensino de

Biologia,  Niterói-RJ,  v.  7,  p.  2822-3281  dez.  2014.  Disponível  em:

<https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n7.pdf>.
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Refletindo sobre algumas estratégias metodológicas

Assim  como  o  professor  precisa  estar  atento  a  que  forma  trabalhará  o

conhecimento  em sala  de  aula,  preocupando-se  com  a  compreensão  que  seus

alunos apresentam dele, a escolha das estratégias metodológicas também passa

por essa reflexão.

A seguir, pretendemos apresentar a potencialidade de algumas estratégias de

ensino  na  promoção  da  alfabetização  científica.  Pretende-se  também  destacar

algumas características dessas estratégias que favorecem este alcance. Ao final de

cada tópico, na sugestão de leitura, destacamos alguns relatos de utilização dessa

metodologia no ensino de Biologia, funcionando como inspiração para o trabalho na

escola.

A) Aula Experimental

Esta modalidade didática pode contribuir, principalmente, para o alcance do

nível estrutural  de alfabetização científica. 

Essa  estratégia  metodológica  reúne  atividades  que  podem  ou  não  ser

realizadas em laboratório. Esta envolve o contato e manuseio direto dos estudantes

na  realização  de  observação  e  manipulação  de  fenômenos,  equipamentos  e

organismos do universo da Biologia[1]. Embora, nesta definição, haja a aproximação

com as atividades práticas, que incluem modelos didáticos, optamos por separar

essas metodologias.

A realização de experimentos, com roteiro prévio, em que os estudantes são

motivados a refletir e buscar explicações para os resultados alcançados, pela prática

da  observação,  permite  aprofundar  os  conceitos  estudados  anteriormente,

possibilitando associações, favorecendo o nível estrutural de alfabetização científica.

Atividades experimentais com menor grau de autonomia dos estudantes, como

a simples reprodução de um roteiro prévio, permite a promoção do nível Funcional.

Já a realização de práticas, em que o estudante terá a autonomia de elaborar o

roteiro experimental, haverá a possibilidade de prover o nível multidimensional.
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❏ Sugestão de Leitura:

➢ HAYATA,  Maiara  Albuquerque;  KUNZLER,  Alviani;  LESSMANN,  Cleiton.  a

contribuição do PIBID Biologia para o ensino do conteúdo de Genética nas Escolas

Estaduais Getúlio Vargas e Padre Anchieta, em Forianópolis-SC. RENBio - Revista

Brasileira de Ensino de Biologia, Niterói-RJ, v. 7, p. 129-140 dez. 2014. Disponível

em:<https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n7.pdf>.

➢ PIOTROWSKI,  Solange  Maria;  et  al.  Desvendando  o  dna  de  Allium  cepa para

aprender Genética. RENBio - Revista Brasileira de Ensino de Biologia, Niterói-RJ, v.

7,  p.  182-189  dez.  2014.  Disponível  em:<https://sbenbio.org.br/wp-

content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n7.pdf>.

➢ GOTTARDO, Lais; et al.  Contextualizando a observação de pteridófitas.  RENBio -

Revista  Brasileira  de Ensino  de  Biologia,  Niterói-RJ,  v.  9,  p.  640-647 dez.  2016.

Disponível  em:  <https://sbenbio.org.br/wp-

content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n9.pdf> 

➢ BARBOSA NETO, Anselmo Carlos; et al. atuação dos bolsistas do PIBID na Escola

Estadual  Professora  Clara  Tetéo  –  Macau/RN:  a  importância  do  PIBID  para  a

realização de atividades práticas no ensino de Biologia. RENBio - Revista Brasileira

de Ensino de Biologia,  Niterói-RJ,  v.  9,  p.  2776-2785,  dez.  2016.  Disponível  em:

<https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n9.pdf> 

B) Aula Expositiva

Esta modalidade didática pode contribuir, principalmente, para o alcance dos

níveis funcional e estrutural de alfabetização científica. 

A  aula  expositiva  é  definida  como  uma  “preleção  verbal  utilizada  pelos

professores  com  o  objetivo  de  transmitir  determinadas  informações  aos  seus

alunos”[14]. Essa modalidade é relevante “para introduzir um assunto novo, sintetizar

um tópico, ou comunicar experiências pessoais do professor.” [4]. Para sua aplicação

o professor deve estar atento ao tempo de concentração que seu público é capaz de

ter, pois a aplicação dessa estratégia exigirá dos estudantes essa habilidade [9].

Para que se explore bem o potencial da exposição o professor precisa utilizá-la

REFLEXÕES SOBRE AS ESTRATÉGIAS DE ENSINO NA PROMOÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA          9

https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n9.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n9.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n9.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n7.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n7.pdf
https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n7.pdf


de  modo  limitado  no  tempo,  planejar  sua  aplicação  considerando:  domínio  e

segurança do conhecimento que se pretende expor; apresentar de modo objetivo os

dados;  deixar  claro  o  que  é  essencial  e  o  que  é  secundário;  apresentar  as

informações  destacando  a  integração  das  partes  e  as  subordinações;  correção,

clareza e sobriedade do estilo empregado; optar por uma linguagem clara, correta e

expressiva; conclusões, aplicações ou arremate definido[14].

Essas considerações permitem o alcance do nível  funcional  e estrutural  de

alfabetização científica. No entanto, a associação desta estratégia com a discussão,

garante com maior frequência o alcance dos níveis estrutural e multidimensional do

processo de alfabetização científica.

❏ Sugestão de Leitura:

➢ SAITO, Luis Carlos; URSI, Suzana. Pokemons invadem a prova de cladística: uma

experiência  com estudantes do terceiro ano do ensino médio.  RENBio -  Revista

Brasileira de Ensino de Biologia, Niterói-RJ, v. 7, p. 2465-2474 dez. 2014. Disponível

em:<https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n7.pdf>.

➢ ALMEIDA, Obertal da Silva; et al. PIBID: integrando teoria com a prática por meio da

trilha ecológica.  RENBio - Revista Brasileira de Ensino de Biologia, Niterói-RJ, v. 9,

p.  1564-1572  dez.  2016.  Disponível  em:  <https://sbenbio.org.br/wp-

content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n9.pdf> 

➢ BARROS, Gabriela Dutra; SILVA, Delano Moody Simões da. O uso de um recurso

didático como subsídio para o ensino de Genética.  RENBio - Revista Brasileira de

Ensino  de  Biologia,  Niterói-RJ,  v.  9,  p.  4292-4302,  dez.  2016.  Disponível  em:

<https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n9.pdf> 

C) Discussão

Esta modalidade didática pode contribuir, principalmente, para o alcance dos

níveis estrutural e multidimensional de alfabetização científica.

A discussão caracteriza-se pela interação entre professor e aluno através de

perguntas, a fim de construir um raciocínio lógico a respeito do que se estuda. Essa
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estratégia  pode  ser  denominada  conversação  didática[5] ou  discussão

argumentativa[1] e pode ser utilizada em associação a exposição alcançando uma

elaboração  conjunta  (professor-aluno)  de  novos  conhecimentos,  habilidades  e

convicções.

Essa estratégia permite o desenvolvimento de uma aula com via de mão-dupla,

em que  requer  uma  maior  participação  estudantil,  já  que  exige  do  estudante  a

contribuição com seus pontos de vista[5].  Quando utilizada para apresentação de

conceitos torna esta atividade mais agradável e interessante [11]. Mas é preciso ter

cuidado ao utilizar essa estratégia para que a aula não se torne um diálogo entre

professor e os alunos mais “estudiosos”, o que minimizaria o potencial colaborativo e

participativo oferecido por esta modalidade[14].

Para  promoção  das  discussões,  diferentes  recursos  podem  ser  utilizados:

textos, filmes, demonstrações práticas e a exposição.

❏ Sugestão de Leitura:

➢ SOUSA, Paulo Ricardo Santos de; SILVA, José Roberto Feitosa. Refletindo sobre os

corpos: a importância da fundamentação teórica em sexualidade para a formação

docente em Biologia. RENBio - Revista Brasileira de Ensino de Biologia, Niterói-RJ,

v.  9,  p.  3358-3369,  dez.  2016.  Disponível  em:  <https://sbenbio.org.br/wp-

content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n9.pdf> 

➢ MACHADO,  Lígia  Cristina  Ferreira.  Aprendizagem  em  biologia  e  construção  de

sigificados:  evidenciando  práticas  epistêmicas.  RENBio -  Revista  Brasileira  de

Ensino  de  Biologia,  Niterói-RJ,  v.  9,  p.  537-547,  dez.  2016.  Disponível  em:

<https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n9.pdf> 

D) Estudo de Casos

Esta modalidade didática pode contribuir, principalmente, para o alcance do

nível estrutural de alfabetização científica.

Os estudos de caso, caracterizados como o estudo sobre uma determinada

situação-problema a ser analisada pelos alunos[7],  são ferramentas motivadoras a
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investigação,  pois  os  estudantes  são  levados  a  analisar  a  situação,  levantar

hipóteses sobre a mesma, levando-os ainda a argumentar na apresentação seus

pontos de vistas.

A utilização dessa estratégia que é aparentemente fácil,  exige do professor,

durante o planejamento, um trabalho extenso e minucioso que passa pela escrita ou

escolha do caso, preparação cuidadosa para execução, bem como, a exigência de

dominar o assunto e sua aplicabilidade para as possíveis discussões em aula [13]. Se

o  caso  utilizado  em  sala  for  bem  elaborado  essa  modalidade  permitirá  que  os

estudantes  tenham  contato  com  situações  de  complexidade,  recrutando  destes

habilidades  que  vão  desde  de  interpretação  textual,  compreensão  de  conceitos

básicos,  resolução de problemas com integração de conhecimento de diferentes

áreas até pensamento crítico sobre determinadas situações[13].

Assim, embora essa estratégia tenha se apresentado, mais frequentemente,

associada ao nível estrutural, a depender do caso escolhido, o professor possibilitará

o  desenvolvimento  de  habilidade  que  promovam  outros  níveis  de  alfabetização

científica. Quanto mais complexo a situação-problema maior será a possibilidade de

alcançar os níveis mais elevados de alfabetização científica.

❏ Sugestão de Leitura:

➢ SILVA, Raphaela Lopes da; SALOMÃO, Simone Rocha. Argumentação em aulas de

temas evolutivos: um exercício de análise. RENBio - Revista Brasileira de Ensino de

Biologia,  Niterói-RJ,  v.  7,  p.  4428-4437  dez.  2014.  Disponível

em:<https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n7.pdf>.

➢ FREITAS, Matheus Saloes; et al. Abordagem da parasitologia no ensino médio: uma

sequência  didática  facilitadora  no  processo  de  ensino  aprendizagem.  RENBio -

Revista Brasileira de Ensino de Biologia, Niterói-RJ, v. 9, p. 1729-1738, dez. 2016.

Disponível  em:  <https://sbenbio.org.br/wp-

content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n9.pdf> 

➢ NEVES, Marina Amaral; NEVES, Maria Luíza Rodrigues da Costa. A Biologia forense

no jogo didático: uma ferramenta motivacional para o ensino de genética em uma

abordagem investigativa. RENBio - Revista Brasileira de Ensino de Biologia, Niterói-

RJ,  v.  9,  p.  3734-3745,  dez.  2016.  Disponível  em:  <https://sbenbio.org.br/wp-
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content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n9.pdf> 

E) Estudo Dirigido

Esta modalidade didática pode contribuir, principalmente, para o alcance dos

níveis estrutural e multidimensional de alfabetização científica.

Os  Estudos  Dirigidos compreendem atividades  produzidas,  geralmente  pelo

professor,  com a finalidade de permitir  aos estudantes um trabalho individual  de

estudo sobre a temática abordada. Geralmente, neste instrumento ocorrem leituras e

situações que permitem a consolidação e elaboração de conhecimento [5]. 

Nada impede de que essa atividade, possa ser realizada também de modo

colaborativo, em que os estudantes possam em dupla, ou grupos pequenos, discutir

sobre as compreensões construídas do conteúdo em estudo. Esta modalidade pode

ser utilizada durante o processo de construção do conhecimento[2], após momentos

de  abordagem  de  conceitos,  motivando  a  aplicação  e  aprofundamento  da

compreensão destes. 

Se  essa  metodologia  for  organizada  de  modo  que  os  estudantes  apenas

reproduzam conceitos,  níveis  mais  elementares  da  alfabetização  científica  serão

alcançados.  Mas  se  forem propostas  situações-problema próximas  da  realidade,

bem como a motivação a argumentação, através, por exemplo da produção textual,

esta modalidade pode contribuir para o alcance multidimensional de alfabetização

científica.

❏ Sugestão de Leitura:

➢ AVANZI,  Maria Rita;  et  al.  A literatura reencantando a Biologia:  uma proposta de

encontro entre leitura e ciências. RENBio - Revista Brasileira de Ensino de Biologia,

Niterói-RJ, v. 9, p. 2026-2035, dez. 2016. Disponível em: <https://sbenbio.org.br/wp-

content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n9.pdf> 

➢ LUZ,  Marcos  Rogério  Busso;  CORAZZA,  Maria  Júlia.  Evidenciando  aspectos

evolutivos  em  uma  sequência  didática  sobre  o  filo  chordata  (cordados):  uma
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experiência no ensino médio a partir do PIBID/UEM. RENBio - Revista Brasileira de

Ensino  de  Biologia,  Niterói-RJ,  v.  9,  p.  2324-2332,  dez.  2016.  Disponível  em:

<https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n9.pdf> 

F) Estudo do Meio

Esta modalidade didática pode contribuir, principalmente, para o alcance do

nível estrutural de alfabetização científica.

Estudo  do  meio,  aula  de  campo  ou  atividade  outdoor,  é  uma  metodologia

caracterizada pela sua realização em ambiente fora da convencional sala de aula,

permitindo aos  estudantes  a  observação das  relações entre  os  seres  vivos  e  o

ambiente, bem como das relações do homem com esses elementos [16]. Essa saída

de sala pode ser  para locais  no próprio  espaço escolar,  ou também para locais

distantes  deste.  Esta  última  forma  de  utilização,  torna  um  pouco  mais  difícil  a

utilização desta estratégia.

Esta metodologia permite  que os estudantes vivenciem uma perspectiva da

realidade,  possibilitando que o conteúdo teórico possa ser  observado na prática.

Para isso, além de escolher cuidadosamente o local em que será realizada esta

modalidade, o professor deve atentar-se a promover discussões sobre a realidade

percebida pelos estudantes,  além de motivá-los  a  perceber  que o conhecimento

científico em Biologia pode ser adquirido também desse processo de observação da

realidade.

Ao conduzir a aula de campo nesta perspectiva de contato com a realidade e

promoção  da  reflexão  sobre  esta,  o  nível  estrutural  poderá  ser  alcançado.  No

entanto, se a condução da metodologia levar a compreensão que esta é apenas um

momento  de  lazer,  níveis  mais  elementares  da  alfabetização  científica  serão

alcançados. Já para o alcance do nível multidimensional da alfabetização científica,

deve-se promover a investigação durante a realização dessa modalidade.
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❏ Sugestão de Leitura:

➢ RODRIGUES,  Diego Adaylano Monteiro;  LEITE, Raquel  Crosara Maria;  GALLÃO,

Maria  Izabel.  Ensino  de  Biologia  por  investigação:  relato  de uma experiência  no

açude santo anastácio,  fortaleza (ce).   RENBio -  Revista Brasileira de Ensino de

Biologia,  Niterói-RJ,  v.  7,  p.  481-489  dez.  2014.  Disponível

em:<https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n7.pdf>.

➢ SILVA, Sergio Aparecido Seixas da; et al. Conhecendo os fungos como cicladores de

nutrientes e decompositores da matéria orgânica nas florestas tropicais.  RENBio -

Revista Brasileira de Ensino de Biologia, Niterói-RJ, v. 9, p. 5783-5793, dez. 2016.

Disponível  em:  <https://sbenbio.org.br/wp-

content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n9.pdf> 

G) Jogos

Esta modalidade didática pode contribuir, principalmente, para o alcance do

nível funcional de alfabetização científica.

“o jogo didático é uma ótima ferramenta para socialização, estreitamento de

relações entre os alunos e entre estes e os professores, estimula o desenvolvimento

cognitivo e a inteligência, essenciais para a compreensão dos conceitos” [14]. Existem

vários jogos que podem ser utilizados em sala: individuais, coletivos, de competição,

colaboração,  entre  outros.  O  que  marca  essa  estratégia  é  a  ludicidade.  Esta

característica também pode ser  um empecilho  para  o trabalho em sala,  pois  os

alunos  podem  confundir  o  momento  de  aprendizagem  com  uma  brincadeira

qualquer.

A utilização de jogos de perguntas e respostas, frequentemente, permite aos

estudantes reproduzir conceitos novos. Dependendo das perguntas que compõem o

jogo, pode não haver aprofundamento da compreensão dos conceitos estudados.

Contribuindo assim o alcance do nível  funcional  de alfabetização científica.  Uma

forma  de  promover  maior  autonomia  e  aprofundamento  na  compreensão  dos

conceitos em sala, seria utilizar jogos que exijam maior raciocínio para elaboração

de respostas e solução de problemas ou ainda estimular os estudantes a produzir os
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jogos a serem utilizados.

❏ Sugestão de Leitura:

➢ GALLÃO, Maria Izabel;  et  al.  Biomas:  estudo através de jogo didático.  RENBio -

Revista Brasileira de Ensino de Biologia, Niterói-RJ, v. 7, p. 1383-1393 dez. 2014.

Disponível  em:  <https://sbenbio.org.br/wp-

content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n7.pdf>.

➢ GOMES, Luciana Maria de Jesus Baptista; MESSEDER, Jorge Cardoso. Jogo para a

compreensão  dos  processos  da  fotossíntese  e  respiração  aeróbica.  RENBio -

Revista Brasileira de Ensino de Biologia, Niterói-RJ, v. 9, p. 7789-7797, dez. 2016.

Disponível  em:  <https://sbenbio.org.br/wp-

content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n9.pdf> 

H) Júri Simulado

Esta modalidade didática pode contribuir, principalmente, para o alcance dos

níveis funcional e multidimensional de alfabetização científica.

Nesta  metodologia  os  alunos  são  motivados  a  assumir  papéis:  de  defesa,

acusação e juiz,  na  perspectiva de debate  sobre  algum tema controverso.  Essa

estratégia também pode ser compreendida em uma encenação de um júri, no qual

os estudantes devem pesquisar para defender pontos de vista a favor ou contra

determinada temática.

O júri simulado permite que os estudantes sejam motivados a autonomia na

construção  do  conhecimento  ao  buscarem  por  argumentos  para  defender

determinado ponto de vista e desenvolver habilidades relacionadas a argumentação.

Isso pode caracterizá-la como uma metodologia ativa de ensino.

O  nível  alfabetização  científica  alcançado  por  esta  metodologia  está

relacionada ao assunto escolhido para sua realização, e o modo como o professor

conduz,  deixando  os  estudantes  mais  livres  ou  não  na  busca  por  fontes  de

conhecimento para elaborarem seus argumentos. Quanto mais complexo for o tema
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e  mais  autônomo for  o  trabalho  de  elaboração  de  argumentos  pelo  aluno  mais

elevados serão os níveis de alfabetização científica promovidos.

❏ Sugestão de Leitura:

➢ SOUSA, Alessandro Eduardo de Almeida; et al. O estudo sobre qualidade de vida no

ensino médio a partir da dinâmica de um júri simulado sobre colesterol.  RENBio -

Revista  Brasileira  de Ensino de Biologia,  Niterói-RJ,  v.  7,  p.  679-689 dez.

2014.  Disponível  em:<https://sbenbio.org.br/wp-

content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n7.pdf>.

➢ VILARRUBIA,  Anna  Carolina;  SCARPA,  Daniela  Lopes.  O  ensino  Biologia  como

prática reflexiva. RENBio - Revista Brasileira de Ensino de Biologia, Niterói-RJ,

v.  7,  p.  1956-1964  dez.  2014.  Disponível  em:<https://sbenbio.org.br/wp-

content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n7.pdf>.

I) Modelos

Esta modalidade didática pode contribuir, principalmente, para o alcance do

nível funcional de alfabetização científica.

Os  modelos  didáticos  compreendem  representações,  geralmente

tridimensionais,  de  algum  conceito  ou  processo  biológico.  Esses  modelos

tridimensionais  auxiliam no processo de compreensão do conhecimento,  quando

permitem melhorar os modelos imaginários destes.

Em Biologia, essa estratégia, é frequentemente utilizada na área de Biologia

Molecular  e  Genética,  justamente  por  conta  da dificuldade de compreensão dos

modelos imaginários dessas áreas. Além da relação destas áreas com os modelos

ao longo da história da produção destes conhecimentos. 

A utilização  dos  modelos  possibilita  noções  iniciais  sobre  o  conceito.  Uma

forma  de  aprofundar  a  compreensão  desse  conhecimento  seria  propor  aos

estudantes a construção destes modelos, sem que haja um roteiro a ser seguido,

deixando-os mais livre para utilizar da criatividade no processo de modelização.
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❏ Sugestão de Leitura:

➢ OLIVEIRA, Andressa Maria Vieira de; et al.  Produção de material  didático para o

ensino  de  biologia:  uma  estratégia  desenvolvida  pelo  PIBID/BIOLOGIA/FECLI.

RENBio - Revista Brasileira de Ensino de Biologia, Niterói-RJ, v. 7, p. 2427-2436

dez.  2014.  Disponível  em:  <https://sbenbio.org.br/wp-

content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n7.pdf>.

➢ SORGE,  Carla  Joseane,  et  al.  Construindo  herbários  digitais  no  ensino  médio

politécnico: oficina de Botânica. RENBio - Revista Brasileira de Ensino de Biologia,

Niterói-RJ, v. 7, p. 4254-4261 dez. 2014. Disponível em:<https://sbenbio.org.br/wp-

content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n7.pdf>.

➢ MONTEIRO, Hudson Rodrigues da Cruz; et al. Uma experiência de modelagem de

conteúdos biológicos no ensino médio.  RENBio -  Revista Brasileira de Ensino de

Biologia,  Niterói-RJ,  v.  9,  p.  1061-1071,  dez.  2016.  Disponível  em:

<https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n9.pdf> 

J) Oficina

Esta  modalidade  didática  pode  contribuir,  para  o  alcance  dos  níveis

funcional, estrutural e multidimensional de alfabetização científica.

As  oficinas  apresentam  um  carácter  mais  prático  que  teórico.  São  mais

flexíveis  durante  a  realização,  para  que  os  participantes  possam contribuir  com

situações-problema para a realização destas. Outra característica que marca essa

estratégia seria a essência de pluralismo metodológico.

A realização  dessa  modalidade  requer  do  professor  uma  postura  mais  de

coadjuvante do processo de ensino-aprendizagem, além de um bom planejamento e

criatividade para lidar com as demandas que devem surgir durante a realização da

oficina.

Se na condução da oficina houver maior rigidez do planejamento de modo a

inibir a participação ativa dos participantes, haverá a promoção de níveis iniciais de

alfabetização científica, mas se essa for conduzida de modo a trabalhar situações-
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problema trazidos pelos participantes, despertando a criticidade destes níveis mais

elevados da alfabetização científica serão alcançados.

❏ Sugestão de Leitura:

➢ FERNANDES, André Fillipe de Freitas. Educação ambiental na escola pública: relato

de  experiências  a  partir  de  oficinas  didáticas  no  ensino  de  Ciências  e  Biologia.

RENBio - Revista Brasileira de Ensino de Biologia, Niterói-RJ, v. 7, p. 1747-1755

dez.  2014.  Disponível  em:<https://sbenbio.org.br/wp-

content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n7.pdf>.

➢ GARCIA,  Mara  Cristina  de  Morais;  SOARES,  Márlon  Herbert  Flora  Barbosa.

Robótica educacional e aprendizagem colaborativa no ensino de Biologia: discutindo

o conceito de sistema nervoso.  RENBio - Revista Brasileira de Ensino de Biologia,

Niterói-RJ, v. 7, p. 3211-3222 dez. 2014. Disponível em:<https://sbenbio.org.br/wp-

content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n7.pdf>.

➢ GOMES,  Renata  Rafaela  Alves;  et  al.  venha  cantar  com  a  gente!  Produção  de

paródias como estratégia didática no ensino e aprendizagem de Biologia. RENBio -

Revista Brasileira de Ensino de Biologia, Niterói-RJ, v. 7, p. 3562-3571 dez. 2014.

Disponível  em:<https://sbenbio.org.br/wp-

content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n7.pdf>.

K) Pesquisa/Projeto

Esta modalidade didática pode contribuir, principalmente, para o alcance do

nível multidimensional de alfabetização científica.

A pesquisa/projeto pode ser caracterizada como uma estratégia que auxilia a

inclusão da investigação em sala de aula, pois  em sua execução os estudantes

deverão  identificar  problemas,  elaborar  hipóteses,  pesquisar  e  apresentar  os

resultados de sua pesquisa. A apresentação desses resultados pode ser um produto

como relatório, artigo, entre outros. Esta metodologia também pode ser chamada de

problematização, atividade por descoberta ou resolução de problemas.

 Os problemas que deverão ser resolvidos pelos estudantes, podem ou não ser
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identificados por eles, mas devem ser reais ou muito próximos da realidade. Desse

modo,  haverá  a  exigência  que  o  professor  conduza  as  atividades  buscando  a

integração de conhecimentos, alertando os estudantes para a interdisciplinaridade

dos  conhecimentos  no  mundo  real.  Favorecendo  a  promoção  do  nível

multidimensional.

Durante  a  utilização  dessa  modalidade  didática  o  professor  pode  dar  mais

autonomia para os estudantes, e as atividades podem ser realizadas em grupo, o

que poderá recrutar outras habilidades além das cognitivas. Associar a discussão a

aplicação dessa estratégia ajuda a enriquecê-la.

❏ Sugestão de Leitura:

➢ NASCIMENTO,  Amanda  Porto  do;  CIRINO,  Douglas  William;  GHILARDI-LOPES,

Natália  Pirani.  Ensino  por  investigação  e  alfabetização  científica:  relato  de

experiência  e análise  das atividades do PIBID BIOLOGIA UFABC (2011 – 2014).

RENBio - Revista Brasileira de Ensino de Biologia, Niterói-RJ, v. 7, p. 1075-1083,

dez.  2014.  Disponível  em:<https://sbenbio.org.br/wp-

content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n7.pdf>.

➢ ALMEIDA,  Sandra  Luiza  Sousa  Santos  de;  OLIVEIRA,  Kaline  Soares  de;

FLORÊNCIO, Magnólia Fernandes. Ensino por investigação: uma proposta de leitura

e escrita no ensino de Biologia.  RENBio - Revista Brasileira de Ensino de Biologia,

Niterói-RJ, v. 7, p. 1499-1505 dez. 2014. Disponível em:<https://sbenbio.org.br/wp-

content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n7.pdf>.

➢ SILVA, Thaís Soares da; et al. A construção de um trabalho investigativo coordenado

pelo  pibid  biologia  sobre  o  tema  aproveitamento  alimentar.  RENBio -  Revista

Brasileira de Ensino de Biologia, Niterói-RJ, v. 9, p. 1150-1161, dez. 2016. Disponível

em: <https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n9.pdf> 

➢ ROCHA, Pedro Neves da; VIVEIRO, Alessandra Aparecida. A educação ambiental

crítica promovida a partir da aprendizagem cooperativa. RENBio - Revista Brasileira

de Ensino de Biologia,  Niterói-RJ,  v.  9,  p.  1544-1556,  dez.  2016.  Disponível  em:

<https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n9.pdf>
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L) Produção de Vídeo

Esta modalidade didática pode contribuir, principalmente, para o alcance dos

níveis estrutural e multidimensional de alfabetização científica.

A produção de vídeos por parte dos estudantes aproxima-se dos benefícios da

utilização  dos  vídeos  prontos  em  sala,  como  por  exemplo,  o  potencial  no

desenvolvimento da percepção artística, relações espaciais e a interação com as

tecnologias[12].  A  solicitação  para  que  os  estudantes  realizem  a  produção  dos

audiovisuais podem ser empregados como um modo de sistematização e/ou síntese

do conhecimento.

Essa perspectiva de utilizar o vídeo em sala de aula, na atualidade ganha um

fator  motivação  maior,  pois  permite  aos  estudantes  utilizarem  de  ferramentas

tecnológicas, que podem ser bastante comuns no cotidiano deles.

A aplicação dessa estratégia colando sob a responsabilidade dos estudantes a

construção  do  roteiro  do  vídeo,  produção  e  edição,  a  depender  se  deverão

apresentar posicionamentos de uma problemática pode permitir o alcance do nível

multidimensional da alfabetização científica.

❏ Sugestão de Leitura:

➢ MACHADO,  Cleide  Renata  da  Silva;  FRAIHA-MARTINS,  France.  Diversificação

metodológica:  uma estratégia  para  o  ensino  de  síntese  de  proteínas.  RENBio -

Revista Brasileira de Ensino de Biologia, Niterói-RJ, v. 9, p. 4597-4608, dez. 2016.

Disponível  em:  <https://sbenbio.org.br/wp-

content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n9.pdf> 

➢ RESENDE,  Sílvia  Gomes dos Santos;  NEVES,  Maria Luiza  Rodrigues  da Costa;

TAVARES,  Marina Lima.  A produção de vídeos no ensino médio como mediação

tecnológica  para  aprendizagem  em  uma  abordagem  CTS.  RENBio -  Revista

Brasileira de Ensino de Biologia, Niterói-RJ, v. 9, p. 1645-1653, dez. 2016. Disponível

em: <https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n9.pdf> 
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M) Produção Textual

Esta modalidade didática pode contribuir, principalmente, para o alcance do

nível multidimensional de alfabetização científica.

A produção de textos como estratégia didática resgata a relação estreita da

leitura e escrita  com o conhecimento científico[6].  Os tipos de produções textuais

solicitadas  para  estudantes  podem  ser  de  diferentes  gêneros,  mas  os  gêneros:

relatório,  roteiro,  artigo  científico  ou  texto  dissertativo-argumentativo  tem  maior

destaque.  No  entanto,  nada  impede  que  o  professor  utilize  outros  gêneros  que

envolvam aspectos artísticos como, por exemplo, os quadrinhos, em sala.

Essa  estratégia  pode  ajudar  na  promoção  da  criticidade  dos  alunos,

capacidade de sistematização e síntese do conhecimento. Entretanto, o professor

deve estar atendo ao nível de compreensão dos estudantes do gênero textual a ser

desenvolvido, podendo, se sentir necessidade, apresentar de exemplos de textos

naquele gênero.

Nas  produções  em  que  os  estudantes  são  motivados  a  posicionar-se,

apresentar  argumentos  sobre  este  posicionamento,  ocorre  o  favorecimento  do

alcance  multidimensional  da  alfabetização  científica.  Já  em  produções  que  o

estudante  apresentam  alguns  conceitos,  buscando  explicá-lo  melhor,  o  nível

estrutural da alfabetização científica é favorecido.

❏ Sugestão de Leitura:

➢ FARO,  Rayssa  Motta;  et  al.  A  abordagem  do  tema  alimentação  como  prática

socioambiental:  relato  de  atividades  desenvolvidas  no  CAP  UFRJ.  RENBio -

Revista Brasileira de Ensino de Biologia, Niterói-RJ, v. 9, p.  2286-2296, dez.

2016.  Disponível  em: <https://sbenbio.org.br/wp-

content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n9.pdf> 

➢ NOGUEIRA,  Luciana  Valéria;  FREITAS,  Kelma  Cristina  de.  Reflexões  acerca  de
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aspectos da natureza da ciência mediadas pelo tema “o que é vida”.  RENBio -

Revista Brasileira de Ensino de Biologia, Niterói-RJ, v. 9, p.  5139-5150, dez.

2016.  Disponível  em: <https://sbenbio.org.br/wp-

content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n9.pdf> 

➢ ANDRADE,  Maria Aparecida da Silva;  et  al.  Mobilização de conteúdos atitudinais

sobre o tema agrotóxicos na educação ciência, tecnologia, sociedade e ambiente.

RENBio - Revista Brasileira de Ensino de Biologia, Niterói-RJ, v. 9, p.  7064-

7076, dez.  2016.  Disponível  em: <https://sbenbio.org.br/wp-

content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n9.pdf> 

N) Seminário

Esta modalidade didática pode contribuir, principalmente, para o alcance dos

níveis estrutural e multidimensional de alfabetização científica.

O seminário é compreendido como a exposição de um assunto por parte dos

estudantes,  em  que  os  demais  alunos,  após  a  exposição,  discutem  ideias

controversas  e  pontos  obscuros  do  tema  apresentado[4].  Geralmente,  essa

exposição  realiza-se  em  grupo,  mas  nada  impede  de  ser  realizada  de  modo

individual.

Para aplicação dessa metodologia todos os estudantes devem ter acesso um

material de apoio para obterem compreensões iniciais do tema que possibilitem a

participação destes nas discussões após as apresentações. Outra questão, seria a

fuga de uma exposição colcha de retalho, para isso, deve-se orientar para que haja

uma  discussão  prévia  do  grupo,  na  tentativa  de  construir  uma  apresentação

integrada[2].

A  variação  no  alcance  da  promoção  da  alfabetização  científica,  está

relacionado  ao  que  será  exposto  e  o  empenho  dos  estudantes  na  exposição  e

discussões que a sucedem. Quando os estudantes são motivados a posicionarem

frente alguma problemática aproxima-se do nível multidimensional. Quando se exige
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a  explicação  de  conceitos  científicos,  se  pode  alcançar  o  nível  estrutural  de

alfabetização científica. 

❏ Sugestão de Leitura:

➢ SILVA, Madalena de Mello e. Construindo saberes utilizando a estratégia didática

“Biologia no cinema: da evolução à ecologia”. RENBio - Revista Brasileira de Ensino

de  Biologia,  Niterói-RJ,  v.  7,  p.  2274-2285  dez.  2014.  Disponível

em:<https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n7.pdf>.

➢ MACHADO, Lígia Cristina Ferreira. Sala de aula de Biologia: práticas cognitivas e

construção de significados  biológicos.  RENBio -  Revista  Brasileira  de Ensino  de

Biologia,  Niterói-RJ,  v.  7,  p.  5055-5066  dez.  2014.  Disponível

em:<https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n7.pdf>.

➢ SILVA,  Daniella  de  Vasconcelos  da;  et  al.  Plantas  medicinais  e  alimentícias  não

convencionais  como  estratégia  no  ensino  de  Biologia  com  ênfase  em  botânica.

RENBio - Revista Brasileira de Ensino de Biologia, Niterói-RJ, v. 9, p. 6680-6690,

dez.  2016.  Disponível  em:  <https://sbenbio.org.br/wp-

content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n9.pdf> 

➢ VALENÇA, Cristiana Rosa; et al. Minicurso conversa evoluída: uma experiência no

ensino da evolução humana.  RENBio -  Revista Brasileira de Ensino de Biologia,

Niterói-RJ, v. 9, p. 6905-6915, dez. 2016. Disponível em: <https://sbenbio.org.br/wp-

content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n9.pdf> 

O) Simulações

Esta modalidade didática pode contribuir, principalmente, para o alcance dos

níveis funcional e estrutural de alfabetização científica.

As simulações são atividades em que os participantes são envolvidos em uma

situação-problema  com  a  qual  devem  tomar  decisões  e  prever  consequências,

incluindo, nesta perspectiva, a dramatização, jogos e uso de computadores [4]. Aqui

consideramos apenas os programas de computadores.

Esta metodologia pode instigar a imaginação e desenvolvimento cognitivo dos
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estudantes, quando os coloca à frente de situações, que exigirão a aplicação do

conhecimento científico, desenvolvendo o espírito investigativo, e ainda materializar

conceitos científicos. Para utilizá-las na aula o professor pode buscar em bancos de

objetos de aprendizagem ou desenvolver seu próprio simulador. As dificuldades para

utilização dessa estratégia residem na compreensão do simulador utilizado por parte

do professor e dos alunos, e a habilidades destes em manusear computadores ou

outros equipamentos eletrônicos.

Quando as simulações exigem dos estudantes a reprodução de conceitos a

promoção  do  nível  funcional  é  favorecido,  mas  se  as  situações  presentes  na

simulação  exigirem  a  tomada  de  decisões,  e  aplicações  do  conceito  o  nível

estrutural poderá ser alcançado.

❏ Sugestão de Leitura:

➢ INADA, Paulo. Botânica mediada por recursos multimídia: as contribuições de um

software  de  autoria  para  o  ensino  dos  ciclos  reprodutivos  dos  grupos  vegetais.

RENBio - Revista Brasileira de Ensino de Biologia, Niterói-RJ, v. 9, p. 6777-6788,

dez.  2016.  Disponível  em:  <https://sbenbio.org.br/wp-

content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n9.pdf> 

➢ SANTOS, Lívia Borges dos; SIQUEIRA, Kamilla Paes de. Oficina mitos e verdades

da Biologia invisível. RENBio - Revista Brasileira de Ensino de Biologia, Niterói-RJ, v.

7,  p.  2903-2914  dez.  2014.  Disponível  em:<https://sbenbio.org.br/wp-

content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n7.pdf>.

P) Suporte textual/audiovisuais

Esta modalidade didática pode contribuir, principalmente, para o alcance dos

níveis estrutural e multidimensional de alfabetização científica.

A estratégia de utilizar suportes textuais e audiovisuais, embora pareça mais

um recurso, pode fazer uma grande diferença no alcance dos objetivos pretendidos.
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Esta  modalidade  também  chamada  de  estudo  de  texto,  vídeo,  entre  outros,

geralmente está associada a outras estratégias como a discussão, pesquisa, estudo

dirigido, estudo de casos. O texto e o vídeo possibilitam a quebra do ciclo de cópia e

memorização[10],  pois  podem  trazer  novas  compreensões  sobre  um  assunto,

estimulando os estudantes a construírem sua própria opinião. 

Dentre os gêneros textuais utilizados nas aulas pode-se apontar as tirinhas,

charges,  quadrinhos  e  textos  de  divulgação científica.  Os primeiros  trazem uma

linguagem mais  lúdica,  sendo  bons  na  promoção  de  discussões,  nos  textos  de

divulgação científica encontramos apresentação da metodologia científica, além da

atualização de conhecimento, que o livro didático não consegue acompanhar.

Os  audiovisuais  utilizados  podem  ser  filmes  ou  vídeos  curtos.  Essas

ferramentas podem auxiliar na promoção de discussões, aprofundamento ou revisão

dos  conceitos  estudados,  ou  ainda  como  forma  de  visualizar  a  aplicação  do

conteúdo estudado em sala em situações reais. 

Tanto  audiovisuais  e  leitura  dos  textos  potencializam  a  contextualização  e

permitem uma abordagem mais  interdisciplinar  em sala  de  aula [15].  Na utilização

desses suportes é importante o professor estar atento a adequação dos conteúdos a

idade/maturidade dos estudantes, no caso dos vídeos ainda deve-se atentar para a

adequação deste ao tempo de duração de aula.

❏ Sugestão de Leitura:

➢ RUDEK,  Karine;  et  al.  A utilização  de cartuns  em meio  ao ensino  de ciências  e

biologia: temas controversos em questão. RENBio - Revista Brasileira de Ensino de

Biologia,  Niterói-RJ,  v.  7,  p.  288-300  dez.  2014.  Disponível

em:<https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n7.pdf>.

➢ CUNHA, André Luiz Rodrigues dos Santos; ALVES, José Moysés; ALMEIDA, Ana

Cristina  Pimentel  Carneiro  de.  A motivação  discente  em  aulas  de  Biologia  com

quadrinhos.  RENBio - Revista Brasileira de Ensino de Biologia, Niterói-RJ, v. 7, p.

2809-2821  dez.  2014.  Disponível  em:<https://sbenbio.org.br/wp-

content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n7.pdf>.

➢ NASCIMENTO, Gerlania Carolina Melo; CARVALHO, Fabricia Correia de; SOUSA,

Ivanise Cortez de.  Temas contemporâneos no ensino de biologia:  desenvolvendo
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uma unidade didática sobre o ritmo biológico sono e vigília para o ensino médio.

RENBio - Revista Brasileira de Ensino de Biologia, Niterói-RJ, v. 7, p. 4776-4788

dez.  2014.  Disponível  em:<https://sbenbio.org.br/wp-

content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n7.pdf>.

➢ SANTOS,  Tatiane  da  Silva;  LANDIM,  Myrna  Friederichs.  A  problematização  no

processo  de  alfabetização  científica:  uma experiência  com estudantes  do  ensino

médio, de uma escola estadual do município de Lagarto, SE.  RENBio -  Revista

Brasileira de Ensino de Biologia, Niterói-RJ, v. 9, p. 6133-6143, dez. 2016. Disponível

em: <https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n9.pdf> 

➢ PASINI,  Margiéli;  SANTOS,  Eliane  Gonçalves  dos;  PRIESNITZ,  Simoni.  Tecendo

discussões e reflexões sobre temas controversos no ensino de ciências e biologia

através do cinema.  RENBio - Revista Brasileira de Ensino de Biologia, Niterói-RJ, v.

7,  p.  575-587  dez.  2014.  Disponível  em:<https://sbenbio.org.br/wp-

content/uploads/edicoes/revista_sbenbio_n7.pdf>.
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	1 INTRODUÇÃO
	Com a consolidação do método científico os saberes da humanidade foram articulando-se gerando o conhecimento científico (BEIRÃO, 2017). A partir deste a sociedade foi beneficiada com diferentes tecnologias. Mas a utilização desse conhecimento não gerou apenas benefícios sociais, os malefícios oriundos dele requerem uma análise crítica dos conhecimentos gerados pelas ciências e suas potencialidades destrutivas (O PONTO, 1992).
	Neste contexto, inicia-se uma reflexão sobre como o ensino de ciências tem se dado e quais os objetivos que devem ser alcançados durante esse processo para que se tenha uma utilização da ciência mais próxima das necessidades da sociedade atual. Passa-se a pensar então, em uma formação mais cidadã do aprendente, de modo que o ensino científico, a ele oferecido, o habilite a refletir sobre problemas e agir de modo responsável na busca das resoluções destes. A esse processo de ensino associa-se a nomenclatura de alfabetização científica (KRASILCHIK, 2019; SASSERON; CARVALHO, 2011).
	No Brasil, a Lei de diretrizes e bases da educação, em seu artigo 2º, indica como finalidade da educação a formação plena do estudante, preparando-o para o exercício da cidadania. Então pode ser dito que a alfabetização científica, compreendida como processo que permite o desenvolvimento de habilidades para o exercício responsável da cidadania é também um direito dos estudantes.
	Os professores, aqui destacamos os de Biologia, devem estar atentos a promoção da alfabetização científica. Embora, essa demanda não seja revelada claramente nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio publicada em 2013 a necessidade da promoção da alfabetização científica, na Base Nacional Curricular Comum (BNCC) para o ensino fundamental e ensino médio (BRASIL, 2017; BRASIL, 2018) aparece claramente. Para alcançar esse objetivo os professores têm que tornar o conhecimento mais próximo da realidade dos estudantes, bem como mantê-los motivados a progredir nesse processo de alfabetização e buscar como apontam as diretrizes uma interdisciplinaridade.
	Na intenção de tornar as aulas de Biologia mais atrativas a autora do trabalho foi motivada, desde o processo de formação profissional no âmbito da universidade, a utilizar na prática de sala, diferentes estratégias metodológicas, para fugir das aulas denominadas tradicionais, que apresentam o professor como o detentor do conhecimento e os alunos como personagens apáticos, apenas receptores de informações. Em muitos encontros e espaços de formação continuada que vivenciou, foi possível identificar diferentes modalidades didáticas e a criatividade de muitos colegas professores para tornar as suas aulas mais produtivas no que se refere ao aprendizado.
	No entanto faz-se necessária a seguinte reflexão: como as estratégias de ensino utilizadas pelos professores têm contribuído com a alfabetização científica dos estudantes? Quais as estratégias de ensino utilizadas pelos professores, no ensino de Biologia têm contribuído para um aprofundamento da alfabetização científica de seus alunos?
	Essas perguntas têm feito parte da minha ação docente e dela surgiu a presente proposta de pesquisa que tem como objetivo geral: Elencar estratégias de ensino para aulas de Biologia, na educação básica, a partir de trabalhos publicados no ENEBIO, destacando o auxílio dessas ferramentas na promoção da alfabetização científica, com vistas à elaboração de um caderno pedagógico.
	E como objetivos específicos, elegem-se:
	Identificar as estratégias de ensino utilizadas pelos professores de Biologia relatados nos anais do V e VI ENEBIO;
	Categorizar as estratégias de ensino de acordo com o nível de alfabetização científica que podem promover;
	Relacionar o nível de alfabetização científica categorizado com os níveis de interação com outras disciplinas, em disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar.
	O docente não pode fugir das cobranças sociais de seu trabalho e em sua ação tem que estar atento a reflexão de suas escolhas na formação de seus alunos. O currículo escolhido, ganha vida ao ser executado em sala e só poderá atingir seus objetivos se os caminhos (estratégias/métodos de ensino) escolhidas pelo professor forem condizentes.
	Frente a essa reflexão resgata-se a potencialidade desse trabalho em vir a contribuir para minha formação continuada, além de culminar em um produto educacional que possa auxiliar outros professores de caminhar, de modo mais seguro, na colaboração da formação e atuação cidadã responsável de seus discentes.
	2 REVISÃO TEÓRICA
	2.1 DEMANDAS DA EDUCAÇÃO E ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA
	A partir da discussão com diferentes autores Motta-Roth (2011) indica que o século XXI seria a era da ciência. A autora aponta que a contemporaneidade atribui alto valor estético, cultural e econômico à ciência e à tecnologia e o conhecimento funciona como um bem a ser consumido nesta sociedade que recebe a denominação de “sociedade do conhecimento”.
	Ao resgatar as perspectivas da educação, Gadotti (2000) reforça essa acentuada ligação da sociedade atual ao conhecimento. Nesse contexto, o autor indica que a escola será levada a uma mudança, de espaço de transmissão do conhecimento, para um ambiente que ensina a pensar criticamente.
	Para o referido autor:
	Na sociedade da informação, a escola deve servir de bússola para navegar nesse mar do conhecimento, […] O que significa servir de bússola? Significa orientar criticamente, sobretudo as crianças e jovens, na busca de uma informação que os faça crescer e não embrutecer. (GADOTTI, 2000, p.8)
	Além de Gadotti, é possível identificar outros autores que apontam a necessidade da promoção de uma formação que busque uma reflexão sobre a informação. Destaca-se aqui, entre estes, Chassot (2003) que ao fazer um resgate histórico do ensino de ciências na escola por volta dos anos 80, reforça a necessidade da escola rever a ciência escolar, no sentido de atuar também na (re)construção do conhecimento. Processo esse que passa por um pensar sobre o conhecimento.
	Libâneo (2006) defende que o professor, considerado crítico, age de modo concreto em seu trabalho, possibilitando
	[...] ao domínio sólido e duradouro de conhecimentos pelos alunos, que promovam a ampliação de suas capacidades mentais, a fim de que desenvolvam o pensamento independente, a coragem de duvidar e, com isso, ganhem convicções pessoais e meios de ação prática nos processos de participação democrática na sociedade (p. 100)
	Assim, os desafios oriundos dessa geração do conhecimento que exige uma mudança da escola, também exige do professor uma postura crítica, permitindo o desenvolvimento intelectual e social de seus alunos.
	Voltando o olhar para o ensino de ciências Krasilchik (2019) indica a necessidade de o ensino de ciências permitir que os estudantes tenham contato com diferentes problemas e tentem resolvê-los, de modo a tornar a tomada de decisões no cotidiano desse estudante mais satisfatórias. Reiterando especificamente o ensino de Biologia a autora aponta a necessidade de buscar atingir os seguintes objetivos: “aprender conceitos básicos, analisar o processo de investigação científico e analisar as implicações sociais da ciência e tecnologia” (p. 20). Depreende-se desses objetivos que deve haver a promoção de uma reflexão sobre o conhecimento científico, para que estes objetivos sejam alcançados no processo de ensino.
	Borges e Lima (2007), ao analisar os trabalhos divulgado nos anais do primeiro ENEBIO, apontam uma preocupação maior no ensino de conteúdos específicos de Biologia, em detrimento de uma representação tímida de trabalhos preocupados com a promoção da formação científica mais crítica. Essa deficiência, pode estar presente no contexto atual, pois ao fazer a reconstrução da história do ensino de Biologia, Cardoso, Farias e Carvalho (2014) ressaltam que muito precisa ser superado para que realmente seja alcançada a autonomia dos estudantes e educadores para além de uma educação pautada no conteúdo.
	Documentos oficiais trazem essa demanda de superar o ensino puramente conteudista. Nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (BRASIL, 2013):
	Tendo em vista que a função precípua da educação, de um modo geral, e do Ensino Médio – última etapa da Educação Básica – em particular, vai além da formação profissional, e atinge a construção da cidadania, é preciso oferecer aos nossos jovens novas perspectivas culturais para que possam expandir seus horizontes e dotá-los de autonomia intelectual, assegurando-lhes o acesso ao conhecimento historicamente acumulado e à produção coletiva de novos conhecimentos, sem perder de vista que a educação também é, em grande medida, uma chave para o exercício dos demais direitos sociais. (BRASIL, 2013, p. 145)
	Na BNCC para o ensino fundamental (BRASIL, 2017):
	Portanto, ao longo do Ensino Fundamental, a área de Ciências da Natureza tem um compromisso com o desenvolvimento do letramento científico, que envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências.
	Em outras palavras, aprender ciência não é a finalidade última do letramento, mas, sim, o desenvolvimento da capacidade de atuação no e sobre o mundo, importante ao exercício pleno da cidadania. (p. 273)
	E na BNCC para o ensino médio (BRASIL, 2018):
	[...] poucas pessoas aplicam os conhecimentos e procedimentos científicos na resolução de seus problemas cotidianos (como estimar o consumo de energia de aparelhos elétricos a partir de suas especificações técnicas, ler e interpretar rótulos de alimentos etc.). Tal constatação corrobora a necessidade de a Educação Básica – em especial, a área de Ciências da Natureza – comprometer-se com o letramento científico da população. (p. 547, grifo nosso)
	Neste último documento, apresenta-se o letramento científico como o processo que tem a finalidade última dessa formação cidadã, que supera o ensino conteudista. Essa denominação seria uma tradução do termo em Inglês, Scientific Literacy. Deriva também desta expressão a alfabetização científica, cuja a sinonímia com literacia científica pode ou não haver (SASSERON; CARVALHO, 2011; TEIXEIRA, 2013). Mais adiante será apresentado um breve relato desta discussão. Mas antes pretende-se aprofundar um pouco da relação dessa denominação de ensino de ciência com as demandas na formação de um cidadão crítico/reflexivo.
	2.2 BREVE HISTÓRIA DE SCIENTIFIC LITERACY
	Laugksch (2000, p. 72-73) aponta que o termo Scientific Literacy teria sua origem na década de 50, no período pós segunda guerra mundial, devido a pressões da corrida tecnológica da guerra fria. No entanto, para Hurd (1997, p.407-408) - que teria sido o primeiro a apresentar em uma publicação o termo (DEBOER, 2000) - a origem da alfabetização científica, na civilização ocidental, teve sua origem na introdução da ciência moderna, devido a compreensão, entre diferentes atores sociais, da necessidade do ensino de ciências para o desenvolvimento social. Sendo assim, o processo teria surgido primeiro que a nomenclatura. Inclusive a literatura aponta que durante muito tempo essa nomenclatura foi utilizada como um slogan para o ensino de ciências sem muitas definições (DEBOER, 2000; LAUGKSCH, 2000).
	DeBoer (2000) ressalta a importância da origem dessa denominação, pois marcou um momento em que o ensino de ciência encontrava-se um pouco desgastado devido às consequências da sua utilização durante a segunda guerra mundial. Isso segundo o autor, reforçou a ideia de que aprender sobre ciências seria importante não só para o desenvolvimento social, mas principalmente para que houvesse uma participação mais democrática nos debates que envolviam a ciência e suas implicações sociais. Tecendo reflexões sobre esse termo, Teixeira (2013) contribui indicando que este pode ter sido utilizado distanciando-se do pensamento de aprender um “código científico”, mas sim para ressaltar que aprender ciência seria tão importante, quanto ter domínio da leitura e da escrita para uma inclusão social.
	De modo geral, os diferentes autores ressaltam que o processo de alfabetização científica seria algo importante para a sociedade e relaciona-se com a promoção do ensino de ciências necessário ao cidadão. Por esse motivo o despertar para este processo, na década de 50, desencadeou em diferentes países reformas no currículo escolar, dentre estes destaca-se na literatura as reformas norte americanas que repercutiram na reorganização curricular de países como França, Inglateraa, África do Sul, Brasil, entre outros (HURD, 1997; DEBOER, 2000; LAUGKSCH, 2000; BYBEE; MCCRAE; LAURIE, 2009). Essas reformas se deram especialmente nas disciplinas tidas como “científicas”, como, por exemplo, a Biologia, em que foi construído o Biological Science Curriculum Study (BSCS) (KRASILCHIK, 1992; DEBOER, 2000; LAUGKSCH, 2000; BYBEE; MCCRAE; LAURIE, 2009).
	Laugksch (2000) citando diferentes autores aponta que após o surgimento da denominação Scientific Literacy até meados de 60, houve um período de legitimação do termo e, em seguida, houve entre diferentes pesquisadores, de áreas como Educação e Ciências Sociais, a busca por uma definição desta terminologia, o que o autor apresenta como a fase de interpretação. Isso deveria permitir um aprofundamento do que seria alfabetização científica, de modo a distanciar essa nomenclatura de um slogan raso para o ensino de ciências. Mas na verdade desse processo surgiu uma multiplicidade de definições. Neste trabalho, Laugksch discute que os diferentes conceitos para essa denominação mascaram diferentes significados e interpretações que podem variar, desde as visões do que o público precisa saber sobre ciência, até a qual público direciona-se este processo.
	A diversidade de compreensões sobre o que seria a alfabetização científica, aliado a outros fatores, contribuiu para as sucessivas reformas curriculares anteriormente expostas (HURD, 1997; DEBOER, 2000; LAUGKSCH, 2000, KRASILCHIK, 2000; CAJAS, 2001; BYBEE; MCCRAE; LAURIE, 2009).
	No Brasil, Krasilchik (2000) aponta que os programas curriculares elaborados na década de 50, embora mais elitistas, tiveram muita influência nos currículos elaborados posteriormente. Estes foram influenciados principalmente pelos Biological Science Curriculum Study (BSCS). Neste mesmo trabalho a autora indica que, na década de 60, houve uma reforma que buscou superar esse elitismo no currículo, tendo como principal foco formar um espírito crítico com exercício do método científico. Mas, devido às mudanças políticas que se sucederam, na década de 70, o foco curricular voltou-se a formação de mão de obra e a ciência agora tinha papel profissionalizante. Após 96, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, aprovada naquele ano, houve uma mescla as propostas de 60 e 70, buscando formar um cidadão-trabalhador-estudante.
	Cardoso, Farias e Carvalho (2014) apresentando uma visão geral das mudanças relacionadas ao ensino de Biologia inferiram que essas propostas curriculares não foram substituídas integralmente uma após a outra nas salas de aulas. Desse modo pode-se encontrar uma diversidade de currículos sendo praticados em sala de aula, sendo a abordagem conteudista a mais pertinente.
	Compreende-se, então que o significado que se dá a alfabetização científica neste contexto ajudaria a refletir sobre o currículo de Biologia que se pretende construir. Assim, no próximo capítulo pretende-se apresentar algumas reflexões sobre o conceito de alfabetização científica.
	2.3 BUSCA DE UMA DEFINIÇÃO PARA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA
	Krasilchik e Marandino (2007) indicam que o ensino de ciência deve levar a formação do cidadão cientificamente alfabetizado que além de identificar o vocabulário da ciência, consiga compreendê-lo e utilizá-lo no enfrentamento de desafios e refletir sobre seu cotidiano. Mas as autoras desvelam que na literatura há um pluralismo do que seria um cidadão cientificamente alfabetizado, indicam também que a expressão alfabetização científica é apontada como sinônima de “ciência, tecnologia e sociedade” e “compreensão pública da ciência”.
	Para Chassot (2003) a alfabetização científica é uma das dimensões que contribui para uma educação mais comprometida. Este autor compreende a ciência como uma linguagem, a linguagem da natureza. Desse modo, para o pesquisador ser “alfabetizado cientificamente é saber ler a linguagem em que está escrita a natureza. É um analfabeto científico aquele incapaz de uma leitura do universo.” (CHASSOT, 2003, p. 91). O autor também defende que assim como se espera que os alfabetizados em língua materna sejam cidadãos críticos, também se espera que os alfabetizados cientificamente, além de ler o mundo em que vive devem reconhecer a sua ação transformadora sobre esse.
	Para Hazen e Trefil (1995) apud Teixeira (2007) alfabetização científica possibilitaria o uso do conhecimento científico para que o cidadão possa compreender discussões políticas que envolvem ciência e tecnologia. Teixeira (2007) compreende que essa interpretação reduziria a alfabetização científica a obtenção de um vasto vocabulário de termos e jargões científicos. Já para Laugksch (2000) a definição apresentada por estes autores estaria mais relacionada com a aplicabilidade do conhecimento científico, ou seja, o conhecimento científico a ser aprendido no processo de alfabetização científica precisa ter aplicabilidade. Utilizando a explicação de Sasseron e Carvalho (2008) pode-se dizer que a compreensão apresentada por Hazen e Trefil (1995) revela que além de fatos, conceitos e teorias científicas é necessário entendimento sobre história e filosofia da ciência. Cabe então refletir que a inclusão da história e filosofia da ciência no ensino possibilitaria a compreensão do poder transformador do homem sobre a sociedade, em diferentes momentos. Pode-se, assim, relacionar a compreensão apresentada por Chassot (2003) com a de Hazen e Trefil (1995).
	Pérez e Vilches (2006) enfatizam a importância da alfabetização científica para a participação mais ativa do cidadão nas decisões que envolvem aplicações do conhecimento científico. Mas alertam a necessidade dessa alfabetização seguir no caminho da enculturação científica distanciando-se de um ensino de ciências mais conteudista. Ao incluir o estudante nesta cultura científica, os autores indicam que este tem seu espírito crítico potencializado. Os autores defendem que esse processo deve incluir a resolução de problemas, contemplando aspectos como: a discussão do possível interesse e relevância das situações, estudo qualitativo e significativo das situações problemáticas, a invenção de conceitos e a emissão de hipóteses, a elaboração e implementação de estratégias para resolução dos problemas, a análise e comunicação dos resultados, as recapitulações e consideração de possíveis perspectivas (aprofundamento do conhecimento).
	Krasilchik (2019) utiliza a terminologia alfabetização biológica, e a defini como “um processo de construção contínua do conhecimento necessário para vida na sociedade contemporânea” (KRASILCHIK, 2019, p. 11). Silva, Lima e Souza (2016) apontam a alfabetização biológica como: “capacidade de utilizar conceitos biológicos junto com outras áreas, aplicando-o na resolução de problemas reais, individuais e coletivos” (p. 97). Pela definição das autoras podemos aproximar a alfabetização biológica da alfabetização científica. Braga (2016) ao utilizar o termo “alfabetização biológica” quando expõe o trabalho de Krasilchik, corrobora com ideia de que alfabetização biológica e alfabetização científica compreendem processos com o mesmo objetivo.
	A definição de letramento científica exposta no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) é a “capacidade de se envolver com questões relacionadas à ciência e com as ideias da ciência, como um cidadão reflexivo. Uma pessoa cientificamente letrada está disposta a se envolver em discurso racional sobre ciência e tecnologia” (OCDE, 2018, p.75, tradução nossa). O documento reitera que esse processo requer conhecimento de conceitos e teorias, mas apresenta uma visão mais ampla desse conhecimento científico para formação de cidadãos engajados. De modo geral, neste documento podemos perceber uma proximidade da compreensão de alfabetização científica exposta por Chassot (2003).
	Embora o documento da OCDE, traduzido do inglês, que divulga os resultados do Brasil no PISA, utilize a terminologia letramento em substituição a literacy, em alguns trechos do documento alfabetização e alfabetização/letramento aparecem em substituição ao termo literacy. Conforme podemos verificar no trecho:
	A matriz proposta para o SAEB-Prova Brasil pretende avaliar a alfabetização/letramento em ciências e está estruturada em três eixos/dimensões: contextos, operações cognitivas e conhecimentos. Os contextos são entendidos como a dimensão na qual o conhecimento deve e/ou pode ser utilizado, relacionando situações da vida individual e coletiva, temas de relevância social e questões contemporâneas da história da ciência e de investigação em ciência (OCDE, 2016, p. 260)
	Isso contribui para o que atesta Sasseron e Carvalho (2011) sobre a diversidade semântica em diferentes línguas, do processo de alfabetização científica. Para o português as autoras indicam as seguintes denominações: “alfabetização científica, letramento científico e enculturamento científico” (SASSERON; CARVALHO, 2011, p. 60). Mas para as autoras há uma sinonímia entre os termos, indicando ser este um “processo de ensino de ciências que pretende formar cidadãos que dominem e utilizem os conhecimentos de ciências nos diferentes momentos de suas vidas” (p. 60).
	Teixeira (2013) discutindo em seu trabalho com autores da área da linguística, especificamente sobre as terminologias letramento científico e alfabetização científica, discorda do exposto por Sasseron e Carvalho (2011), indicando algumas diferenças entre estas terminologias. De acordo com a autora, o termo alfabetização estaria mais associado à aquisição de habilidades de leitura e escrita, enquanto que letramento estaria relacionado a utilização sócio-histórica dessas habilidades.
	Contribuindo com essa compreensão Mamede e Zimmermann (2005) utilizam letramento em detrimento de alfabetização científica, pois, de acordo com as autoras, letramento tem relação com a capacidade de utilizar, em contextos sociais, as habilidade de leitura e escrita, enquanto que a alfabetização tem apenas a adquirir as habilidades de leitura e escrita.
	Esclarecendo melhor essa compreensão Teixeira (2007) discutindo com autores da área das ciências humanas aponta que:
	O cidadão “alfabetizado” sabe ler e escrever, mas na maioria das vezes não tem conceitos básicos para entender criticamente aquilo que está lendo ou escrevendo. Tal definição é denominada alfabetização funcional, que na ciência tem outra definição.
	Já o letramento tem outra definição que, a nosso ver, traz mais formalidade à ciência como construção humana, que diz o cidadão “letrado”, além de saber ler e escrever, vive na condição ou estado de quem sabe ler ou escrever […] o letramento é uma atividade social e pode ser descrito em termos da prática do letramento que o indivíduo desempenha na sociedade onde vive[...] (p. 26-27)
	Então, de acordo com os autores citados, a denominação letramento científico deveria ser utilizado se o processo de ensino de ciências que se pretende contribuir almeja a aplicabilidade dos conhecimentos na vida em sociedade. Mas Sasseron e Carvalho (2008) reiteram que entre “pesquisadores que usam um termo ou outro estão as mesmas preocupações com o ensino de Ciências, ou seja, motivos que guiam o planejamento deste ensino para a construção de benefícios práticos para as pessoas, a sociedade e o meio-ambiente.” (p. 334).
	As autoras defendem a utilização do termo alfabetização científica, pois a aproximam do conceito de alfabetização de Paulo Freire ressaltando o potencial desse processo na apropriação do conhecimento por parte do aprendente, de modo a contribuir para o desenvolvimento de uma reflexão crítica do conhecimento para utilização na sua prática social.
	Sasseron e Carvalho (2011) indicam ainda que a alfabetização científica é sim uma forma de enculturação científica, pois dependendo da perspectiva de ensino de ciência utilizada esta pode introduzir o estudante em uma nova cultura, a cultura científica. Não se abandona também o termo letramento científico, ao utilizar a alfabetização científica, uma vez que esse processo inclui um conjunto de práticas, que permitem a interação do discente com o mundo e o conhecimento nele presente (SASSERON; CARVALHO, 2011).
	Dentro dessa seara, compreendendo como sinônimos alfabetização e letramento científico, neste trabalho defende-se a utilização do termo alfabetização científica como um processo de ensino que busca a formação cidadã, que permita a atuação do estudante sobre problemáticas da vida social e individual, não obstando para isso, que exista a necessidade da identificação e compreensão de termos, conceitos e teorias científicas. Essa compreensão está conforme a orientação presente nas BNCCs (BRASIL, 2017; BRASIL, 2018) e nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, quando aponta a pesquisa como princípio educativo no ensino médio e esclarece seu potencial no desenvolvimento da postura científica repleta de habilidades necessárias para garantir direitos sociais (BRASIL, 2013).
	A compreensão de Alfabetização científica utilizada aproxima-se da contemplação das dimensões apontadas por Mille (1983) na qual há exigência da compreensão das normas e métodos da ciência, conhecimentos cognitivos da ciência (termos e conteúdos básicos) e o entendimento do público de algumas questões políticas contemporâneas que envolvam a ciência e a tecnologia.
	De acordo com Laugksch (2000, p.78) o trabalho de John Mille (1983) seria de muita relevância no contexto histórico da compreensão da alfabetização científica, pois além de apresentar uma revisão conceitual desse processo ele ainda apresentou bases para realizar uma aferição da alfabetização científica. Essa aferição revela um pouco dos estágios que compõe o processo de alfabetização científica, apresentadas.
	2.4 OS NÍVEIS DA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA
	Teixeira (2007) aponta que o trabalho de Mille (1983) influenciou o Biological Science Curriculum Study (BSCS), fazendo com que na área das Ciências Biológicas fosse frequente a utilização dos níveis de alfabetização científica apresentados neste trabalho. De acordo com Krasilchik (2019) os níveis/estágios dessa alfabetização seriam quatro. A saber:
	1. Nominal – Quando o estudante reconhece os termos, mas não reconhece seu significado biológico.
	2. Funcional – Quando os termos memorizados são definidos corretamente, sem que o estudante compreenda o seu significado.
	3. Estrutural – Quando os estudantes são capazes de explicar adequadamente, em suas próprias palavras e baseando-se em suas experiências pessoais, os conceitos biológicos.
	4. Multidimensional – quando os estudantes aplicam o conhecimento e as habilidades adquiridos, relacionando-os com o conhecimento de outras áreas, para resolver problemas reais. (p. 12)
	A mesma autora ressalta que o desenvolvimento do aluno detentor de uma postura superficial (estágios iniciais) para uma postura mais aprofundada do processo de alfabetização científica (níveis finais) está relacionado com a sua motivação e passa também pela mão do professor (KRASILCHIK, 2019). Krasilchik e Marandino (2007) consideram que é fundamental para a participação da sociedade na elaboração de políticas públicas, que envolvem a ciência e a tecnologia, o alcance dos níveis mais elevados da alfabetização científica.
	Detalhando um pouco sobre esses níveis da alfabetização científica Krasilchik e Marandino (2007) trazem exemplos para elucidar a compreensão. O nível nominal que compreende apenas o reconhecimento de termos específicos do vocabulário científico, seria alcançado quando o aluno identifica, por exemplo, as denominações átomo e célula como sendo relacionadas a ciência, não sendo necessário que o mesmo defina desses termos. No nível funcional o estudante já passa a definir o termo científico, sem que haja uma plena compreensão de seu significado, como o exemplo citado pelas autoras: “átomo é uma partícula da matéria”. Para alcançar o nível estrutural “o estudante deve compreender ideias básicas que estruturam o atual conhecimento científico, como é o caso do entendimento de que continuidade genética é mantida pela reprodução” (KRASILCHIK; MARANDINO, 2007, p. 23). Elevando-se ao nível multidimensional é exigido do estudante uma compreensão integrada dos significados dos conceitos aprendidos, havendo assim a conexão com outras disciplinas, as autoras citam como exemplo, as vantagens e desvantagens do uso de sementes transgênicas.
	No PISA, foi exigido dos estudantes o alcance das seguintes competências: explicar os fenômenos cientificamente, interpretar dados e evidências cientificamente, avaliar e projetar investigação científica. Essas competências revelam uma exigência do aprofundamento dos níveis mais próximos do estrutural e multidimensional.
	O resultado do Brasil no PISA 2015 aponta que 56,6% dos estudantes estão abaixo do nível 2 em ciências, patamar que a OCDE estabelece como necessário para que os jovens possam exercer plenamente sua cidadania (OCDE, 2016). Isso revela que a maioria dos participantes é capaz de aplicar o conhecimento científico restrito a contextos conhecidos, não demonstrando um nível mínimo de raciocínio autônomo de compreensão das características básicas de ciências, o que seria apenas a reprodução de conceitos aprendidos. Isso dificulta a participação dos estudantes nas discussões científicas como cidadãos críticos e informados (ODCE, 2016). Ressalta-se ainda que o Brasil está no mesmo patamar desde da edição de 2006 do PISA (OCDE, 2016).
	Isso traz como atual o exposto por Krasilchik e Marandino (2007) que apontam ser comum, na educação básica brasileira, atingir a fase da alfabetização científica funcional e muito raramente há o alcance do nível multidimensional. Isso se deve ao currículo centrado em um conjunto de nomes e definições, que se distancia das interações entre ciência, tecnologia e sociedade. Talvez um currículo que dê ênfase em habilidades e competências possa auxiliar na promoção de níveis mais elevados.
	Shen (1975, apud LAUGKSCH, 2000) defendia três níveis de alfabetização científica: prática, cívica e cultural. De acordo com o autor, o nível prático relaciona-se com a posse de um conhecimento científico que permite a resolução de um problema, que esteja ligado às necessidades humanas mais básicas. Já o estágio cívico, corresponderia a introdução do cidadão no debate científico, o que de acordo com o autor seria a pedra angular das políticas públicas. O nível cultural estaria contemplado, por uma pequena parcela da população, no qual seria comum o interesse de saber sobre ciências como um empreendimento humano, ou seja, um nível mais comum entre os intelectuais, no entanto, o autor apoia o alcance desse nível por um número maior de pessoas, principalmente líderes de opinião, que ajudariam em situações decisórias.
	Outro que apresenta indicações de estágios de alfabetização científica, é Shamos (1995, apud LAUGKSCH, 2000). Este considera três estágios para a alfabetização científica: cultura, funcional e verdadeira. Como Krasilchik (2019) o autor defende que esses estágios sejam gradativos e dependentes. No nível cultural Shammos aponta a identificação de termos/assuntos científicos que fazem parte do cotidiano das pessoas. Já no estágio funcional o indivíduo tem a capacidade de conversar e discutir sobre esses assuntos. No nível da verdadeira alfabetização científica, haveria uma maior compreensão do fazer ciência.
	Esses apontamentos aproximam da ideia de Sasseron (2015), pois, de modo geral, para haver uma alfabetização científica efetiva é preciso que três eixos estruturantes sejam alcançados:
	(a) a compreensão básica de termos e conceitos científicos, retratando a importância de que os conteúdos curriculares próprios das ciências sejam debatidos na perspectiva de possibilitar o entendimento conceitual; (b) a compreensão da natureza da ciência e dos fatores que influenciam sua prática, deflagrando a importância de que o fazer científico também ocupa espaço nas aulas de mais variados modos, desde as próprias estratégias didáticas adotadas, privilegiando a investigação em aula, passando pela apresentação e pela discussão de episódios da história das ciências que ilustrem as diferentes influências presentes no momento de proposição de um novo conhecimento; e (c) o entendimento das relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, permitindo uma visão mais completa e atualizada da ciência, vislumbrando relações que impactam a produção de conhecimento e são por ela impactadas, desvelando, uma vez mais, a complexidade existente nas relações que envolvem o homem e a natureza (p. 56).
	Compreende-se que Sasseron e Carvalho (2011) confirmam a necessidade de progredir nos níveis de alfabetização científica apontados por Krasilchik (2019) e das competências exigidas no PISA. Além de aproximarem das exigências apresentadas por Mille (1983), Shen (1975, apud LAUGKSCH, 2000) e Shamos (1995, apud LAUGKSCH, 2000). No quadro 1, pode-se perceber melhor a relação dos eixos estruturantes apresentados por Sasseron e Carvalho (2011) aos níveis indicados pelos autores anteriormente citados.
	Quadro 1 – Comparativo das compreensões de diferentes autores como níveis e exigências a serem contemplados no processo de alfabetização científica.
	Sasseron; Carvalho (2011) - Eixos Estruturantes
	Mille
	(1983)
	Shen
	(1975)
	Shamos (1995)
	Krasilchik (2019)
	“a compreensão básica de termos e conceitos científicos”
	Conhecimento cognitivo
	Alfabetização científica prática
	Nível cultural e Funcional
	Níveis Nominal, Funcional
	“a compreensão da natureza da ciência e dos fatores que influenciam sua prática”
	Compreensão das normas e métodos da ciências
	Alfabetização científica cultural
	Verdadeira alfabetização científica
	Estrutural
	Sasseron; Carvalho (2011) - Eixos Estruturantes
	Mille
	(1983)
	Shen
	(1975)
	Shamos (1995)
	Krasilchik (2019)
	“entendimento das relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, permitindo uma visão mais completa e atualizada da ciência”
	Compreensão que questões políticas contemporâneas
	Alfabetização científica cívica
	Multidimensional
	Fonte: Elaborado pela autora.
	Carvalho (2009) aponta que o alcance de níveis elevados de alfabetização científica nas populações trazem benefícios sociais que “[...] manifestam-se na economia nacional, no próprio desenvolvimento da ciência, nas políticas de ciência e nas práticas democráticas [...]”, além de favorecer o alfabetizado cientificamente, de modo individual, permitindo “[...] capacidade de tomadas de decisão no âmbito dos estilos de vida, na empregabilidade, nos aspectos intelectual e estético, e na ética.” (CARVALHO, 2009, p. 192).
	Diante do exposto, tem-se a necessidade da alfabetização científica como demanda educacional para a sociedade contemporânea e o alerta para o professor de Biologia possibilite aos estudantes em suas aulas o aprofundamento dos níveis da alfabetização em seu fazer. A busca por esse aprofundamento, dentre outros aspectos deve contemplar os caminhos metodológicos escolhidos pelo professor (SASSERON, 2015). Neste contexto, na próxima seção pretendemos discorrer sobre o papel das estatégias de ensino.
	2.5 UTILIZAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE ENSINO VARIADAS E A BUSCA PELA INTERDISCIPLINARIDADE
	Diferentes elementos fazem parte do planejamento docente, para que os objetivos de aprendizagem sejam alcançados. Dentre estes elementos Martins, Souza e Leite (2014) destacam a metodologia, por considerarem haver uma necessidade de refletir sobre estas para que seja possível vencer as deficiências históricas no ensino de Ciências e Biologia, mesmo que ela não seja a única a ser levada em consideração, nessa busca pela melhoria do ensino, como apontam os autores.
	Manfredi (1993) esclarece que o conceito de metodologia, etimologicamente, seria “o estudo dos métodos, dos caminhos a percorrer, tendo em vista o alcance de uma meta, objetivo ou finalidade.” (p.1), mas a autora reitera que essa é uma definição abstrata que não esclarece muito, uma vez que a compreensão de metodologia de ensino variou de acordo com o contexto e momento histórico no qual foi produzido. De modo mais amplo, ela aponta que metodologia de ensino deve ser compreendida como
	[...] um conjunto de princípios e/ou diretrizes acoplada a uma estratégia técnico-operacional, serviria como matriz geral, a partir da qual diferentes professores e/ou formadores podem produzir e criar ordenações diferenciadas a que chamaremos de métodos de ensino [...] (p. 5)
	Martins, Souza e Leite (2014) contribuem esclarecendo sobre as metodologias de ensino, no contexto do ensino de Ciências e Biologia, em uma perspectiva ampla, para além de uma formação técnica, mas que se baseia em pressupostos teóricos e epistemológicos, que têm papel relevante na transposição do saber científico para o saber escolar. Além de indicarem que existem metodologias mais favoráveis que outras para melhoria na educação (MARTINS; SOUZA; LEITE, 2014).
	Laburú, Arruda e Nardi (2003) discordam neste último ponto das autora, pois defendem a diversidade metodológica nas aulas de Ciências, para que sejam respeitados os estilos de aprendizagem dos estudantes, que geralmente em diverso em uma sala de aula. Concordando, Braga (2016) aponta ser pouco produtivo seguir uma linha metodológica puramente descritiva, apresentando como principal foco decorar conceitos. Gadotti (2000) reforça, que com a era digital, os defensores da informatização da educação indicam a necessidade de mudar as metodologias de ensino utilizadas nas escolas buscando por metodologias variadas para tornar o ensino mais atrativo no contexto contemporâneo de facilidade de acesso à informação.
	Borges (2012, p. 165) diz que:
	[…] as ações para a melhoria do ensino de ciências devem abranger pelo menos três diretrizes gerais de trabalho, quando se considera o espaço escolar: interação entre a escola e a comunidade; diversificação das metodologias de ensino; valorização dos profissionais e do trabalho coletivo da escola
	Destaque-se a diversificação das metodologias de ensino para um processo de ensino de ciências melhor, conforme o apresentado anteriormente. Mas ao reparar a definição de diversificação metodológica do autor - a utilização de diferentes estratégias que podem levar a uma nova forma de trabalho em sala de aula - percebe-se a utilização das terminologias metodologia e estratégia de ensino como sinônimas. No entanto, Manfredi (1993) indica ser a metodologia mais ampla que método de ensino.
	Considerando que da metodologia escolhida fluem as estratégias de ensino, que configuram-se em um caminho a ser seguido pelo professor no alcance de um ou vários objetivos da aula (RODRIGUES, 2005). Ferreira, Correa e Dutra (2016, p. 350) definem “estratégias quaisquer meios que o professor utiliza para facilitar o processo de aprendizagem de seus alunos, independentemente da abordagem do processo de ensino [...]”. Para França; Farias e Cardoso (2013) a escolha da estratégia metodológica possibilitará o alcance da proposta pedagógica que se pretende realizar.
	Corroborando com estes últimos autores, Krasilchik (2000) revela que durante as reformas curriculares, houve um destaque para determinada estratégia de ensino. A autora aponta que as aulas práticas eram mais indicadas no contexto de formação de elites em que os programas curriculares eram mais rígidos. Quando o foco foi formar o cidadão-trabalhador, os projetos e as discussões foram apontados como as estratégias ideais. No contexto da globalização, que impulsionou um currículo que pretendia formar o cidadão-trabalhador-estudante, a metodologia mais relevante foram os jogos, principalmente os de exercício em computadores. Carneiro (2013) aponta que não é possível, na pós-modernidade, identificar um predomínio de uma ou outra estratégia.
	Dentre os elementos a serem considerados na escolha das estratégias, Sasseron e Carvalho (2011), afirmam que
	o ensino de Ciências pode e deve partir de atividades problematizadoras, cujas temáticas sejam capazes de relacionar e conciliar diferentes áreas e esferas da vida de todos nós, ambicionando olhar para as ciências e seus produtos como elementos presentes em nosso dia-a-dia e que, portanto, apresentam estreita relação com nossa vida. ( p. 66)
	As autoras apontam que esse modo de proceder no ensino de ciências permite o alcance de níveis mais elevados da alfabetização científica. A perspectiva interdisciplinar apresentada pelas autoras, é reforçado por Sudério, Santos e Silva (2014), Brasil (2017) e Soares e Carneiro (2013). Estes reforçam que a realização do ensino de ciência com uma abordagem puramente disciplinar não atende a promoção de uma formação crítica e reflexiva dos alunos e apontam que o currículo trabalhado precisa ser apreciado no contexto e na reflexão dos temas para que essa formação crítica e reflexiva seja alcançada. Ou seja, é preciso contextualizar e integrar o conhecimentos disciplinares para aprofundar o processo de alfabetização científica.
	Lira; Leite e Moraes (2013) indicam que a escola tem dificuldade de trabalhar para interligar os conhecimentos devido a construção histórica dos conhecimentos ali ensinados, embora na realidade os conhecimentos estejam todos interligados. Para alcançar a compreensão da realidade, refletir sobre ela e atuar adequadamente é necessária uma atuação interdisciplinar, que busca justamente essa articulação entre os conhecimentos.
	Esse alerta para promoção da interdisciplinaridade, não é algo recente no Brasil, quando, por exemplo, olhamos para os documentos oficiais orientadores para o ensino de Ciências e Biologia identificamos nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) (BRASIL, 2000) e PCN+ (BRASIL, 2002) o apelo para um olhar mais amplo das questões estudadas no ambiente escolar e presente na realidade diária dos alunos, para que o aprendizado escolar seja mais útil na vida do aluno.
	A abordagem interdisciplinar apresenta uma variedade de definições, mas de modo geral podemos perceber entre os autores a ideia de contribuição mútua entre os diferentes conhecimentos aproximando-se do que se processa no mundo real (LIRA; LEITE; MORAES, 2013; JAPIASSU, 1976 apud GONDIM, 2017).
	Domingues (2012) apresenta que há uma inclinação de alguns estudiosos na definição de ritmos ou graus de integração do conhecimento disciplinar construído historicamente, na ocasião o autor cita a multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade como divisões apontadas pelos estudiosos na busca de integrar o conhecimento disciplinar. Embora alguns estudiosos defendam uma espécie de hierarquia entre esses “graus”, o autor indica a interdependências desses para uma mudança da compreensão da realidade. Fazenda (2002) indica a interdisciplinaridade como um movimento elíptico de busca para a compreensão de uma velha realidade que se torna nova, à medida que é observada e investigada.
	Vários são os desafios no processo de implantação de uma prática mais integradora, o que requer diferentes habilidades por parte dos professores e deve ser contemplado em sua formação profissional (FAZENDA, 2008). As escolhas realizadas pelo professor na forma de abordar o que se estudará, estratégias metodológicas a serem utilizadas e outros aspectos podem então ser considerados pontos relevantes quando o interesse estiver na formação crítica e reflexiva dos alunos.
	Trabalhos como o de Braga (2016) e Sudério; Santos e Silva (2014) nos quais pode-se identificar, respectivamente, diferentes estratégias a serem utilizadas pelos professores e suas potencialidades no desenvolvimento de competências relacionadas a efetivação da alfabetização científica; e as diferentes métodos de ensino que tornaram-se eficientes na contextualização dos conhecimentos de Biologia, na experiência de formação de professores; reforçam a importância da escolha das estratégias didáticas e a promoção da interdisciplinaridade para o alcance de uma formação humana mais integral.
	Embora esses trabalhos sejam fontes enriquecedoras e seja possível também termos acessos a outros trabalhos e obras que não foram destacadas aqui, no cenário atual para o ensino de Biologia há necessidade de refletir mais sobre as estratégias de ensino disponíveis para utilização no processo de ensino e aprendizagem que contribuam positivamente na busca de uma educação para a vida (KRASILCHIK; MARANDINO, 2007; BRASIL, 2018).
	3 METODOLOGIA
	3.1 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA
	De acordo com Eiterer et al. (2010) a pesquisa classifica-se:
	- No que diz respeito a abordagem é de predomínio qualitativa, pois serão coletados dados sem pretensão de aprofundamento para construção de uma visão geral dos trabalhos presentes nos anais dos eventos e também dados que possibilitem a obtenção de informações mais aprofundadas, interpretando os significados das práticas relatadas nos resumos selecionados para análise. Utilizando ferramentas qualitativas para referendar alguns resultados fruto da abordagem qualitativa.
	- Do ponto de vista dos objetivos: como exploratória e descritiva, uma vez que pretende estudar o nível de alfabetização científica promovido por diferentes estratégias de ensino de Biologia, ainda pouco estudado, bem como pretende-se investigar, descrevendo características e relações dessas estratégias com esse processo de alfabetização;
	- No tocante às fontes de informações de dados é bibliográfica também documental, uma vez que, os dados da pesquisa serão coletados dos trabalhos publicados nos anais do ENEBIO, promovido bienalmente pela Associação Brasileira de Ensino de Biologia (SBENBIO).
	3.2 FONTE DE DADOS
	Na pesquisa pretende-se ter um olhar sobre as práticas metodológicas utilizadas pelos professores no ensino de Biologia na educação básica, e ao final elencar estratégias metodológicas e tipo de abordagem do conhecimento relacionando-os com o nível de alfabetização científica que promovem.
	Dentre as várias possibilidades de fontes de dados escolheu-se os anais do ENEBIO, por ser um evento voltado ao ensino de Biologia, sendo realizado há cerca de 12 anos. Este evento é organizado pela Associação Brasileira de Ensino de Biologia (SBENBIO) congrega professores e pesquisadores envolvidos com o ensino de Ciências e Biologia.
	O histórico da SBENBIO, revela um pouco da importância do ENEBIO para o ensino de Ciências e Biologia no Brasil. Em 1984, por iniciativa de docentes e pesquisadores do Departamento de Metodologias do Ensino e Educação Comparada da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, deu-se início os encontros Perspectivas do Ensino de Biologia (EPEB), foram dez edições deste evento até o último em 2006 (OLIVEIRA; LEYSER, 2011). Durante o VI EPEB, em 1997, a SBENBIO foi criada (SBENBIO, s.d), esta promoveu Encontros Regionais de Biologia (EREBs), que motivaram, em 2005, a realização do primeiro ENEBIO, que ampliou os fóruns e discussões voltados para o ensino de Biologia (MARANDINO; et al., 2005, p.27-28). Desse modo, percebe-se a importância desse evento para o ensino de Biologia e a relevância dele como fonte fonte de dados.
	Os anais deste evento possibilitam a identificação dos resultados da aplicação de diferentes estratégias de ensino, nas diferentes realidades da educação básica do Brasil, potencializando o olhar sobre a tendência das estratégias utilizadas para o ensino de Biologia no Brasil, como indica o trabalho de Borges e Lima (2007), que também teve como fonte de dados estes documentos.
	Embora existam anais de 12 anos, neste trabalho pretende-se ter uma visão mais recente das aplicações metodológicas escolhidas pelos professores. A exploração se restringiu aos dois últimos eventos nacionais, que na época da elaboração do projeto dessa pesquisa já estavam publicados, compreendendo assim os anais dos anos de 2014 e 2016. Esses anais são fruto dos trabalhos submetidos ao V ENEBIO/II EREBIO regional 1 e VI ENEBIO/VIII EREBIO regional 3, e estão disponibilizados nas seguintes revistas: SBENBIO de número 7 e 9, respectivamente, acessíveis por meio de plataforma digital.
	O local de ocorrência dos respectivos eventos, São Paulo-SP e Maringá-PR, em regiões mais ao sul do país, a frequência dos trabalhos por região seguiu praticamente o mesmo padrão (Quadro 2). Os trabalhos mais frequentes foram da região Nordeste (35), seguida da região Sudeste (30), Sul (17), Centro-Oeste (14) e Norte (9). Essa localização pode ter contribuído para uma menor frequência de trabalhos da região Norte, mas a ocorrência dos trabalhos da região Sul e Centro-Oeste, pode estar relacionada ao tamanho populacional dessas regiões.
	Quadro 2 - Lista dos trabalhos investigados e respectivo local de aplicação
	EVENTO
	TÍTULO DO TRABALHO
	AUTORES
	LOCAL DE APLICAÇÃO
	REGIÃO
	2014
	A contribuição do pibid biologia para o ensino do conteúdo de genética nas escolas estaduais Getúlio Vargas e Padre Anchieta, em Florianópolis-SC.
	HAYATA, Maiara Albuquerque; KUNZLER, Alviani; LESSMANN, Cleiton.
	Florianópolis - SC
	Sul
	EVENTO
	TÍTULO DO TRABALHO
	AUTORES
	LOCAL DE APLICAÇÃO
	REGIÃO
	2014
	Baralho didático: temas de Biologia para ensino médio
	FERNANDES, Stephanne Marques Araújo; et al.
	Teresina - PI
	Nordeste
	2014
	Desvendando o DNA de Allium cepa para aprender Genética
	PIOTROWSKI, Solange Maria; et al.
	Cerro Largo - RS
	Sul
	2014
	A utilização de cartuns em meio ao ensino de Ciências e Biologia: temas controversos em questão
	RUDEK, Karine; et al.
	Cerro Largo - RS
	Sul
	2014
	As atividades investigativas e a resolução de problemas no ensino de Biologia: limites e possibilidades
	MOREIRA, Lídia Cabral; DE SOUZA, Girlene Santos; ALMASSY, Rosana Cardoso Barreto.
	Cruz das Almas - BA
	Nordeste
	2014
	Você é o que você come: uma questão transdisciplinar
	CARNEIRO, Marcos Antonio Magnani; et al.
	Rio de Janeiro - RJ
	Sudeste
	2014
	Ludicidade em sala de aula: o jogo da pirâmide alimentar como uma proposta para o estudo dos alimentos e da nutrição no ensino médio
	MONTENEGRO, Luciana Araújo; ARAÚJO, Magnólia Fernandes Florêncio de; PETROVICH, Ana Carla Iorio.
	Natal - RN
	Nordeste
	2014
	Ensino de Biologia por investigação: relato de uma experiência no açude Santo Anastácio, Fortaleza (CE)
	RODRIGUES, Diego Adaylano Monteiro; LEITE, Raquel Crosara Maria; GALLÃO, Maria Izabel.
	Fortaleza - CE
	Nordeste
	2014
	Tecendo discussões e reflexões sobre temas controversos no ensino de Ciências e Biologia através do cinema
	PASINI, Margiéli; SANTOS, Eliane Gonçalves dos; PRIESNITZ, Simoni.
	Cerro Largo - RS
	Sul
	EVENTO
	TÍTULO DO TRABALHO
	AUTORES
	LOCAL DE APLICAÇÃO
	REGIÃO
	2014
	O estudo sobre qualidade de vida no ensino médio a partir da dinâmica de um júri simulado sobre colesterol
	SOUSA, Alessandro Eduardo de Almeida; et al.
	Camaçari - BA
	Nordeste
	2014
	Projeto folder: a promoção da saúde básica mediante a prevenção informativa.
	MERISSI, Thiago Lima
	Perus - SP
	Sudeste
	2014
	Flora de samambaias e licófitas de são joão de petrópolis, santa teresa/es, e a sua aplicação na alfabetização científica
	PENA, Nelson Túlio Lage; KORRES, Adriana M. N.; AQUIJE, Glória Maria de F.
	Santa Teresa -ES
	Sudeste
	2014
	Ensino por investigação e alfabetização científica: relato de experiência e análise das atividades do PIBID Biologia UFABC (2011 - 2014)
	NASCIMENTO, Amanda Porto do; CIRINO, Douglas William; GHILARDI-LOPES, Natália Pirani.
	Santo André - SP
	Sudeste
	2014
	Biomas: estudo através de jogo didático
	GALLÃO, Maria Izabel; et al.
	Fortaleza - CE
	Nordeste
	2014
	Ensino por investigação: uma proposta de leitura e escrita no ensino de Biologia
	ALMEIDA, Sandra Luiza Sousa Santos de; OLIVEIRA, Kaline Soares de; FLORÊNCIO, Magnólia Fernandes.
	Natal - RN
	Nordeste
	2014
	Educação ambiental na escola pública: relato de experiências a partir de oficinas didáticas no ensino de Ciências e Biologia
	FERNANDES, André Fillipe de Freitas.
	Rio de Janeiro - RJ
	Sudeste
	EVENTO
	TÍTULO DO TRABALHO
	AUTORES
	LOCAL DE APLICAÇÃO
	REGIÃO
	2014
	O ensino Biologia como prática reflexiva
	VILARRUBIA, Anna Carolina; SCARPA, Daniela Lopes.
	Itaquera - SP
	Sudeste
	2014
	Construindo saberes utilizando a estratégia didática “Biologia no cinema: da Evolução à Ecologia”
	SILVA, Madalena de Mello e.
	Barra Mansa - RJ
	Sudeste
	2014
	Desenvolvimento de aulas práticas durante o estágio supervisionado em Ciências/Biologia
	OLIVEIRA, Andressa Maria Vieira de; et al.
	Iguatu - CE
	Nordeste
	2014
	Produção de material didático para o ensino de Biologia: uma estrategia desenvolvida pelo PIBID/Biologia/FECLI
	OLIVEIRA, Andressa Maria Vieira de; et al.
	Iguatu - CE
	Nordeste
	2014
	Pokemons invadem a prova de cladística: uma experiência com estudantes do terceiro ano do ensino médio
	SAITO, Luis Carlos; URSI, Suzana.
	São Paulo - SP
	Sudeste
	2014
	Sementes de imbuia: promovendo relações entre educação, ciências e cultura
	RECH, Bruno; KNAUL, Denise Wernke; SANTOS, Sandra Aparecida dos.
	Imbuia - SC
	Sul
	2014
	A educação ambiental crítica na escola pública: uma experiência do pibid de Biologia para a formação de professores
	SILVA, André Maciel da; JUNIOR, Antonio Fernandes Nascimento
	Larvras - MG
	Centro-este
	2014
	Indicadores da alfabetização científica em uma sei de biologia: a proposição das inscrições literárias como um novo indicador
	DEL-CORSO, Thiago Marinho; et al.
	Cidade Universitária - SP
	Sudeste
	EVENTO
	TÍTULO DO TRABALHO
	AUTORES
	LOCAL DE APLICAÇÃO
	REGIÃO
	2014
	A motivação discente em aulas de Biologia com quadrinhos
	CUNHA, André Luiz Rodrigues dos Santos; ALVES, José Moysés; ALMEIDA, Ana Cristina Pimentel Carneiro de.
	Belém - PA
	Norte
	2014
	O celular nosso de cada dia: reflexões sobre ciência, tecnologia e sociedade
	CUNHA, André Luiz Rodrigues dos Santos.
	Belém - PA
	Norte
	2014
	Verde perto: uma experiência interdisciplinar no ensino médio politécnico
	WIETH, Stefany Hepp; RODRIGUES, Carla Gonçalves.
	Pedro Osório - RS
	Sul
	2014
	Oficina mitos e verdades da Biologia invisível
	SANTOS, Lívia Borges dos; SIQUEIRA, Kamilla Paes de
	Uberlândia - MG
	Centro-Oeste
	2014
	O jogo como estratégia pedagógica na construção de conceitos em Ecologia no ensino médio
	NEVES, Maria Luiza Rodrigues da Costa; SOARES, Núbia Rodrigues
	Contagem - MG
	Centro-Oeste
	2014
	Robótica educacional e aprendizagem colaborativa no ensino de Biologia:discutindo o conceito de sistema nervoso
	GARCIA, Mara Cristina de Morais; SOARES, Márlon Herbert Flora Barbosa.
	Goiânia - GO
	Centro-Oeste
	2014
	Bioclick: uma experiência educomunicativa em rede social
	RIBEIRO, Célio Alves; NOJOSA, Maria Diva Borges.
	Trairi - CE
	Nordeste
	EVENTO
	TÍTULO DO TRABALHO
	AUTORES
	LOCAL DE APLICAÇÃO
	REGIÃO
	2014
	Venha cantar com a gente! : produção de paródias como estratégia didática no ensino e aprendizagem de Biologia
	GOMES, Renata Rafaela Alves; et al.
	Natal - RN
	Nordeste
	2014
	Proposição de uma estratégia para o desenvolvimento do tema transversal meio ambiente no contexto do ensino médio
	SANTOS, Francisco César Alves; BIZERRIL, Marcelo Ximenes A.
	Brasília - DF
	Centro-Oeste
	2014
	O ensino de Ciências e Biologia nas redes sociais: o facebook® como plataforma virtual para debates científicos nos ensinos fundamental e médio
	MALIZIA, Bruno; DAMASCENO, Fabio.
	Rio de Janeiro - RJ
	Sudeste
	2014
	Compreendendo as relações ecológicas pelo olhar dos estudantes do ensino médio de uma escola de Seropédica – RJ
	DE SOUZA, Danilo Pereira; LIMA-TAVARES, Daniele.
	Seropédica - RJ
	Centro-Oeste
	2014
	Aplicação da metodologia da problematização na alfabetização ecológica: o desenvolvimento de uma nova percepção sustentável
	MARTINS, Wania Elisa; SANTOS, Thaynara Nascimento dos; LEDA, Luciana Ribeiro.
	Lapa - RJ
	Sudeste
	2014
	O lúdico no exercício da educação ambiental na disciplina de Biologia no nível médio de ensino
	EVANGELISTA, Larissa de Mello; SOARES, Márlon Herbert Flora Barbosa
	Itapuranga - GO
	Centro-Oeste
	2014
	Construindo herbários digitais no ensino médio politécnico: oficina de Botânica
	SORGE, Carla Joseane, et al.
	Cerro Largo - RS
	Sul
	EVENTO
	TÍTULO DO TRABALHO
	AUTORES
	LOCAL DE APLICAÇÃO
	REGIÃO
	2014
	Bingo vegetal: atividade lúdica para a fixação de conteúdos de Botânica
	MAVIGNIER, Rebeca Deolindo; et al.
	Teresina - PI
	Nordeste
	2014
	Argumentação em aulas de temas Evolutivos: um exercício de análise
	SILVA, Raphaela Lopes da; SALOMÃO, Simone Rocha.
	Rio de Janeiro - RJ
	Sudeste
	2014
	Jogando com o sistema reprodutor masculino e feminino
	GOMES, Miguel Vinícius da Costa; LIMA, Kelly Dhayane Abrantes.
	Caratinga - MG
	Centro-Oeste
	2014
	Concepções alternativas sobre artrópodes: sequência de ensino como proposta para superação no ensino médio
	PINHEIRO, Sheila Alves; et al.
	Natal - RN
	Nordeste
	2014
	Atividade investigativa para ensinar as causas da má digestão
	OLIVEROS, Paula Bergantin.
	Natal - RN
	Nordeste
	2014
	A formação de professores: relato de uma experiência do estágio supervisionado com o uso da fotografia para ensinar Biologia no ensino médio
	BARROS, Luiza Ribeiro de; NEVES, Maria Luiza Rodrigues da Costa.
	Belo Horizonte - MG
	Centro-Oeste
	2014
	Temas contemporâneos no ensino de Biologia: desenvolvendo uma unidade didática sobre o ritmo biológico sono e vigília para o ensino médio
	NASCIMENTO, Gerlania Carolina Melo; CARVALHO, Fabricia Correia de; SOUSA, Ivanise Cortez de.
	Parnamirim - RN
	Nordeste
	EVENTO
	TÍTULO DO TRABALHO
	AUTORES
	LOCAL DE APLICAÇÃO
	REGIÃO
	2014
	Sala de aula de Biologia: práticas cognitivas e construção de significados biológicos
	MACHADO, Lígia Cristina Ferreira.
	RJ
	Sudeste
	2014
	ABO do sangue: o lúdico, abp e experimentação para compreender o fenômeno da transfusão sanguínea.
	DA HORA, Bruna Lorena Valentim; et al.
	Natal - RN
	Nordeste
	2014
	Aprendizagem baseada em problemas(ABPS) como estratégia de ensino aprendizagem sobre educação alimentar
	VITORIANO, Narjara Cinthya de Freitas; et al.
	Natal - RN
	Nordeste
	2014
	Aplicação do jogo eletrônico calangos no ensino do conceito de nicho ecológico
	MACHADO, Ricardo Ferreira; et al.
	Feira de Santana - BA
	Nordeste
	2014
	Conscientização ecológica através de um jogo didático sobre os biomas brasileiros
	SILVA, Juliane Barros da; VALIM, Magui A.
	Rio de Janeiro - RJ
	Sudeste
	2016
	A valorização da linguagem artística e da tecnologia de informação e comunicação para tornar menos abstrato o estudo da biologia celular no primeiro ano do ensino médio: uma experiência através da criação de tirinhas
	PAIVA, Amanda Valle de Almeida.
	Rio de Janeiro - RJ
	Sudeste
	2016
	O jardim zoológico Como espaço para o ensino de mamíferos: tecendo uma estratégia investigativa
	COSTA, Samara dos Anjos da; OLIVEIRA, Luana Maria.
	Brasília - DF
	Centro-Oeste
	EVENTO
	TÍTULO DO TRABALHO
	AUTORES
	LOCAL DE APLICAÇÃO
	REGIÃO
	2016
	Educação em Genética: uma proposta para o ensino da expressão gênica a partir de diferentes estratégias didáticas
	BARBOSA, Marco Aurélio Ferreira; et al.
	Rio de Janeiro - RJ
	Sudeste
	2016
	Sexualidade na educação básica: uma abordagem visando à conscientização e à divulgação sobre DST
	FOLINO, Carolina Habergric; et al.
	Rio de Janeiro - RJ
	Sudeste
	2016
	O ensino da origem da vida à luz da metodologia científica: uma abordagem na educação básica
	OUVERNEY, Roberta da Rocha; et al.
	Rio de Janeiro - RJ
	Sudeste
	2016
	A argumentação em uma sequência didática investigativa sobre biodiversidade
	CAMARGO, Gabriel Henrique de; MOTOKANE, Marcelo Tadeu; CASTRO, Rafael Gil de.
	Interior de São Paulo - SP
	Sudeste
	2016
	A construção de um trabalho investigativo coordenado pelo PIBID Biologia sobre o tema aproveitamento alimentar
	SILVA, Thaís Soares da; et al.
	Vitória de Santo Antão - PE
	Nordeste
	2016
	História da Ciência e ensino de sistema circulatório: uma proposta de sequência didática.
	NUNES, Luana Beatriz Xavier; PECHLIYE, Magda Medhat.
	São Paulo - SP
	Sudeste
	2016
	Análise da eficiência de vídeo didático na abordagem do tema “células-tronco”
	SUDÉRIO, Fabrício Bonfim.
	Crateús - CE
	Nordeste
	2016
	“Ser ou não ser: eis as questões (de gênero)”
	CARVALHO FILHO, Evanilson Gurgel de.
	Natal - RN
	Nordeste
	EVENTO
	TÍTULO DO TRABALHO
	AUTORES
	LOCAL DE APLICAÇÃO
	REGIÃO
	2016
	A educação ambiental crítica promovida a partir da aprendizagem cooperativa
	ROCHA, Pedro Neves da; VIVEIRO, Alessandra Aparecida.
	Ibaté - SP
	Sudeste
	2016
	A compreensão do processo osmótico por meio de uma atividade prática realizada pelo pibid
	ALMEIDA, Obertal da Silva; et al.
	Itapetinga - BA
	Nordeste
	2016
	PIBID: integrando teoria com a prática por meio da trilha ecológica
	ALMEIDA, Obertal da Silva; et al.
	Itapetinga - BA
	Nordeste
	2016
	A produção de vídeos no ensino médio como mediação tecnológica para aprendizagem em uma abordagem CTS
	RESENDE, Sílvia Gomes dos Santos; NEVES, Maria Luiza Rodrigues da Costa; TAVARES, Marina Lima.
	Belo Horizonte - MG
	Centro-Oeste
	2016
	A pesquisa como princípio educativo articulador das aprendizagens de conteúdos escolares
	FRISON, Marli Dallagnol; MADKE, Patricia; WYZYKOWSKI, Tamini.
	Ijuí - RS
	Sul
	2016
	Abordagem da Parasitologia no ensino médio: uma sequência didática facilitadora no processo de ensino aprendizagem
	FREITAS, Matheus Saloes; et al.
	Itapetinga - BA
	Nordeste
	2016
	A literatura reencantando a Biologia: uma proposta de encontro entre leitura e ciências
	AVANZI, Maria Rita; et al.
	Guará - DF
	Centro-Oeste
	EVENTO
	TÍTULO DO TRABALHO
	AUTORES
	LOCAL DE APLICAÇÃO
	REGIÃO
	2016
	Proposta de avaliação na perspectiva da taxonomia de bloom
	LIMA, Gabriel Henrique de; SANTOS, José Phillipe Joanou Pereira dos; LIMA, Kênio Erithon Cavalcante.
	Vitória de Santo Antão - PE
	Nordeste
	2016
	Delineamentos dos papéis sociais de gênero por estudantes do ensino médio
	FIGUEIREDO, Bianca Araci de.
	Votorantim - SP
	Sudeste
	2016
	A abordagem do tema alimentação como prática socioambiental: relato de atividades desenvolvidas no cap UFRJ.
	FARO, Rayssa Motta; et al.
	Rio de Janeiro - RJ
	Sudeste
	2016
	Evidenciando aspectos evolutivos em uma sequência didática sobre o filo chordata (cordados): uma experiência no ensino médio a partir do PIBID/UEM
	LUZ, Marcos Rogério Busso; CORAZZA, Maria Júlia.
	Maranhão - MA
	Nordeste
	2016
	Relações entre o conceito de biodiversidade e gêneros textuais na produção escrita de uma sequência didática investigativa
	MORAES, Tiago do Amaral; CASTRO, Rafael Gil de.
	SP
	Sudeste
	2016
	Tópicos de Genética numa perspectiva CTS: as contribuições e limites de uma sequência didática para o 3º ano do ensino médio
	BARROS, Raviéllen Vieira; TEIXEIRA, Paulo Marcelo Marini; SOUZA, Ana Lúcia Biggi de.
	Jequié - BA
	Nordeste
	EVENTO
	TÍTULO DO TRABALHO
	AUTORES
	LOCAL DE APLICAÇÃO
	REGIÃO
	2016
	Jogos didáticos como método alternativo para o ensino aprendizagem de Biologia no ensino médio
	OSMAN, Sônia Maciel da Rosa; MONTEIRO, Denilza Geraldo.
	Manaus - AM
	Norte
	2016
	Aprendizagem em Biologia e construção de significados: evidenciando práticas epistêmicas
	MACHADO, Lígia Cristina Ferreira.
	Nova Iguaçu - RJ
	Sudeste
	2016
	Contextualizando a observação de pteridófitas
	GOTTARDO, Lais; et al.
	Cerro Largo - RS
	Sul
	2016
	Uma experiência de modelagem de conteúdos biológicos no ensino médio
	MONTEIRO, Hudson Rodrigues da Cruz; et al.
	Samambaia Norte - DF
	Centro-Oeste
	2016
	Botânica na escola: uma proposta para o ensino de Histologia
	MACEDO, Marina; URSI, Suzana.
	Osasco - SP
	Sudeste
	Atuação dos bolsistas do PIBID na escola estadual Professora Clara Tetéo – Macau/RN: a importância do pibid para a realização de atividades práticas no ensino de Biologia
	BARBOSA NETO, Anselmo Carlos; et al.
	Macau - RN
	Nordeste
	2016
	Elaboração de estratégias didáticas por alunos: contribuições para a aprendizagem em Biologia do ensino médio
	PEREIRA-FERREIRA, Cristiane; et al.
	Rio de Janeiro - RJ
	Sudeste
	2016
	Refletindo sobre os corpos: a importância da fundamentação teórica em sexualidade para a formação docente em Biologia
	SOUSA, Paulo Ricardo Santos de; SILVA, José Roberto Feitosa.
	Fortaleza- CE
	Nordeste
	EVENTO
	TÍTULO DO TRABALHO
	AUTORES
	LOCAL DE APLICAÇÃO
	REGIÃO
	2016
	Colorindo a Genética Quantitativa
	BRÃO, Arianne Francielle Silva.
	PR
	Sul
	2016
	A Biologia forense no jogo didático: uma ferramenta motivacional para o ensino de Genética em uma abordagem investigativa
	NEVES, Marina Amaral; NEVES, Maria Luíza Rodrigues da Costa.
	Belo Horizonte - MG
	Centro-Oeste
	2016
	Ensino de Ciências por investigação: possibilidades do projeto investigativo interdisciplinar conexão deltana educação básica
	PERSICH, Gracieli Dall Ostro; et al.
	Santo Ângelo e Santa Maria - RS
	Sul
	2016
	Oficina sobre infecções sexualmente transmissíveis e sexualidade para adolescentes: um relato de experiência
	GÔNGORA, Adriane Barreto; SILVA, Heloisa Santos.
	Maringá - PR
	Sul
	2016
	O uso de um recurso didático como subsídio para o ensino de Genética
	BARROS, Gabriela Dutra; SILVA, Delano Moody Simões da.
	DF
	Centro-Oeste
	2016
	Aprendendo Botânica no ensino médio por meio de atividades práticas
	CORRÊA, Bruno Jan Schramm; et al.
	Dois Vizinhos - PR
	Sul
	2016
	De olho nas matas: o lúdico como instrumento facilitador no processo de ensino-aprendizagem
	SILVA, Juliclécia kelly da; et al.
	Natal-RN
	Nordeste
	2016
	Diversificação metodológica: uma estratégia para o ensino de síntese de proteínas
	MACHADO, Cleide Renata da Silva; FRAIHA-MARTINS, France.
	Abaetetuba - PA
	Norte
	EVENTO
	TÍTULO DO TRABALHO
	AUTORES
	LOCAL DE APLICAÇÃO
	REGIÃO
	2016
	Atividades práticas em jardins e no laboratório de ciências no processo de ensino-aprendizagem de Botânica
	FERRAZ, José Roberto; SANTOS, Giovana Medeiros dos; KLEIN, Tania Aparecida da Silva.
	Londrina - PR
	Sul
	2016
	Literatura de cordel: uma ferramenta didática para ensino e aprendizagem da fisiologia humana integrada
	SOUSA, Ivanise Cortez de.
	RN
	Nordeste
	2016
	O uso de esteroides anabolizantes, suas implicações na saúde do corpo e influência no conceito de beleza na sociedade em uma aula de Biologia
	ELMESCANY, Yan Rafael Batista; et al.
	Belém-PA
	Norte
	2016
	Reflexões acerca de aspectos da natureza da ciência mediadas pelo tema “o que é vida”
	NOGUEIRA, Luciana Valéria; FREITAS, Kelma Cristina de.
	São Paulo - SP
	Sudeste
	2016
	Aulas na floresta: conhecendo primatas os plantadores de árvores
	SILVA, Sergio Aparecido Seixas da; et al.
	Abaitará - RO
	Norte
	2016
	Conhecendo os fungos como cicladores de nutrientes e decompositores da matéria orgânica nas florestas tropicais
	SILVA, Sergio Aparecido Seixas da; et al.
	Abaitará - RO
	Norte
	2016
	A problematização no processo de alfabetização científica: uma experiência com estudantes do ensino médio, de uma escola estadual do município de Lagarto, SE
	SANTOS, Tatiane da Silva; LANDIM, Myrna Friederichs.
	Lagarto - SE
	Nordeste
	EVENTO
	TÍTULO DO TRABALHO
	AUTORES
	LOCAL DE APLICAÇÃO
	REGIÃO
	2016
	Modelização: um caminho facilitador no ensino de Genética
	BARROS, Juliana Sobral de; OLIVEIRA, Vera Lúcia Bahl de.
	Londrina-PR
	Sul
	2016
	Uma experiência docente na aplicação de uma sequência didática lúdica para o ensino dos filos do reino animal
	SANTOS, Ijanilson Lago dos; SOUSA, Elson Silva de.
	São Luiz - MA
	Nordeste
	2016
	Estratégias metodológicas no ensino de biologia desenvolvidas no estágio supervisionado III: alternativas facilitadoras no processo de aprendizagem
	OLIVEIRA, Ivina Barbosa de; SILVA, Miríades Augusto da.
	Ilhéus - BA
	Nordeste
	2016
	A experimentação no ensino de Botânica: um relato de experiência
	TREVISAN, Inês; ALVES, Nayara Sabrina de Freitas.
	Altamira - PA
	Norte
	2016
	Plantas medicinais e alimentícias não convencionais como estratégia no ensino de Biologia com ênfase em botânica
	SILVA, Daniella de Vasconcelos da; et al.
	Manaus - AM
	Norte
	2016
	Botânica mediada por recursos multimídia: as contribuições de um software de autoria para o ensino dos ciclos reprodutivos dos grupos vegetais
	INADA, Paulo.
	Maringá - PR
	Sul
	2016
	Minicurso conversa evoluída: uma experiência no ensino da evolução humana
	VALENÇA, Cristiana Rosa; et al.
	Rio de Janeiro - RJ
	Sudeste
	EVENTO
	TÍTULO DO TRABALHO
	AUTORES
	LOCAL DE APLICAÇÃO
	REGIÃO
	2016
	mobilização de conteúdos atitudinais sobre o tema agrotóxicos na educação ciência, tecnologia, sociedade e ambiente
	ANDRADE, Maria Aparecida da Silva; et al.
	Recôncavo da Bahia - BA
	Nordeste
	2016
	Evolução biológica em sala de aula: um diálogo com imagens do enem e de mídias populares
	VIEIRA, Renato Campos; KARAT, Marinilde Tadeu.
	SC
	Sul
	2016
	Jogo para a compreensão dos processos da fotossíntese e respiração aeróbica
	GOMES, Luciana Maria de Jesus Baptista; MESSEDER, Jorge Cardoso.
	Rio de Janeiro - RJ
	Sudeste
	Fonte: Elaborado pela autora
	3.3 ANÁLISE DOS DADOS
	Os anais dos eventos, dispunham de resumos completos. Após seleção prévia, realizada através da observação trabalho por trabalhos, dispostos nos anais. Foram selecionados para leitura integral aqueles cujos títulos e/ou palavras-chave identificavam apresentar relato de aplicação de estratégias metodológicas no ensino formal com alunos do ensino médio, aproximando-se da pesquisa realizada por Teixeira e Megid Neto (2012).
	Diante dessa perspectiva dos 568 trabalhos que foram aprovados e publicados na SBENBIO, número 7, realizou-se a leitura integral de 50 trabalhos. Já dos trabalhos publicados na SBENBIO, número 9, do universo das 696 publicações, foram selecionados para leitura integral 55 trabalhos (quadro 2).
	Baseando-se na metodologia utilizada por Teixeira e Megid Neto (2012) elaborou-se uma ficha avaliativa, que retirava como informações gerais dos trabalhos, as seguintes informações: Título do resumo, autores, ano de publicação e nível de ensino de aplicação da estratégia. Os trabalhos, relato de aplicação no ensino médio, passaram por uma segunda análise na qual coletou-se informações mais aprofundadas: estratégia(s) utilizada(s); nível de alfabetização científica alcançado, de acordo com Krasilchik (2019); trechos que ajudaram a justificar o alcance do nível de alfabetização científica; “grau” de interdisciplinaridade abordado e breve resumo do roteiro didático utilizado. A ficha de análise dos trabalhos foi criada no formulário Google®, por favorecer a realização da análise dos dados em qualquer ponto que tivesse internet, além de essa ferramenta possibilitar o preenchimento de planilhas favorecendo análises posteriores.
	Para análise dos dados foram utilizadas algumas técnicas que se aproximam da análise do conteúdo disposta em Bardin (2016), das quais utilizou-se a leitura flutuante dos trabalhos, recorte das unidade e categorização por análise semântica a partir de categorias previamente estabelecidas, conforme o disposto na matriz de referência (quadro 3), construída a partir de Krasilchik (2019), além da categorização por “grau” de interdisciplinaridade utilizado, seguindo o disposto na matriz de referência (quadro 4).
	Quadro 3 – Matriz de referência para identificação dos níveis de alfabetização científica alcançado pelos trabalhos.
	Nível de alfabetização científica
	Repercussão nos resultados
	Expressões identificadas nos trabalhos
	Exemplos
	Nominal
	O aluno é capaz de relatar termos biológicos, sem saber seu significado.
	Declaração do autor do alcance desse nível.
	No texto, busca por expressões, como:
	Não soube/dominou o significado do termo.
	“[...] usaram o termo “nicho ecológico” em seus textos, o que sugere que a maioria dos estudantes não dominou o significado deste conceito” TB49_14
	Funcional
	O aluno é capaz de definir um termo científico, sem compreender seu significado.
	Declaração do autor do alcance desse nível.
	No texto, busca por expressões, como:
	Sequência correta
	Respondeu corretamente
	Fixou os conceitos
	Relação correta
	Relembra o conteúdo
	Assimilação do conteúdo
	Não conseguiram realizar aplicações, posicionar-se…
	Ou expressões que levassem a compreender que os alunos apenas reproduziram/repetiram conceitos.
	“formar a sequência correta de algum dos temas propostos, ou seja, fizer corretamente as correlações conceito/imagem
	Os resultados mostraram que a atividade didática foi importante para uma maior assimilação do conteúdo.” TB02_14
	“o exercício de transcrever e sintetizar “concretamente” um polipeptídeo favoreceu a fixação dos conceitos de modo mais lúdico e significativo.” TB03_16
	“O resultado não foi o esperado porque se acreditava que com o aumento das informações sobre o tema os alunos teriam mais confiança para responder e se posicionar sobre essas questões
	polêmicas relacionadas às células-tronco.” TB09_16
	Nível de alfabetização científica
	Repercussão nos resultados
	Expressões identificadas nos trabalhos
	Exemplos
	Estrutural
	O aluno é capaz de explicar o termo biológico relacionando com sua vivência.
	Declaração do autor do alcance desse nível.
	No texto, busca por expressões, como:
	Compreende melhor os conceitos
	Relaciona com o cotidiano
	Refletir sobre o conceito
	Resolve situações problema complexas…
	Outras expressões que remetesse à ideia de relação do conteúdo com a vivência
	“Na questão problema relacionada à anemia, os alunos também logo chegaram à conclusão do diagnóstico da doença, utilizando a própria experiência para argumentarem.” TB48_14
	“O preenchimento da tabela como aplicação do conhecimento exigiu dos estudantes apoio nos conceitos científicos abordados em sala, relação com características observáveis dos cordados[...]” TB21_16
	“[...] os estudantes foram capazes de enxergar as plantas como seres vivos e participantes de sua rotina.” TB28_16
	Multidimensional
	O aluno é capaz de aplicar o conhecimento adquirido relacionando com de outras áreas do conhecimento na resolução de problemas reais.
	Declaração do autor do alcance desse nível.
	No texto, busca por expressões, como:
	Aplica o conhecimento no cotidiano
	Resolveu problemas socioambientais
	Refletir sobre a realidade
	Problematiza os conhecimentos
	Articula diferentes conhecimentos.
	Outras expressões que remetesse à ideia de resolução de problemas reais ou não com conhecimentos plurais.
	“os alunos durante todo este processo, desde introdução da problemática, das aulas com conteúdos conceitos até a finalização com o debate, desenvolveram os quatro estágios da alfabetização científica” TB17_14
	“Este grupo desenvolveu estratégias diferenciadas para explicar a resolução do problema. Assim, eles desenharam e apresentaram um esquema para o plantio da cana-de-açúcar de forma a não prejudicar a população e as terras da região da usina sucroalcooleira.” TB37_14
	“Os alunos levantaram diversos problemas relacionados a questões ambientais que chamavam sua atenção [...] Após diversas discussões, surgiu a ideia de fazermos um
	jardim vertical” TB11_16
	Fonte: Elaborado pela autora com base em Krasilchik (2019).
	Quadro 4 – Matriz utilizada para identificação dos níveis de interação dos conhecimentos presentes nos relatos do ENEBIO investigados.
	Nível de interação dos conhecimentos
	Características buscadas
	Expressões identificadas no trabalhos
	Exemplos
	Caráter Disciplinar
	Abordagem mais próxima do currículo convencional, em que apenas o conhecimento de uma disciplina convencional é trabalhado.
	Declaração do autor ou
	No texto, busca por expressões, como:
	Abordar/Estudar o conceito específico de...
	O conteúdo disciplinar estudado
	Aprender conteúdo específico...
	“descrever atividades práticas específicas, abordando o conteúdo de genética” TB02_14
	“Esta consistiu numa atividade prática, no qual foi explanada a temática de mamíferos[...]” TB02_16
	“[...]foi avaliar a contribuição do vídeo “Células-tronco” na aprendizagem desse conteúdo específico por alunos do 3º ano [..]” TB09_16
	Caráter Multidisciplinar
	Abordagem em que se utiliza conhecimentos de diferentes disciplinas, sem percepção de busca por integração desses conhecimentos.
	Declaração do autor ou
	No texto, busca por expressões, proximas de :
	Dois ou mais assuntos em momentos independentes.
	Consolidar conhecimentos, conceitos
	conhecimentos separados...
	“[..] os estudantes se portam em termos de participação, envolvimento e motivação na construção de um jogo sobre a Pirâmide alimentar (conteúdos: alimentos e nutrição)” TB07_14
	“[…] Com o objetivo de unificar todos os conteúdos explicitados anteriormente tais como a
	ocorrência de mutações, a síntese proteica e o código genético degenerado, foi proposta uma atividade lúdica para os estudantes, visando consolidar estes importantes conceitos biológicos” TB03_16
	Caráter Interdisciplinar
	Abordagem em que se utiliza conhecimentos de diferentes disciplinas, havendo explicitamente busca por integração desses conhecimentos.
	Declaração do autor ou
	No texto, busca por expressões, como:
	Integração dos conteúdos/conhecimentos
	articulação dos conceitos/conteúdos/conhecimentos
	Fuga/distanciamento do conhecimento disciplinar...
	outras expressões que apontassem integração dos conhecimento
	“organizar o ensino de uma maneira mais integrada, evitando a estrutura sequencial de conteúdos” TB21_16
	“Trabalhar com temas sociais, por vezes, requer vários conteúdos[…] requerem do professor a capacidade de selecionar, sintetizar e articular os conhecimentos a serem trabalhados [...]” TB23_16
	Nível de interação dos conhecimentos
	Características buscadas
	Expressões identificadas no trabalhos
	Exemplos
	Caráter Transdisciplinar
	Abordagem em que há tamanha integração de conhecimentos disciplinares, que não há possibilidade de estabelecer limites entre os conhecimentos.
	Declaração do autor ou
	No texto, busca por expressões, como:
	Conhecimento complexo
	Abordagem complexa/ transversal
	Entendimento mais amplo
	Outras expressões que indicavam motivação para compreensão complexidade da realidade.
	“[...]preocupação do grupo em estabelecer uma relação [...] como mecanismo necessário para o entendimento mais amplo de uma determinada questão” TB46_14
	“[...] fazendo uso de uma abordagem transdisciplinar de questões científicas e artísticas relacionadas à questão socioambiental.” TB06_14
	“[...] interagem com diferentes linguagens e em que medida tal interação contribui para ampliação de seus repertórios de leitura, tanto de suas experiências como de elementos do conhecimento científico.” TB17_16
	Fonte: Elaborado pela autora, com base em Pires (1998) e Japiassu (1976; apud GONDIM, 2017).
	Após a realização da exploração semântica dos trabalhos, no tocante ao nível de Alfabetização Científica (NAC) promovido, realizou-se um tratamento com os trechos destacados dos trabalhos com o auxílio do programa de análise textual IRAMUTEQ 7.0 alpha 2, em que se buscou identificar a similaridade entre esses trechos, através do teste de similitude. Essa análise possibilita a formação de gráficos em forma de árvores em que as palavras mais relacionadas estão ligadas por ramos, quanto mais espessos for o ramo maior será a relação das palavras no corpus textual. Assim, este gráfico favorece a compreensão dos sentidos atribuídos a algumas palavras.
	No tocante a investigação da existência de correlação entre as estratégias metodológicas com o NAC alcançado e o “grau de interdisciplinaridade” e o NAC alcançado foi realizado uma avaliação estatística com auxílio do programa BioEstat 5.0, utilizando o teste - coeficiente de contingência C, que compreende um teste que compara grupos de dados apresentando um valor de contingência. Esse valor está dentro de uma escala de zero até um, o zero representa a ausência de correlação entre os dados e a maior proximidade do um representa total correlação entre os dados.
	3.4 PRODUTO EDUCACIONAL
	O produto educacional desenvolvido com as informações oriundas desse estudo, constitui um caderno pedagógico, que tem como público-alvo inicial professores de Biologia, mas que poderá ser utilizado por professores de outras disciplinas. Neste guia, apresentam-se estratégias metodológicas caracterizando-as e destacando os níveis de alfabetização científica que estas promovem com maior frequência, de acordo com os resultados da pesquisa realizada. Ao final de cada caracterização das estratégias de ensino existe a indicação de alguns trabalhos que foram investigados, como fonte de leitura para que os professores possam ter uma ideia de como utilizar aquela modalidade para alcançar o nível de alfabetização científica apontado para estas.
	O produto tem como diferencial as informações referentes a promoção dos níveis de alfabetização científica, o que possibilitará uma reflexão a mais sobre a estratégia que os professores vêm utilizando em sala de aula. Este catálogo será disponibilizado de modo on-line, em formato de e-book, com acesso gratuito, para que diferentes professores tenham a possibilidade de utilizá-lo.
	4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
	Os resultados fruto desta investigação serão apresentados da seguinte forma: inicialmente pretende-se discorrer sobre as estratégias metodológicas identificadas nos trabalhos, em seguida, busca-se discutir sobre a articulação dessas estratégias com a promoção dos diferentes NACs, pretende-se, ainda, tecer sobre a relação da abordagem interdisciplinar e o alcance dos NACs e, finalmente, faz-se uma breve apresentação do caderno pedagógico produzido a partir dos resultados desta investigação. Contemplando, desse modo, a abordagem dos objetivos pretendidos por esse estudo.
	4.1 ESTRATEGIAS UTILIZADAS NO ENSINO DE BIOLOGIA
	Nesta seção, pretende-se discorrer sobre as estratégias metodológicas identificadas nos trabalhos, de modo a apresentar a frequência com que estas foram utilizadas, as associações entre as estratégias, acompanhada de uma breve descrição de cada uma. Cabe ressaltar que a caracterização ora disposta funcionou como base para construção do caderno pedagógico, produto educacional, objetivo desta pesquisa.
	Os resumos, objetos de análise deste trabalho, compreendiam relatos de aplicação de estratégias metodológicas, realizadas com alunos do ensino médio, em ambiente escolar. Evidenciou-se que por compreender, em sua maioria, de relatos de sequências didáticas, apresentaram uma combinação de modalidades didáticas, sendo raros os casos que contaram com apenas uma estratégia. Essa associação de estratégias também foi encontrada por Borges e Lima (2007) no estudo de análise dos anais do primeiro ENEBIO.
	O pluralismo metodológico é defendido por Laburú, Arruda e Nardi (2003), como uma necessidade para o processo de ensino e aprendizagem em Ciências. Os autores argumentam que esse processo é complexo por demais, sendo um reducionismo seguir uma única linha metodológica na utilização das estratégias que auxiliam o trabalho em sala de aula. Então esse comportamento de associar estratégias pode ser entendido como positivo no alcance de objetivos mais amplos para o ensino e aprendizagem.
	Os resultados encontrados por Theodoro, Costa e Almeida (2015) indicam que existem professores que concordam com o variação de estratégias de ensino por afirmarem que
	
	as combinações de diferentes recursos e de estratégias didáticas facilitam e enriquecem o ensino e a aprendizagem, porque ambos auxiliam os alunos a desenvolverem diferentes competências e habilidades, viabilizando a construção do conhecimento na interação aluno/professor, desta forma, propicia caminhos para o aluno compreender o conteúdo. (p.135-136)
	Desse modo, temos, além de ressaltada a importância de utilizar variadas modalidades didáticas, o esclarecimento que essa prática não é exclusiva dos trabalhos investigados, reforçando que os trabalhos estudados estão próximos do que realmente ocorre no cotidiano escolar.
	Essa perspectiva da realidade escolar permitiu a identificação de dezesseis principais estratégias metodológicas (Tabela 1). Nos trabalhos publicados no ENEBIO de 2014, todas as estratégias foram identificadas. Destas, onze foram novamente identificadas no ENEBIO realizado em 2016.
	Tabela 1 - Estratégias didáticas identificadas nos anais do V e VI ENEBIO, em relatos de aplicação no ensino médio.
	Estratégias / Modalidades didáticas
	Anais V ENEBIO (2014)
	Anais VI ENEBIO (2016)
	Frequência Absoluta
	Frequência Relativa (%)
	Frequência Absoluta
	Frequência Relativa (%)
	Aula Experimental
	8
	16
	13
	22,41
	Aula Expositiva
	18
	36
	32
	55,17
	Discussão
	23
	46
	38
	65,52
	Estudo de Casos
	6
	12
	4
	6,90
	Estudo Dirigido
	1
	2
	7
	12,07
	Estudo do Meio
	5
	10
	5
	8,62
	Jogos
	10
	20
	9
	15,52
	Júri Simulado
	2
	4
	0
	0
	Modelos
	4
	8
	8
	13,79
	Oficina
	4
	8
	0
	0
	Pesquisa/Projeto
	9
	18
	20
	34,48
	Produção de Vídeo
	1
	2
	2
	3,45
	Produção Textual
	2
	4
	10
	17,24
	Seminário
	2
	4
	4
	6,9
	Simulações
	2
	4
	1
	1,72
	Suporte textual/audiovisuais
	13
	26
	5
	8,62
	Fonte: Elaborado pela autora
	Em ambos eventos as modalidades mais utilizadas foram Discussão e Aula Expositiva. Esse resultado aproxima-se do que é encontrado em pesquisas que investigam as modalidades didáticas utilizadas no ensino de Ciências e Biologia (THEODORO; COSTA; ALMEIDA, 2015; JESUS; SOARES; NASCIMENTO, 2016). Neste último trabalho, as autoras apontam a associação dessas duas estratégias - Aula Expositiva Dialogada - como a mais frequente opção metodológica escolhida por um grupo de professores em Sergipe. Com frequência foi possível encontrar essa associação, aula expositiva e discussão (20% em 2014 e 39,66% em 2016), entre os relatos.
	4.1.1 Discussão
	A Discussão pode ter ganhado espaço como estratégia mais frequente, pela busca entre os professores de resgatar a essência do conhecimento científico (BACHELARD, 1996), ou ainda, como possibilidade de promover uma ação docente mais de coadjuvante, conforme o trecho:
	Tais questões, direcionadas aos alunos, auxiliam na implementação de uma aula com padrões discursivos dialógicos, onde o professor concede aos alunos a oportunidade de participarem intensamente da discussão, explicitando suas ideias, conclusões e conflitos internos. No primeiro momento da aula, onde essas questões são lançadas com mais frequência, o professor busca não só a presença ativa dos alunos, mas também investiga seu conhecimento sobre o tema em questão, marcando a primeira parte da aula. (TB40_14)
	Acrescenta-se ainda que esse método de ensino mostrou-se muito versátil, por conta da sua possibilidade de utilização em sala de aula sozinha e também associada a outras estratégias. Isso pode ajudar a explicar a predominância de ocorrência dessa modalidade.
	A discussão caracteriza-se pela interação entre professor e aluno por meio de perguntas, objetivando construir um raciocínio lógico a respeito do que se estuda. Para Libâneo (2006), essa estratégia pode ser denominada conversação didática e pode ser utilizada em associação a exposição alcançando uma elaboração conjunta (professor-aluno) de novos conhecimentos, habilidades e convicções. Braga (2016) chama essa estratégia de discussões argumentativas e concordando com Libâneo o autor aponta que essa modalidade permite o desenvolvimento de uma aula de mão-dupla, que requer uma maior participação estudantil, já que exige do estudante a contribuição com seus pontos de vistas.
	Essa estratégia quando utilizada para apresentação de conceitos de acordo com Rossasi e Polinaski (2008), torna essa mais agradável e interessante. Mas é preciso ter cuidado ao utilizar essa estratégia, pois a aula pode tornar-se um diálogo entre professor e os alunos mais “estudiosos”, o que minimizaria o potencial colaborativo e participativo oferecido por esta modalidade (SOUZA, 2014).
	Nos estudos investigados, os resultados alcançados possibilitam uma compreensão de versatilidade desse método de ensino para associar-se a outras. Além de existirem trabalhos em que esta estratégia tenha aparecido sozinha, essa esteve presente em associação com a maioria das estratégias identificadas. Atividades de leitura e produção de textos e filmes, modelos, exposição, júri simulado, seminário, estudo de casos, estudo do meio, estudo dirigido e jogos estiveram fortemente ligadas a essa modalidade didática. Algumas dessas estratégias funcionaram como suporte para as perguntas que orientaram as discussões.
	4.1.2 Aula Expositiva
	A modalidade aula expositiva, apontada como estratégia didática mais utilizada pelos professores (LIBÂNEO, 2006; ROSSASI; POLINASKI, 2008; ROSA; LANDIM, 2014; THEODORO; COSTA; ALMEIDA, 2015) nesta pesquisa ocupou a segunda posição. Outra questão relevante foi que não apareceu em nenhum trabalho sozinha. O que pode indicar uma busca dos professores de fugir de uma postura dominante, enquanto os alunos permanecem mais passivos no processo de ensino e aprendizagem (OLISKOVICZ; PIVA, 2012). Mesmo não sendo a principal estratégia pode-se perceber que esta tem uma representatividade considerável nos trabalhos aqui investigados, possivelmente por seu potencial na aquisição do conhecimento cognitivo e introdução de conceitos que não fazem parte do cotidiano dos estudantes (PLIESSNIG; KOVALICZN, 2008), o que não é desconsiderado pelos professores quando pretendem alcançar esse objetivo em sala. Essa compreensão pode ser exemplificado pela informação retirada de um dos trabalhos:
	[...] utilizou-se a abordagem expositiva. Esta intervenção teve, com a utilização de chaves dicotômicas, o objetivo de demonstrar aos alunos a importância de se classificar as plantas corretamente, evidenciando a importância da taxonomia para a ciência, sociedade e ambiente. (TB12_14)
	A aula expositiva é definida como uma “preleção verbal utilizada pelos professores com o objetivo de transmitir determinadas informações aos seus alunos” (SOUZA, 2014, p.130). Krasilchik (2019, p. 79) aponta essa modalidade como relevante “para introduzir um assunto novo, sintetizar um tópico, ou comunicar experiências pessoais do professor.”. Essa aplicabilidade indicada por Krasilchik (2019) é também afirmada por Oliskovicz e Piva (2012).
	Souza (2014) indica que a exposição deve ser uma análise teórica e fundamentada do conteúdo realizada pelo professor, sendo esta, diferente do que estiver existente em livros ou outros produtos culturais, podendo ser utilizada em momentos de síntese e síncrese do trabalho de aprendizagem. Para sua aplicação o professor deve estar atento se o tempo de concentração de seu público é capaz de ter, pois a aplicação dessa estratégia exigirá dos estudantes essa concentração (PEREIRA; et al., 2012).
	Para que se explore bem o potencial da exposição Oliskovicz e Piva (2012) defendem que além de ser limitada no tempo e estar associada a outras estratégias o planejamento da sua utilização dessa modalidade deve considerar
	Perfeito domínio e segurança do conhecimento que é objeto da exposição exatidão e objetividade dos dados apresentados; discriminação clara entre o que é essencial e o que é secundário; organicidade, ou seja, boa concatenação das partes e subordinação dos itens de cada parte; correção, clareza e sobriedade do estilo empregado; linguagem clara, correta e expressiva; conclusões, aplicações ou arremate definido. (p. 117).
	4.1.3 Suportes textuais / audiovisuais
	A estratégia de utilizar suportes textuais e audiovisuais, apresentou grande representatividade entre as produções de 2014, mas foi mais tímida entre os trabalhos de 2016 (Tabela 1). Neste grupo, reuniu-se a utilização de textos de vários gêneros, e a utilização de vídeos e filmes. Pliessnig e Kovaliczn (2008, p.4) apontam que “a presença de atividades envolvendo leitura e escrita contribui para o rompimento do ciclo cópia e memorização, favorecendo a compreensão do objeto de estudo.”. Esses suportes estiveram sempre acompanhados de estratégias como exposição, discussão, pesquisa, estudo do meio, aula experimental; apresentando relevância no desenvolvimento e alcance das sequências proposta, favorecendo maior participação dos estudantes.
	Dentre os gêneros textuais utilizados encontrou-se tirinhas, charges, quadrinhos e textos de divulgação científica. Sudério, Santos e Silva (2014) apontam que a utilização de textos ajuda a contextualizar o ensino, além de os de cunho científico, possibilitarem a aprendizagem de conceitos de ciências e o contato com uma nova linguagem e forma de estudar. Souza (2014) acrescenta que os textos de divulgação científica permitem também o contato com o método científico. Para a autora as tirinhas, quadrinhos e charges permitem um ambiente lúdico para a inserção de conceitos e promoção de discussões devido a natureza da linguagem presente nestes materiais. As potencialidades descritas foram identificadas na análise dos resultados de aplicação, como, o exposto em um trabalho:
	Apresentei para discussão com os alunos um texto chamado: “Nós, que resistimos aos Celulares” o que gerou um grande debate em sala de aula de como hoje em dia as pessoas se tornam dependentes dessa tecnologia e que para eles parecia difícil imaginar a vida sem os celulares. (TB26_14)
	Os audiovisuais utilizados compreenderam filmes e vídeos curtos. Essas ferramentas estiveram envolvidas principalmente com a promoção de discussões, aprofundamento ou revisão dos conceitos estudados, ou ainda como forma de visualizar a aplicação do conteúdo estudado em sala. Isso pode ser observado na avaliação de um aluno sobre essa estratégia: “O ponto positivo foi que eu comecei a ver filmes e ter um olho mais crítico sobre eles e começar a perceber o fundo de verdade nele e o que afeta na minha vida” (TB18_14)
	Os trabalhos de Arroio, Diniz e Giordan (2005), Barros, Girasole e Zanella (2013) e Sudério, Santos e Silva (2014) confirmam essas possibilidades de utilização dos audiovisuais. Neste último trabalho os autores acrescentam que esses instrumentos são uma forma clara e atraente de apresentar fatos importantes da ciência e tecnologia.
	Audiovisuais e leitura dos textos potencializam a contextualização e permitem uma abordagem mais interdisciplinar em sala de aula (SUDÉRIO; SANTOS; SILVA, 2014). Na utilização desses suportes é importante o professor estar atento a adequação dos conteúdos a idade/maturidade dos estudantes, no caso dos vídeos ainda deve-se atentar para a adequação deste, ao tempo de duração de aula.
	4.1.4 Jogos
	Já a utilização de jogos mantiveram praticamente inalterada frequência absoluta entre os anais dos dois eventos (Tabela 1). Nos trabalhos de 2014, esta estratégia foi o único caminho metodológico escolhido em 40% dos trabalhos em que apareceu. Já nos trabalhos de 2016, sempre esteve acompanhado de uma ou mais estratégias. Dentre as associações encontradas a mais frequente foi com a discussão e a exposição. Morán (2015) indica que os jogos, sejam eles, individuais ou coletivos, de competição ou colaboração, de estratégias, com etapas e habilidades bem definidas vem ganhando espaço no ambiente escolar. Isso confirma a presença dessa estratégia de ensino nos relatos de ambos anais.
	Para Souza (2014, p. 134) “o jogo didático é uma ótima ferramenta para socialização, estreitamento de relações entre os alunos e entre estes e os professores, estimula o desenvolvimento cognitivo e a inteligência, essenciais para a compreensão dos conceitos”. Pedroso (2009) acrescenta o potencial desta estratégia em motivar a participação dos estudantes. Isso é reforçado pela avaliação de estudantes: “Porque estimula nosso raciocínio e além de aprender a gente se diverte [...] Porque nos ajuda a relembrar o conteúdo [...] Porque é uma maneira mais fácil de aprender” (TB39_14) Assim, a utilização dessa modalidade seria uma forma de descentralizar o professor no processo de ensino, levando-o a assumir uma postura de condutor e estimulador em sala (SOUZA, 2014).
	Há também a compreensão que esta estratégia de ensino promove um ambiente que propicia o desenvolvimento espontâneo e criativo dos alunos (BRASIL, 2000). Mas para alcançar esse desenvolvimento, é preciso que a utilização de jogos em sala de aula, não fique limitada a utilização de um jogo pronto, mas o professor estimule a elaboração de jogos pelos alunos, possibilitando estimular ainda mais a criatividade dos mesmos (FOLLMANN; DATTEIN; UHMANN, 2013).
	De acordo com Souza (2014) um dos cuidados que o professor deve ter ao utilizar o jogo em sala, é necessário evitar a confusão que alguns estudantes podem fazer em função da ludicidade desta modalidade, pois o aspecto recreativo dessa estratégia pode se sobrepor aos aspectos pedagógicos. Isso poderia empobrecer essa estratégia por não garantir a aprendizagem dos estudantes.
	4.1.5 Pesquisa/projeto
	A pesquisa/projeto ganhou espaço entre os resumos sendo esta uma estratégia que recruta dos estudantes diferentes habilidades e auxilia a inclusão da investigação em sala de aula. O disposto no trabalho a seguir ajuda a reforçar essa compreensão
	O grupo 01 escolheu trabalhar com a temática sobre crescimento vegetal e elaborou a seguinte questão problematizadora: As mudas de uma mesma planta possuem o mesmo desenvolvimento sob diferentes comprimentos de onda luminosa? Após a definição da questão problematizadora, os alunos elaboraram as hipóteses explicativas e em seguida a metodologia para investigar o problema [...] O segundo grupo, [...] escolheu pesquisar sobre o ciclo da água na natureza a partir da montagem de um terrário. A questão problematizadora desenvolvida pelo grupo foi: Como circula a água em um ambiente fechado? [...] (TB15_14)
	Esta estratégia apresentou frequência muito maior nos trabalhos do ENEBIO de 2016 (Tabela 1). Em alguns trabalhos foi identificada como uma investigação mais livre em que os alunos, embora orientados pelos respectivos professores, eram estimulados a ter autonomia na escolha dos métodos para testar as hipóteses por eles elaboradas e ao final do ciclo apresentavam os resultados oriundos de suas pesquisas, aproximando da atividade desenvolvida por um cientista (MORAES; GALIAZZI; RAMOS, 2002).
	Diante da definição apresentada, incluiu-se nessa denominação metodológica o que Delizoicov (2005) e Silva e Delizoicov (2008) chamam de metodologia de problematização. Estes autores ainda indicam que a principal característica deste método de ensino seria a interdisciplinaridade de conteúdos para a resolução de problemas. Em acordo com descrito por estes autores, observou-se que, em sua maioria, os trabalhos que optaram por essa estratégia foram realizados de modo interdisciplinar.
	Braga (2016) apresenta essa estratégia como problematização, atividade por descoberta ou resolução de problemas. Este autor revela a necessidade de promover realmente a autonomia dos estudantes, porque ao deixar que a aplicação dessa modalidade didática se reduza a anotar dados para construir tabelas e gráficos a essência dessa modalidade didática, para ele, é desvirtuada.
	Percebeu-se que as aplicações dessa estratégia, em geral iniciaram com a utilização de outras estratégias como aula experimental, aula expositiva, discussões, leitura de textos e vídeos, modelos e jogos, alguns com a finalidade de estimular os alunos a pensar no fazer científico e recordando e/ou esclarecendo caminhos que poderiam seguir. Assim, de certo modo, nestas aplicações houve a tentativa de estimular os estudantes a despertar para um momento mais autônomo.
	Sobre as associações de estratégias apresentadas deveria ser dada ênfase na utilização de pesquisa/projeto com discussões e aulas experimentais no ensino de ciências. Essa compreensão, parte de Bachelard (1996), quando o autor afirma que problematizar e perguntar fazem parte da essência do conhecimento científico e Berezuk, Obara e Schunk (2008) indicam que a atividades experimentais e de laboratório, se trabalhadas na resolução de problemas permitem o desenvolvimento do espírito científico.
	4.1.6 Aulas Experimentais
	Além de servir de suporte a outras estratégias, as aulas experimentais apareceram em algumas propostas como a principal estratégia. Sua frequência foi levemente maior nos trabalhos do ENEBIO de 2016 (Tabela 1). Cabe esclarecer, que essa modalidade didática reúne atividades que podem ou não ser realizadas em laboratório, que compreenderam o contato e manuseio direto dos estudantes na realização de observação e manipulação de fenômenos, equipamentos e organismos do universo da Biologia (BRAGA, 2016). Embora nesta definição haja a aproximação com as atividades práticas, que incluem modelos didáticos, optamos neste trabalho separar essas estratégias.
	As atividades práticas, em que se incluem as aulas experimentais, para Krasilchik (2019) são indispensáveis na sala de aula de ciência e Biologia, pois possibilitam aos alunos defrontarem-se com situações inesperadas, pondo-os em proximidade com o fazer científico. A compreensão da autora é confirmada pelo apresentado em um dos trabalhos
	No decorrer dos experimentos todos os grupos tiveram dificuldades com a metodologia previamente definida por eles, mas foram em frente e finalizaram. Assim que todos os grupos encerraram houve uma apresentação para os outros alunos, e ao final de cada havia discussões em cima dos procedimentos desenvolvidos, conclusões e se o experimento realizado realmente provaria a hipótese levantada e responderia ao problema proposto. (TB43_16)
	Carneiro (2013) aponta que durante um período, para o ensino de Ciências, a experimentação era considerada o melhor caminho para promover aprendizagem dos conhecimentos científicos, mas Martins e Leite (2013) reiteram que muitas vezes a utilização desta estratégia se restringiu a uma dimensão meramente técnica, o que reduziria a aprendizagem dos estudantes a apenas o “como fazer”, perdendo de vista perspectivas mais reflexivas que essa modalidade didática permite.
	Para fugir desse reducionismo na aprendizagem, Krasilchik (2019) esclarece que o estudante não deve apenas reproduzir um roteiro prévio a fim de encontrar respostas certas, num contexto de aula experimental puramente demonstrativa. Durante a análise dos relatos que apresentaram essa estratégia foi possível encontrar uma busca por superar essa forma de aplicação da estratégia, havendo propostas que trabalharam com graus de liberdade variados, em que, embora os alunos viessem a executar o roteiro programado pelo professor, eram instigados a refletir sobre o problema a ser investigado, observar os detalhes que poderiam afetar no resultado encontrado, além de haverem propostas em que os estudantes tiveram que elaborar o próprio roteiro experimental a partir de um problema prévio, ou ainda, escolher um problema a ser investigado e seguir escolhendo os caminhos metodológicos a serem seguidos para testar as hipóteses elaboradas. Nesta última situação, pode-se perceber a associação dessa estratégia com a metodologia de pesquisa/projeto.
	Este último modo de aplicação das aulas experimentais, para Martins e Leite (2013), possibilita que durante a aula seja despertado e mantido o interesse dos estudantes, potencializando o desenvolvimento de habilidades como resolução de problemas, compreensão de conceitos básicos, entre outras. Características necessárias no processo de alfabetização científica. Além de confirmar a promoção da Alfabetização Científica por essa estratégia, Lima e Garcia (2011) apontam que esta forma de aplicar a experimentação pode ajudar a fugir da promoção do ensino e aprendizagem centrado no professor.
	4.1.7 Modelos didáticos
	A utilização de modelos didáticos, que para alguns autores junto às aulas experimentais compreenderia uma atividade prática de ensino (BEREZUKI; OBARA; SCHUNK, 2008; SOUZA, 2014), foi mais frequente entre os trabalhos de 2016 do que os de 2014 (Tabela 1). A aplicação dessa estratégia contemplou a elaboração destes pelos próprios estudantes, recrutando destes maior pesquisa e autonomia e, em outros casos houve a utilização de um modelo já pronto.
	Em sua maioria, a utilização dos modelos esteve associada a produção de materiais pedagógicos voltados ao ensino de Biologia Molecular. Isso deve-se, talvez, ao benefício que esta estratégia apresenta, de permitir o contato dos estudantes com o que muitas vezes é impossível de ser compreendido devido o diminuto tamanho (BEREZUKI; OBARA; SCHUNK, 2008). O que pode ser apreendido do trecho:
	Essa atividade possibilitou que os alunos reproduzissem o formato da molécula de DNA utilizando bolinhas de isopor, arame, tintas e palitos de dente, para que observassem os elementos que compõem e dão forma a estrutura espacial (TB01_14).
	Krasilchik (2019) apoia a utilidade deste método de ensino como objeto de ensino necessário devido aos avanços nos estudos da área da Biologia. Dentro destes avanços destaca-se os estudos na área da Genética. Cabe ainda reforçar, que um marco na história da ciência, que envolve o DNA diretamente, foi a modelização desta molécula na elucidação de sua forma tridimensional.
	A aplicação dessa modalidade didática também esteve fortemente associada à exposição, o que indica a utilização dessa ferramenta para compreensão de conceitos básicos cujos modelos mentais não seriam suficientes (JUSTINA; FERLA, 2006). De acordo com Setúval e Bejarano (2009) deve-se apenas ter o cuidado de não fazer com que esses modelos se tornem uma simplificação do objeto real.
	4.1.8 Estudos de Caso
	Os estudos de caso, que compreendem o estudo sobre uma determinada situação-problema a ser analisada pelos alunos (OLISKOVICZ; PIVA, 2012), apareceram entre os relatos também como ferramentas motivadoras a investigação, pois os estudantes foram levados a analisar a situação, levantar hipóteses sobre a mesma, levando-os ainda a argumentar na apresentação seus pontos de vistas, como apresentado no trecho:
	Com isso os alunos começaram as lançar suas hipóteses e as escrevi no quadro, dentre as quais apareceram: ela deve ser alérgica a algum componente recorrente na sua alimentação; deve estar comendo em demasiado; não deve estar mastigando adequadamente; sua alimentação deve ser muito “pesada” (gordurosa)”. (TB43_14)
	Pazinato e Braibante (2014), pesquisando sobre o ensino de Química apontam a relevância dessa estratégia para trabalhar os conceitos científico e o contexto social.
	Percebeu-se que esta estratégia manteve uma pequena frequência nas composições metodológicas aplicados (Tabela 1), e, na maioria das vezes, esteve acompanhada de exposição e discussão. Esses resultados estão alinhados ao que indica Pazinato e Braibante (2014), apontam que a modalidade de estudo de caso deriva da modalidade didática de estudo por problema, que neste trabalho agrupamos no título de pesquisa/projeto, cujas características permitem a implementação da investigação em sala de aula.
	Os autores apontam também que a utilização dessa estratégia, que é aparentemente fácil, exige do professor durante o planejamento um trabalho extenso e minucioso que passa pela escrita ou escolha do caso, a preparação cuidadosa para execução, bem como a exigência de dominar o assunto e sua aplicabilidade para as possíveis discussões em aula (PAZINATO; BRAIBANTE, 2014). Talvez, as demandas do fazer docente prejudique um pouco a escolha dessa estratégia para aplicação em sala, mesmo que as vantagens que ela ofereça no processo de aprendizagem sejam bem valiosos.
	Se o caso utilizado em sala for bem elaborado essa modalidade permitirá que os estudantes tenham contato com situações de complexidade, recrutando destes, habilidades que vão desde de interpretação textual, compreensão de conceitos básicos, resolução de problemas com integração de conhecimento de diferentes áreas até pensamento crítico sobre determinadas situações (PAZINATO; BRAIBANTE, 2014).
	4.1.9 Estudo do meio
	Com uma frequência similar ao estudo de caso encontramos o estudo do meio (Tabela 1), além de ser chamada de aula de campo esta estratégia também pode receber a denominação de atividade outdoor (SALVADOR; VASCONCELOS, 2007). Viveiro e Diniz (2009) caracterizam essa estratégia, como qualquer atividade realizada fora da sala de aula, que permita a observação das relações entre os seres vivos e o ambiente, bem como das relações do homem com esses elementos. Essa saída de sala, muitas vezes, é para locais distantes do ambiente escolar, demandam a busca por transporte, a responsabilidade de expor os estudantes, muitas vezes menores, à situações diversas, entre outras questões, que podem ajudar a justificar o porquê da baixa frequência dessa estratégia, embora ela apresente diferentes benefícios ao processo de ensino e aprendizagem.
	As autoras Trevisan e Silva-Forsberg (2014) citando Goodson (1997) indicam que essa modalidade didática surgiu da tradição ecológica na área de Biologia e reforçam que ela possibilita um olhar crítico sobre a realidade, associando um ensino crítico ao momento prazeroso. Elas destacam ainda a importância desta estratégia na compreensão da origem do conhecimento científico, não sendo apenas um produto de atividades em laboratórios. Além disso, a realização dessa modalidade possibilita a integração da teoria com a prática (CARBONELL, 2002).
	Em um dos trabalhos, o autor aponta essa características dessas estratégia:
	[...] que os estudantes realizassem a associação entre a teoria e a prática (práxis) aliadas à reflexão, partindo do contexto ou realidade para a significação dos conceitos. (TB46_16).
	Oliskovicz e Piva (2012) reforçam o apresentado neste trabalho e o defendido por Trevisan e Silva-Forsberg (2014), que permite o estudo da realidade. Assim, os estudantes têm contato com a complexidade do conhecimento, sendo intrínseco, durante a utilização dessa modalidade, a percepção da interação dos conhecimentos de diferentes áreas.
	De acordo com Libâneo (2006), quando essa estratégia se expande para além das excursões e visitas, debruçando-se sobre os problemas reais do cotidiano dos estudantes, torna-se uma atividade mais mental do que física, contribuindo, desse modo, na mudança do aluno através da utilização de conhecimentos e habilidades já adquiridos.
	Krasilchik (2019) aponta que essa modalidade didática compreende a resolução de um problema, o qual em campo, os alunos coletam os dados necessários para resolvê-lo. Neste sentido, deve haver o cuidado para não empobrecer essa estratégia, esvaziando-a em um momento de saída apenas para coletar dados.
	Trevisan e Silva-Forsberg (2014) orientam que para a realização dessa problematização, utilize-se outros métodos de ensino, como filmes, discussões, textos, entre outros que estimule o exercício dialético. Em conformidade com essa compreensão, observou-se nos relatos investigados, a busca, por parte dos docentes, em associar a modalidade de estudo do meio com discussão, pesquisa, leitura de textos, exposição e ainda em oficina.
	Outra relação de estratégias de ensino identificada com o estudo do meio, consistiu na utilização do registro fotográfico na coleta de dados e a produção textual e realização de seminário, na tentativa de apresentar dados e discutir as compreensões oriunda da saída ao campo. Essas associações podem indicar a busca por alcançar o potencial anteriormente expostos dessa modalidade didática, bem como, a realização de uma prática de ensino e aprendizagem que pretende superar a simples reprodução de conceitos.
	4.1.10 Produção textual
	A solicitação de produção de textos para os estudantes, além de ocorrer em associação ao estudo do meio, também ocorreu em aulas que apresentaram exposições, discussões, pesquisa, jogos, estudo dirigido, seminário, estudo de caso, e após leitura e exibição de filmes. Dos tipos de produções textuais solicitadas, além de relatório, também foi solicitado aos alunos, de modo expressivo, a produção de textos dissertativos-argumentativos e houve ainda em um trabalho a produção de quadrinhos. A presença dessa estratégia, obteve maior destaque nos trabalhos do ENEBIO de 2016 do que no de 2014 (Tabela 1).
	Suisso e Galieta (2015) citando Norris e Phillips (2003) indicam existir uma relação do conhecimento científico com a leitura e escrita, reforçando a importância de que no ensino de Ciência, pautado na promoção da alfabetização científica, sejam realizadas atividades ligadas à essas práticas. Reforçando essa fala, Mamede e Zimmermann (2005), em uma investigação realizada entre pedagogos em formação, afirmam que a utilização de produção textual permite uma visão mais promotora de independência e criticidade para formação cidadã em ciência. Em um dos trabalhados investigados que utilizaram essa estratégia pode-se perceber essa compreensão:
	[...]pensamos que o uso de inscrições literárias (produção textual) pelos alunos possa ser um indicador de que os alunos estejam em processo de Alfabetização Científica. (TB24_14, acréscimo nosso).
	Dos tipos de textos apresentados, Suisso e Galieta (2015) reforçam que existem gêneros textuais mais comuns no ensino de Ciências como: os relatórios, roteiros e artigos científicos. Desses gêneros, identificou-se apenas relatório e o texto dissertativo-argumentativo, que aproxima-se do artigo científico. Este último gênero textual reforça a forma de utilização da produção textual como promotora da argumentação durante a aula, possibilitando também identificar a grau de compreensão dos estudantes sobre os conceitos trabalhados (MOTOKANE, 2015).
	4.1.11 Seminário
	A utilização do seminário, além de se fazer após estudo do meio, também ocorreu após exposição, estudo de textos e vídeos, ou ainda como alternativa para apresentação de resultado de pesquisa, auxiliado pela discussão. Essa modalidade didática apareceu de modo tímido entre os trabalhos (Tabela 1). Pereira et al. (2012) apontam essa estratégia como segunda mais frequentes em planos de curso de disciplinas de nível superior. Considerando que o ensino médio deve ajudar na formação para prosseguimento aos estudos, essa modalidade de ensino poderia ser mais frequente.
	De acordo com Krasilchik (2019) a discussão faz parte da essência do seminário, pois para a autora essa modalidade é um tipo de discussão. Apoiando essa compreensão, Libâneo (2006) considera o seminário uma estratégia colaborativa de construção do conhecimento, assim como o faz com a discussão.
	Krasilchik (2019), caracteriza essa estratégia como a exposição de um assunto por parte dos estudantes, em que os demais alunos, após a exposição, discutem ideias controversas e pontos obscuros do tema apresentado, favorecendo, desse modo, a interação aluno-aluno. No entanto, para isso é preciso não reduzir essa modalidade em simples e pura exposição do tema, ou ainda não garantir a possibilidade de participação nas discussões, incluindo como atividade prévia esclarecimentos iniciais do tema, como por exemplo, estudo de texto. Diante disso, destaca-se que, como atividade prévia aos seminários, em alguns relatos investigados, que utilizaram esta estratégia, realizou-se estudo de texto e vídeos, bem como exposição, seguindo, assim, o que orienta Krasilchik (2019).
	Outro aspecto importante desse método de ensino, que esteve evidente nos relatos investigados, é sua associação ao trabalho em grupo, em todos os relatos, nos quais essa estratégia foi utilizada, houve trabalho em grupo. França; Farias e Cardoso (2013) destacam o trabalho em grupo como característico dessa modalidade didática. Citando Masetto (2003), os autores relatam que na atividade em equipe os participantes devem discutir as compreensões dos participantes, de modo que construam ao final, uma exposição que integra o pluralismo do grupo. Favorecendo desse modo o desenvolvimento de diferentes habilidades, característico desse tipo de trabalho (LIBÂNEO, 2006).
	Alguns desses aspectos referentes aos seminários puderam ser observados pelo professor, como o relato a seguir aponta:
	[...] em suas explicações ao mesmo tempo que se constituem em uma memória que pode ser compartilhada pela turma, favorecendo a construção de debates e discussões. Talvez por conta da necessidade de preparação e organização dos materiais obtidos acerca dos temas, os alunos tenham podido esclarecer e ampliar alguns aspectos que porventura tenham ficado obscuros ao longo das atividades desenvolvidas ou mesmo outros que não tenham sido contemplados. Os grupos se valeram de diferentes recursos em suas apresentações: dramatização, vídeos com entrevistas de especialistas e referências a artigos publicados em sites de divulgação científica. (TB46_14)
	4.1.12 Estudo dirigido
	Outra estratégia que pode ser realizada de modo colaborativo são os estudos dirigidos (FRANÇA; FARIAS; CARDOSO, 2013), embora, na maioria das vezes, este seja realizado de modo individual. Libâneo (2006) considera esta modalidade um tipo de método de ensino classificado como trabalho individual, no entanto, também indica a ocorrência deste método de ensino em duplas. Para este autor o estudo dirigido seria a resolução de exercícios e tarefas de reprodução do conhecimento e habilidade que se seguem à explicação do professor, e a elaboração pessoal de novos conhecimentos, a partir de questões sobre problemas diferentes daqueles resolvidos em classe.
	Nesta modalidade didática percebe-se a exigência de certo protagonismo por parte dos estudantes em seu estudo, como o retirado do trecho:
	O preenchimento da tabela como aplicação do conhecimento exigiu dos estudantes apoio nos conceitos científicos abordados em sala, relação com características observáveis dos cordados e pesquisas em demais fontes de informação (livro didático, textos e imagens disponíveis em ambiente online). Essa atividade possibilitou que os alunos compreendessem as mudanças ocorridas nos diferentes grupos de cordados, relacionando-as ao processo evolutivo. (TB21_16)
	Concordando com Libâneo sobre a caracterização do estudo dirigido, Anastasiou e Alves (2004, apud FRANÇA; FARIAS; CARDOSO, 2013) apontam ainda a prática da leitura compondo um roteiro elaborado pelo professor. As autoras defendem a utilização dessa estratégia didática durante o processo de construção do conhecimento, sugerindo que após a utilização do estudo dirigido ainda haja tempo para que professor e alunos possam discutir sobre o tema. Desse modo, seria possível desenvolver habilidades que favoreceriam a melhor participação de momentos de socialização e debates (FRANÇA; FARIAS; CARDOSO, 2013).
	Embora ainda em frequência reduzida, esta estratégia foi encontrada mais vezes entre os trabalhos do ENEBIO de 2016 (Tabela 1). Na ocasião, esteve compondo sequências didáticas que apresentaram em sua maioria aula expositiva, discussão e produção textual. Estas associações demonstram a utilização dessa modalidade conforme o apontado por Libâneo (2006). O autor considera que a associação exposição/estudo dirigido ajuda na consolidação de conhecimentos. Já a sistematização destes conhecimentos, através da produção textual, por exemplo, pode levar a elaboração do conhecimento e promoção da alfabetização científica.
	4.1.13 Produção de vídeos
	A produção de vídeos também foi utilizada como forma de sistematização do conhecimento, sendo também uma forma de avaliar a compreensão que os estudantes apresentaram sobre a temática discutida em sala. Para auxiliar nesse processo de sistematização do conhecimento, essa estratégia de ensino foi utilizada em conjunto com discussão, exibição prévia de vídeo e aula expositiva.
	Embora utilizado em pequena quantidade, mas encontrada nos dois eventos investigados (Tabela 1), a produção do vídeo pelos estudantes pode ser compreendida como uma metodologia ativa. Além de aprender fazendo, ao ter que organizar o conhecimento e escolher como exibi-lo, os estudantes são postos sob a reflexão “do quê estão fazendo”, Libâneo (2006, p. 158) aponta esta como uma característica do método de ensino ativo.
	Falando sobre a utilização de vídeos prontos em sala, Sacerdote (2010) aponta benefícios devido o potencial no desenvolvimento da percepção artística, relações espaciais e a interação com as tecnologias. Considera-se que a produção dos vídeos por parte dos alunos pode também alcançar esses benefícios, estendendo-se a outras habilidades, como a capacidade de síntese, produção e edição de vídeo, além de habilidades relacionadas ao trabalho em equipe.
	Além do vídeo ser utilizado no ensino com função informativa, apoio e ainda estratégia motivadora (VIDAL; FILHO, 2009), principalmente para as discussões, a estratégia de levar os estudantes a produzir os vídeos, esta utilização reforçaria o uso de tecnologias digitais, devido a utilização de celulares e mídias sociais, como YouTube, estarem presentes no cotidiano da maioria dos jovens. Reforçando, assim, a ideia de que essa forma de utilização dos vídeos, aproxima-se de uma metodologia de ensino ativa.
	O trecho extraído de um trabalho contribui ainda:
	[...]fez também emergir diversos afetos em cada sujeito envolvido no trabalho onde puderam externar suas dúvidas, alguns receios particulares e principalmente a alegria e o entusiasmo em fazer um trabalho diferente do habitual e produzir algo interessante, como no caso do vídeo, que pudesse ser mostrado às outras pessoas: amigos, familiares, etc. (TB26_14)
	4.1.14 Simulações
	Em pequena ocorrência, mas identificada nos trabalhos dos dois ENEBIOs (2014 e 2016) (Tabela 1), as simulações consideradas por Krasilchik (2019) com atividades em que os participantes são envolvidos em uma situação-problema com a qual devem tomar decisões e prever consequência, incluindo nesta perspectiva a dramatização, jogos e uso de computadores. Nesta investigação, restringimos essa modalidade a utilização de dramatizações e programas em computadores.
	Sobre os benefícios dessa estratégia, Souza (2014) considera que ela teria efeitos educativos similares às aulas práticas e jogos pedagógicos, pois considera que permite a aproximação dos alunos ao método científico, instiga a imaginação e desenvolvimento cognitivo deles; colocando-os à frente de situações, que exigirão a aplicação do conhecimento científico, desenvolvendo o espírito investigativo, e ainda materializando conceitos científicos que são, na maioria das vezes, abstratos e distantes do cotidiano do educando. Destaca-se que para trabalhar com os conceitos prévios e a problematização que precedem a simulação, percebeu-se a utilização de exposição e discussão.
	Confirmando a compreensão apresentado pelos autores destacamos o apresentado neste trabalho
	[...] as demonstrações são um excelente recurso pedagógico de incentivo e aprendizagem. [...] a simulação é a chave para que os aprendizes explorem novas situações, permitindo que tentem cursos diferentes de ação e fornecendo uma flexibilidade para lidar com muitas situações diferentes, concretizando o aprendizado.(TB28_14)
	Entre os trabalhos publicados nos anais, identificou-se programas de computadores, elaborado pelos autores; e dramatizações, nesta modalidade didática. Souza (2014) aponta que muitos professores deixam de utilizar esse método de ensino por não compreenderem corretamente programas de simulação que são produzidos por terceiros, para superar essa dificuldade a autora sugere que o professor produza seu simulador. Essa compreensão da autora, ajuda a justificar a pequena frequência desta modalidade.
	4.1.15 Oficina
	As oficinas apresentam um carácter mais prático que teórico. Estas estiveram em pequena frequência e foram identificadas apenas nos anais do ENEBIO de 2014 (Tabela 1). A pequena frequência dessa estratégia pode estar ligada a descentralidade do professor do processo de ensino e aprendizagem. Ou pela parcial imprevisibilidade, pois como esclarece Paviani e Fontana (2009) essa estratégia deve ser aplicada com um planejamento flexível, pois ao centrar-se no aprendiz e na aprendizagem, o fio condutor dessa estratégia deve ser à situação-problema apresentadas pelos participantes, a partir de seus contextos reais de trabalho. Ou ainda pela demanda de tempo necessário para planejar esse tipo de estratégia, não ser compatível com a carga-horária dos docentes.
	Nestas condições, França; Farias e Cardoso (2013) indicam que esta modalidade didática envolve operações de pensamento, como a obtenção e organização de dados, interpretação, aplicação de fatos e princípios a novas situações, decisão, planejamento de projetos e pesquisa, entre outros. Isso proporciona a vivência de situações concretas que permitem a produção de conhecimentos práticos e teóricos, de modo ativo e reflexivo (PAVIANI; FONTANA, 2009). Francisco Junior e Oliveira (2015) reforçam que os participantes da oficina são atores e sujeitos ao mesmo, o que permite interações riquíssimas, no sentido de despertar a criticidade.
	Porém o seu alcance tem íntima ligação com o conhecimento prévio, habilidades de interesse, valores e julgamentos dos participantes da oficina (PAVIANI; FONTANA, 2009). Confirmando essa compreensão das autoras destaca-se o trecho de uma oficina, na qual alguns objetivos propostos não puderam ser alcançados, pois
	O questionamento inicial realizado pelo mediador logo no primeiro contato com os alunos revelou que estes possuíam um conhecimento muito restrito sobre o tema. (TB16_14)
	Para recrutar esses elementos as oficinas utilizam procedimentos muito variados, com diversidade de estratégias suportes, recursos, entre outros. Nesta investigação encontramos a utilização de discussão, pesquisa e estudo do meio, aliadas a oficina.
	4.1.16 Júri simulado
	Outra estratégia menos expressiva, que teve ocorrência apenas nos anais do ENEBIO de 2014, foi o júri simulado (Tabela 1). Neste método de ensino os alunos são motivados a assumir papeis: de defesa, acusação e juiz, na perspectiva de debate sobre algum tema controverso. Em uma investigação com professores em formação, Vieira; Melo e Bernardo (2014) apontam a importância dessa modalidade na promoção de habilidades argumentativas. Aperibense; et al. (2014) contribuem, a partir de estudo realizado com enfermeiros em formação, indicando o potencial dessa modalidade didática na promoção da autonomia dos estudantes.
	Ao utilizar essa estratégia, espera-se que os estudantes participem ativamente na produção de conhecimento, possibilitando uma aprendizagem significativa (VIEIRA; MELO; BERNARDO, 2014). A participação ativa dos estudantes, nesta modalidade didática, é reforçada pelo exposto no trabalho:
	[..] a troca de ideias e opiniões foi muito rica. Nesta turma, os alunos apresentaram vídeos, reportagens e até mesmo leis brasileiras para justificar seus respectivos pontos de vista (TB17_14)
	Essa modalidade didática esteve em associação a exibição de filme, além de ser utilizado em uma oficina, permitindo a vivência da prática, característica marcante da modalidade didática de oficina. Como a utilização de filme esteve ajudando na compreensão da dinâmica de um júri essas associações reforçam a ideia de participação ativa dos estudantes na produção do conhecimento, quando se utiliza essa modalidade.
	Concordando com essas considerações, Aperibense, et al. (2014) classificam o júri simulado a uma metodologia ativa de ensino e de caráter multidisciplinar. Esta última característica está próxima do resultado que encontramos, no qual essa estratégia foi aplicada de modo multidisciplinar. Essa necessidade de integração do conhecimento está intrinsecamente ligada ao debate de temas polêmicos, como, por exemplo, questões sociocientíficas, conforme defende Vieira; Melo e Bernardo (2014)
	Assim, nesta investigação, percebeu-se dezesseis estratégias de ensino, que a depender da organização e perspectivas de abordagem do professor, podem fornecer uma diversidade de alcances em sala de aula. Em relação ao ensino de Biologia, seguindo documentos de orientação em âmbito nacional, têm-se latente a promoção da alfabetização científica. Embora alguns aspectos das estratégias aqui apresentadas, deem indícios do potencial na promoção deste processo de formação para cidadania, nesta pesquisa houve a procura por perceber o potencial dessas no processo de alfabetização científica. Desse modo, no próximo capítulo será apresentado o potencial extraído dos documentos analisados.
	4.2 ESTRATÉGIAS DE ENSINO E SUA RELAÇÃO COM A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA
	Neste capítulo, pretende-se apresentar sobre a possível relação dos níveis do processo de alfabetização científica com as estratégias de ensino e aprendizagem. Inicialmente, destaca-se a frequência de aparecimento dos níveis de alfabetização científica, em seguida o alcance das estratégias é exposto. Os resultados que serão apresentados a seguir, partiram do processo de categorização dos trabalhos investigados, de acordo com a matriz disposta na metodologia (Quadro 3).
	A categorização dos trabalhos em um nível de alfabetização científica (NAC) permitiu identificar uma predominância de propostas de aula com alcance do NAC estrutural, este foi seguido por trabalhos que contribuíram para o NAC multidimensional, funcional e nominal, nesta ordem (Tabela 2). Esse resultado, em que os níveis mais elevados do processo de alfabetização científica são mais frequentes do que os níveis elementares é contrário ao encontrado por Borges e Lima (2007), nos relatos de aplicação dos anais do I ENEBIO. Isso também se distancia do que Krasilchik e Marandino (2007) apontavam ser comum na educação básica.
	Tabela 2 - Classificação dos relatos de aplicação ao ensino médio, dos anais V e VI ENEBIO, em um nível de alfabetização científica.
	Nível de Alfabetização Científica (NAC)
	Anais V ENEBIO
	(2014)
	Anais VI ENEBIO
	(2016)
	Total
	Nominal
	1
	0
	1
	Funcional
	9
	14
	23
	Estrutural
	25
	21
	46
	Multidimensional
	10
	17
	27
	Não identificado
	5
	6
	11
	Total
	50
	58
	108
	Fonte: Elaborado pela autora
	O NAC nominal, que é caracterizado como a utilização de termos científicos sem associá-lo corretamente ao significado (KRASILCHIK, 2019), esteve presente em apenas um trabalho, identificado nos anais do V ENEBIO (2014) (Tabela 2). Um trecho do trabalho que deixa claro essa associação é:
	No pós-teste apenas quatro estudantes usaram o termo “nicho ecológico” em seus textos, o que sugere que a maioria dos estudantes não dominou o significado deste conceito após a intervenção. Esta interpretação é reforçada por respostas como a seguinte: ‘O lagarto que vive nesse ambiente (ambiente de dunas) depende da temperatura do solo e do nicho ecológico para sobreviver’. (TB49_14)
	Este trecho, revela que o trabalho, cujo objetivo envolvia a compreensão do conceito de nicho ecológico, teoricamente, não alcançou seu objetivo. No entanto os estudantes utilizam esse termo, como uma familiarização inicial do conceito. Isso ajudaria a explicar o motivo da baixíssima frequência desse NAC, pois comumente publica-se os resultados considerados exitosos. Mas a promoção desse NAC, não deveria ser compreendido como resultado negativo, pois como indica Sasseron e Carvalho (2011) a alfabetização científica é um processo e todos os níveis são importantes para que haja sua efetivação.
	Outra consideração, que ajudaria a explicar a baixa frequência desse NAC, seria o nível de ensino de aplicação dos relatos - Ensino Médio. Como, alguns termos científicos, o aluno entra em contato durante o ensino fundamental, para o ensino médio, espera-se um foco maior nos NACs mais elevados. No entanto, Krasilchik e Marandino (2007) apresentam que na educação básica brasileira, com maior frequência promove-se o NAC nominal e funcional.
	A frequência de trabalhos com o NAC funcional (tabela 2), afastou-se também da indicação de Krasilchik e Marandino (2007). Possivelmente, por este nível remeter a promoção da aprendizagem mecânica, conforme o que pode ser percebido nos trechos:
	[...] os discentes não apresentaram dificuldades em formar pares de relações ecológicas [...] classificá-las como relação intraespecífica ou interespecífica [...] após o jogo houve uma melhor assimilação dos conteúdos pelos alunos. (TB29_14)
	Durante a análise dos dados do pré-teste 50% dos estudantes responderam corretamente a questão, já no pós-teste houve o acréscimo de um participante que ofertou a resposta correta. (TB47_14)
	[...] o uso de jogos didáticos para uma revisão de conteúdo, pois segundo eles, ajuda na fixação, interação da turma, melhora o entendimento [...] (TB24_16).
	A análise dos gráficos gerados pelo programa Iramuteq, através da análise de similitude, dos trechos retirados categorizados neste NAC (Figura 1), permite confirmar a ligação dos trechos para compreensão de aprendizagem mais mecânica, ao apontar como grupo de palavras mais relacionadas: teste/predeterminado/responder/questão, conhecimento/demonstrar/conteúdo.
	Figura 1 - Similaridade entre os trechos dos relatos classificados como promotores do nível funcional de alfabetização científica.
	Fonte: Autora através do Iramuteq 7.0 alfa.
	Contudo, é importante reforçar, que a aquisição de conhecimento cognitivo é um eixo que precisa ser atingido para haver alfabetização científica efetiva (SASSERON; CARVALHO, 2011).
	Em maior frequência apareceram os trabalhos que alcançaram o NAC Estrutural. Dos trabalhos que foram classificados neste NAC, pode-se destacar trechos como:
	Sobre a concepção, houve um grau significativo de concordância que os estudantes possuem uma boa compreensão sobre questões relacionadas ao colesterol e à saúde. Isso também pôde ser confirmado pelas anotações de caderno de campo uma vez que alguns estudantes sinalizaram interesse em nutrição no esporte e também por estarem fazendo tratamento médico com nutricionista. (TB10_14)
	[...] constatamos a forte presença dos conceitos espontâneos dos alunos sobre o tema. Muitos acreditavam em informações familiares, como por exemplo, que é possível pegar gripe andando descalço e que o fungo só está presente em uma parte do alimento [...] Durante a Exposição das conclusões, foi possível perceber que a maioria dos alunos conseguiu assimilar e compreender o conteúdo proposto. Desta maneira, o objetivo da oficina foi alcançado: por meio dos conceitos espontâneos, os alunos vivenciaram as situações que os levaram aos conceitos científicos. (TB28_14)
	A demasiada preocupação com a memorização de conteúdos biológicos dá lugar a atitudes de reflexão sobre as histórias, mostrando que essa opção didática tem grande importância para o ensino da Biologia. Ao proporcionar uma vivência de aprendizagens distintas da rotina a que os estudantes estão acostumados, novos sentidos subjetivos são favorecidos para o processo de ensino e aprendizagem, aumentando seus motivos para aprender. (TB01_16)
	Depreende-se destes uma ligação maior desses trabalhos como uma atividade mais colaborativa e ativa. A análise de similaridade dos trechos (figura 2) ainda permite destacar os pares: como/observar/características, conteúdo/compreensão, conhecimento/dúvida/tornar/construção, não/achar/tudo/atual. A relação entre essas palavras leva a compreensão de uma aprendizagem passiva, reforçando, desse modo, a relação desses trechos com o NAC estrutural, no qual o estudante tem compreensão sobre os significados de termos científicos e consegue relacionar a situação do seu cotidiano estes significados (KRASILCHIK, 2019).
	Figura 2 - Similaridade entre os trechos dos relatos classificados como promotores do nível estrutural de alfabetização científica
	
	Fonte: Autora através do Iramuteq 7.0 alfa.
	O destaque para este NAC pode estar relacionado a uma preocupação maior entre os autores, dentre os quais destacam-se, bolsistas PIBID, em buscar a maior compreensão do conhecimento científico. Realizando assim, um ensino que supera a simples reprodução do conhecimento, passo importante para contribuir com a criticidade dos estudantes. A contribuição desse programa se justificaria pela preocupação na sua essência, de articular a parceria entre municípios, estado e universidades na iniciação à docência de licenciandos, objetivando a melhoria do ensino na educação básica.
	Cabe acrescentar que esse resultado discorda do encontrado por Borges e Lima (2007), que utilizando os anais do primeiro ENEBIO encontraram trabalhos que cunho mais conteudistas. O que reforçaria a compreensão da importância do PIBID, contribuindo na melhoria do ensino da educação básica.
	Dos trechos dos trabalhos classificados como promotores do NAC multidimensional, como
	Os alunos trouxeram para a sala de aula várias informações interessantes para discussão como questões ambientais, tumores cerebrais, problemas auditivos, discussão sobre espermatogênese e infertilidade, componentes químicos e questões sociais com as mudanças nas relações afetivas entre as pessoas e o perigo no trânsito. (TB26_14)
	Um olhar atento aos trabalhos produzidos pelos alunos, nos permite reconhecer uma organização coerente que articula diferentes conceitos biológicos [...] a situações concretas e, por vezes, vivida. [...] Por outro, insere o conhecimento biológico em dimensões mais amplas [...] (TB46_14)
	os alunos apontaram que a ciência não se encontra imune ao contexto histórico. Assim, indicaram uma visão informada desse aspecto de NdC (natureza da ciência) (TB45_16; Acréscimo nosso)
	possibilitam uma elaboração maior na explicação de situações e a ligação entre temas/conhecimentos de ramos diferentes.
	Da análise de similitude (Figura 3), pode-se retirar a relação entre as seguintes palavras: como/bem/uso/construir/contexto, como confirmação da aproximação desses trabalhos ao nível multidimensional, pois neste, temos uma maior autonomia dos estudantes no processo de ensino, para que possam em seu cotidiano agir de modo consciente (KRASILCHIK, 2019). Ainda nesta análise a relação: conhecimento/científico, contempla a contribuição para um conhecimento mais elaborado.
	Figura 3 - Similaridade entre os trechos dos relatos classificados como promotores do nível multidimensional de alfabetização científica.
	
	Fonte: Autora através do Iramuteq 7.0 alfa.
	Os trabalhos que promoveram esse NAC foram mais frequentes que os trabalhos promotores dos NACs nominal e funcional. Com isso, identifica-se uma mudança de intencionalidade nas propostas de aulas relatadas no primeiro ENEBIO (BORGES; LIMA, 2007), para os relatos publicados atualmente.
	Após a categorização dos trabalhos, atribuiu-se a todas as estratégias didáticas identificadas nele, o alcance do NAC, no qual o trabalho foi classificado. Essa postura deu-se pela impossibilidade de relacionar claramente um determinado resultado descrito no trabalho a uma modalidade didática específica. A observação dessas relações possibilitou caracterizar o nível de alfabetização científica promovido pelas estratégias de ensino, conforme o disposto na Tabela 3 e figura 4.
	Tabela 3 - Relação das estratégias didáticas identificadas nos relatos de aplicação ao ensino médio, dos anais V e VI ENEBIO, com o nível de alfabetização científica.
	Estratégia Didáticas
	Níveis de alfabetização científica promovidos
	(Frequência Relativa - %)
	Nominal
	Funcional
	Estrutural
	Multidimensional
	Não categorizado
	2014
	2016
	2014
	2016
	2014
	2016
	2014
	2016
	2014
	2016
	Aula Experimental
	0,00
	0,00
	25,00
	23,08
	62,50
	53,85
	0,00
	23,08
	12,50
	0,00
	Aula Expositiva
	0,00
	0,00
	27,78
	28,13
	61,11
	40,63
	11,11
	21,88
	0,00
	9,38
	Discussão
	0,00
	0,00
	17,39
	15,79
	65,22
	39,47
	13,04
	36,84
	4,35
	7,89
	Estudo de Casos
	0,00
	0,00
	16,67
	0,00
	50,00
	75,00
	33,33
	0,00
	0,00
	25,00
	Estudo Dirigido
	0,00
	0,00
	0,00
	14,29
	100,0
	14,29
	0,00
	71,43
	0,00
	0,00
	Estudo do Meio
	0,00
	0,00
	0,00
	20,00
	40,00
	40,00
	20,00
	20,00
	40,00
	20,00
	Jogos
	10,00
	0,00
	50,00
	44,44
	40,00
	22,00
	0,00
	22,00
	0,00
	11,11
	Júri Simulado
	0,00
	-
	0,00
	-
	50,00
	-
	50,00
	-
	0,00
	-
	Modelos
	0,00
	0,00
	50,00
	87,50
	25,00
	0,00
	25,00
	12,50
	0,00
	0,00
	Oficina
	0,00
	-
	25,00
	-
	25,00
	-
	25,00
	-
	25,00
	-
	Pesquisa/Projeto
	0,00
	0,00
	0,00
	10,00
	11,11
	30,00
	66,67
	55,00
	22,22
	5,00
	Produção de Vídeo
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	0,00
	0,00
	Produção Textual
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	0,00
	30,00
	50,00
	60,00
	0,00
	10,00
	Seminário
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00
	50,00
	50,00
	25,00
	0,00
	25,00
	Simulações
	0,00
	-
	50,00
	-
	50,00
	-
	0,00
	-
	0,00
	100
	Suporte textual/audiovisuais
	0,00
	0,00
	15,38
	20,00
	61,54
	20,00
	23,08
	60,00
	0,00
	0,00
	Fonte: Elaborado pela autora
	Figura 4 - Relação das estratégias didáticas identificadas nos relatos de aplicação ao ensino médio, dos anais V e VI ENEBIO, com o nível de alfabetização científica.
	Fonte: Elaborado pela autora
	Como alguns trabalhos não foram classificados em um NAC, pois não havia elementos suficientes para indicar o impacto da proposta sobre a aprendizagem dos alunos, ficou inviável para algumas estratégias, categorizá-la na promoção de um ou mais NACs em 100% das vezes que esta apareceu (Figura 4). Mas para referendar a existência e relação entre a modalidade didática e o NAC alcançado, estes dados foram submetidos ao teste de coeficiente de contingência C, disponível no programa estatístico BioEstat 5.0. Obteve-se no resultado do teste, com nível de significância p < 0,001, e um coeficiente de contingência igual a 0,5405, o que indica a existência de correlação entre as estratégias e NAC a ela associado.
	Com as informações obtidas percebe-se que essas estratégias apresentam diferentes potencialidades na promoção da alfabetização científica, podendo promover mais de um NAC. Pode ser variada a explicação para esse resultado, como a associação das estratégias nos trabalhos, bem como a condução dada pelo professor e alunos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem (LIBÂNEO, 2006; KRASILCHIK, 2019). No entanto, embora não haja essa relação de exclusividade da modalidade didática com um único NAC é possível perceber que em alguns níveis uma estratégia destacaram-se mais que as outras.
	O NAC nominal esteve relacionado em apenas um trabalho (Tabela 2 e 3, Figura 4), no qual era utilizado um jogo. Na aplicação deste jogo havia a pretensão de levar a compreensão de um conceito científico específico, mas os estudantes que citaram o conceito não souberam reproduzir uma definição adequada, conforme o exposto anteriormente. Entretanto essa reduzida ocorrência não permite concluir que o jogo seria uma boa ferramenta para promoção do NAC nominal. Acrescenta-se também que outras modalidades, como a aula expositiva podem atingir esse NAC, quando utilizada sozinha (KRASILCHIK, 2019).
	A reprodução do conceito científico e seu significado, sem a devida compreensão deste (NAC funcional), foi relacionado a treze das dezesseis estratégias identificadas nos relatos. No entanto, as estratégias jogos e os modelos didáticos demonstraram maior frequência na promoção deste NAC (Tabela 3, Figura 4).
	Os jogos podem ser utilizados para dar um ar mais lúdico ao andamento da aula o que pode levar os alunos a se preocuparem mais em dar respostas certas (SOUZA, 2014), sem aterem-se nos significados das respostas, o que justificaria a forte ligação dessa estratégia com o NAC funcional. A ligação dos jogos aos níveis elementares da alfabetização científica, é corroborada por Castro (2019). O autor realizando pesquisas bibliográficas, com a proposta de construir um jogo que melhorasse a alfabetização científica de estudantes, encontrou maior preocupação na reprodução de conceitos, quando da utilização dessa modalidade didática.
	A promoção do NAC funcional realizada pelos modelos didáticos, pode ser justificada pela utilização deste método de ensino, geralmente, com a finalidade de apresentar algo que os alunos não tiveram contato antes. Podendo, assim, contribuir para pouca compreensão sobre os conceitos trabalhados, favorecendo a reprodução acrítica destes conceitos.
	Cabe ressaltar, que os relatos que se utilizaram as estratégias: jogos e modelos, no qual esses recursos foram confeccionados pelos estudantes, promoveram NACs mais elevados. Esse resultado reforça a indicação de Follmann, Dattein e Uhmann (2013), que ao utilizar jogos nas aulas, estes sejam construídos pelos estudantes, permitindo que uma maior criatividade seja recrutada. Essa maior criatividade pode ensejar, na melhor compreensão de um conceito científico. Extrapolando essa indicação aos modelos didáticos, pode-se apoiar a observação realizada.
	Uma compreensão maior do conceito científico e seu significado, possibilitando aos estudantes perceber situações em seu cotidiano que estão relacionadas ao conceito (NAC estrutural), foi alcançado por todas as estratégias didáticas listadas (Figura 4). No entanto, as estratégias que com maior frequência promoveram este NAC foram: discussão, suporte textual/audiovisual, estudo de caso, aulas experimentais, aula expositiva e estudo do meio.
	A discussão é considerada por Libâneo (2006) como um método de elaboração conjunta. Essa estratégia permite que o estudante exponha seu conhecimento prévio e suas vivências. Durante a utilização desta modalidade didática, o professor conduz a aula realizando perguntas, o que pode ser compreendido como um modo de problematizar. Essa consideração, para Pérez e Vilches (2006) seria o caminho para aprofundar a alfabetização científica, confirmando assim o resultado encontrado.
	A utilização de atividades de leitura e exibição de audiovisuais, que neste trabalho denomina-se estratégia suporte texto/audiovisual, aparece fortemente associada às discussões. O resultado de encontrá-la promovendo, principalmente, o NAC estrutural, apoia a compreensão de Pliessnig e Kovaliczn (2008), de que esse tipo de atividade, supera um ensino mais memorístico.
	O estudo de caso, aulas experimentais e estudo do meio, podem possibilitar a introdução da investigação na sala de aula. Quando assumem esse viés, Libâneo (2006) as considera como metodologia ativa de ensino. Para o autor é exigência do ensino ativo a reflexão sobre o que se faz. Sendo, desse modo, ultrapassada a aprendizagem mecânica. Reforçando, o resultado encontrado para o potencial dessas modalidades.
	Destaca-se ainda, a discordância do resultado encontrado para aulas expositivas, da compreensão de que esta modalidade, com maior frequência, promoveria um ensino memorístico. Embora em nenhuma das vezes ela apareça em sozinha nos relatos que utilizaram-na, não é possível descartar a possibilidade dessa estratégia, em favorecer uma compreensão mais aprofundada de conceitos. Souza (2014) aponta inclusive a relevância dessa modalidade em momentos de síntese e síncrese do conhecimento, o que colabora com a compreensão apresentada.
	Como apontado no capítulo anterior, a modalidade discussão mostrou-se versátil, associando-se a diferentes estratégias. Encontrou-se a associação dessa estratégia com todas as promotoras do NAC estrutural. Embora não se possa garantir que seja a discussão única responsável por promover esse NAC, o resultado permite reforçar a importância de utilizar várias estratégias no processo de ensino de ciências, potencializando a melhoria do ensino (LABURÚ; ARRUDA; NARDI, 2003).
	Quanto ao alcance do NAC multidimensional, também houve uma ampla contribuição das estratégias identificadas. Quinze, das dezesseis estratégias identificadas, ajudaram a promover este nível (Figura 4). As estratégias que com maior frequência promoveram este NAC foram: Projeto/pesquisa, Estudo dirigido e produção textual.
	Na utilização da estratégia pesquisa/projeto identifica-se a busca pelo fazer do cientista, colocando os estudantes diante de situações que exigem dos alunos a utilização de conhecimentos de diferentes áreas na resolução de problemas reais (NUNES, 2016). Essa característica revela uma maior inclinação dessa estratégia ao NAC multidimensional.
	Libâneo (2006) considera a pesquisa e o estudo dirigido como métodos de ensino independentes, de elaboração pessoal. Isso exigirá que durante a utilização dessas estratégias, o estudante possa conduzir-se no processo de ensino e aprendizagem. Também se pode suscitar a promoção de um ensino mais ativo, gerado por esse caráter independente dessas estratégias. A depender do tipo de desafio a ser vencido, nestas atividades autônomas, o estudante precisará resgatar conhecimentos de diferentes áreas. Apoiando, deste modo, os resultados encontrados.
	A promoção do NAC multidimensional pela produção textual, que também poderia ser considerada como uma estratégia de ensino independente de ensino e de elaboração pessoal (LIBÂNEO, 2006), confirma o entendimento de Mamede e Zimmermann (2005). As autoras destacam que essa estratégia promove maior independência e criticidade do estudante. Além de superarem o ensino “cópia” (PLIESSNIG; KOVALICZN, 2008) reforçando também a promoção de níveis mais elevados da alfabetização científica, por esta estratégia.
	Assim como na promoção do NAC estrutural, o suporte texto/audiovisual funcionou mais como apoio. No entanto, não seria interessante desqualificar essa estratégia na promoção desses NACs, pois a leitura faz parte da essência do conhecimento científico (NORRIS; PHILLIPS, 2003; apud SUISSO; GALIETA, 2015).
	Nem todas as estratégias de ensino puderam ser categorizadas como promotora com maior frequência de um NAC do que de outro. Este foi o caso do seminário, produção de vídeo, júri simulado, simulações e oficina.
	Seminário e júri simulado, apresentam em sua essência a discussão (LIBÂNEO, 2006; FRANÇA; FARIAS; CARDOSO, 2013; VIEIRA; MELO; BERNARDO, 2014). Desse modo, a promoção do NAC estrutural seria explicada, assim como o foi para a modalidade de discussão.
	O alcance do NAC multidimensional, pelo seminário, pode ser justificado por esta estratégia envolver “as operações de pensamento de análise, interpretação, crítica, levantamento de hipóteses, busca de suposições, obtenção e organização de dados, comparação, bem como a aplicação de fatos a novas situações.” (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 90; apud FRANÇA; FARIAS; CARDOSO, 2013, p.91).
	Para os júris simulados, Aperibense; et al. (2014), realizando pesquisa com profissionais de enfermagem em formação, indica que essa estratégia possibilitou a autonomia intelectual dos estudantes, contribuindo para o desenvolvimento do senso crítico, de valores, como noção de justiça, direitos e deveres do cidadão. Essa potencialidade, aproxima-se do que se espera alcançar no NAC mais elevado - multidimensional.
	Durante a utilização de oficinas, Paviani e Fontana (2009, p. 78), defendem que exista a “apropriação, construção e produção de conhecimentos teóricos e práticos, de forma ativa e reflexiva”, além disso, às ações coordenadas características dessa estratégia (FRANÇA; FARIAS; CARDOSO, 2014) e a pequena ocorrência dessa estratégia (Tabela 1), ajudam a explicar a promoção dos NACs funcional, estrutural e multidimensional na mesma proporção.
	As simulações, de acordo com Souza (2014), possibilitam o contato dos alunos com o método científico, favorecendo o desenvolvimento cognitivo, o espírito investigativo e permitem a materialização de conceitos biológicos. Essas características aproximam-se do potencial desta modalidade na promoção dos NACs funcional e estrutural.
	No caso da produção de vídeos pelos estudantes, ao aproximar essa estratégia de uma metodologia ativa, na perspectiva de Libâneo (2006), remete a promoção de NACs mais elevados, pois a reflexão do que está sendo realizado, dito, produzido, distancia essa estratégia de uma aprendizagem mais memorística.
	Diante do exposto, pode-se categorizar como promotoras dos NACs nominal e funcional, modalidades didáticas que não exigem muita reflexão sobre o que é realizado em sala, ou cuja condução não favorece muito a autonomia dos estudantes. Já as estratégias promotoras dos NACs estrutural e multidimensional exigem uma participação maior dos estudantes nos momentos de aula, centrando no aluno o foco do ensino, requerendo destes, maior criatividade e reflexão sobre o que se faz. Na condução destas aulas, pode-se perceber a exigência de maior autonomia dos estudantes durante o processo, a inclusão da investigação em sala e a motivação a argumentação. Assim, temos caminhos que para Sasseron (2015) são necessários para alfabetização científica, uma vez que são ponto de ligação da cultura científica com a cultura escolar, permitindo que os alunos desenvolvam habilidade para uma atuação cidadã mais crítica.
	4.3 BUSCANDO A RELAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA COM A INTERDISCIPLINARIDADE
	Como apontado, o modo como ocorre a condução da aula, pode alterar o alcance das estratégias de ensino na promoção da alfabetização científica. Alguns autores como Sudério, Santos e Silva (2014) e Soares e Carneiro (2013), indicam a necessidade de buscar por uma compreensão mais completa e integrativa do conhecimento, para melhoria do ensino de ciências. Neste sentido, um dos passos da pesquisa objetivou averiguar a existência da relação entre o nível de alfabetização científica (NAC) promovido e a abordagem evidenciando a existência de interação dos conhecimentos disciplinares em sala.
	Para essa etapa, realizou-se a classificação do trabalho, seguindo o quadro 4, apresentado na metodologia. Assim, categorizando-os em disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Após essa categorização cruzou-se os dados desta classificação com a categorização dos trabalhos na promoção de um NAC. Verificou-se, também, se o resultado encontrado apresentava representatividade estatística, para tal, utilizou-se o teste estatístico, Teste de correlação - coeficiente C, através do programa BioEstat 5.0. O resultado do teste, com nível de significância p<0,0001, e coeficiente de contingência igual a 0,7549, indica haver forte relação entre o NAC promovido e a promoção da integração ou não dos conhecimentos disciplinares durante a aula.
	Durante a classificação dos trabalhos, pode-se perceber uma maior frequência de propostas interdisciplinares (Tabela 4). Lira; Leite e Moraes (2013), afirmam que os professores têm dificuldade em trabalhar com a interdisciplinaridade, assim, esse resultado seria contrário ao esperado. A intensificação da prática interdisciplinar possibilitará a transdisciplinaridade (PIRES, 1998; DOMINGUES, 2012). Talvez por isso, a frequência de trabalhos transdisciplinares, foi a menor (Tabela 4), embora confirme as expectativas gerada por Cherobini e Martinazzo (2005), quando apontam diferentes dificuldades para que a transdisciplinaridade seja promovida no ambiente escolar.
	Tabela 4 - Frequência dos níveis de integração do conhecimento disciplinar, nos relatos de aplicação dos anais do V ENEBIO e VI ENEBIO.
	Nível de Integração dos Conhecimentos
	V ENEBIO (2014)
	Frequência relativa (%)
	VI ENEBIO (2016)
	Frequência relativa (%)
	Disciplinar
	26,00
	18,97
	Multidisciplinar
	30,00
	29,31
	Interdisciplinar
	32,00
	36,20
	Transdisciplinar
	10,00
	13,79
	Sem identificação
	2,00
	1,72
	Fonte: Elaborado pela autora
	A busca por uma abordagem mais interdisciplinar nos trabalhos pode representar uma resposta aos apelos recorrentes dos diferentes estudiosos em educação, bem como dos documentos oficiais, da necessidade de adoção dessa prática (DOMINGUES, 2012). Embora os trabalhos investigados não permitam enxergar a realidade das escolas brasileiras, ajudam a perceber que há uma tentativa de alguns grupos na busca pela implementação desse tipo de abordagem desde a formação inicial dos professores, como orienta Fazenda (2008), para que a interdisciplinaridade ocorra nas escolas.
	Os resultados gerados após a comparação da classificação dos trabalhos para o NACs e nível de integração do conhecimento, apontam que não há relação de exclusividade entre a condução com maior ou menor integração dos conhecimentos disciplinares com o NAC promovido. Mas alguns NACs foram promovidos com maior frequência por um determinado nível de integração dos conhecimentos do que por outro (Figura 5).
	Figura 5 - Relação entre o nível de integração do conhecimento disciplinar e o nível de alfabetização científica promovido.
	Fonte: Elaborado pela autora.
	As propostas disciplinares promoveram com maior êxito os NACs Nominal e Funcional. Essa relação pode ser percebida pela própria característica dos NAC, pois de acordo com Krasilchik (2019), os NACs nominal e funcional estão mais ligados a um conceito específico da ciência, que pode ser alcançado com uma abordagem mais disciplinar e fragmentada dos saberes, sem que haja grandes prejuízos.
	Abordagens disciplinares permitem uma visão mais segmentada (BRASIL, 2000). Essa fragmentação para observar um único ponto da realidade, ou no caso, um termo científico e a reprodução de seu significado, sem necessidade de compreensão, é atendida sem grandes problemas por esse tipo de abordagem do conhecimento.
	Cabe ainda ressaltar, que embora não deva ser o único modo de trabalhar o conhecimento científico em sala, a forma disciplinar, pela própria forma de organização do currículo escolar é frequentemente praticado em sala (CHEROBINI; MARTINAZZO, 2005), principalmente pela forma que o conhecimento foi produzido ao longo dos anos (LIRA; LEITE; MORAES, 2013). Esta abordagem do conhecimento científico, é importante para a aquisição de conhecimentos para os estudantes, pois a aprendizagem significativa, sobretudo, quando se trabalha conceitos novos, depende de uma aprendizagem mais mecânica (SILVA; PATRON; BATISTA, 2018).
	O NAC estrutural foi promovido por todas formas de integração do conhecimento disciplinar. Mas foi em propostas multidisciplinares e interdisciplinares que este alcance foi mais frequente. Pela caracterização desse nível por Krasilchik (2019), no qual há exigência da contextualização dos conceitos ao cotidiano do estudante, pode-se apoiar esse resultado.
	Sasseron e Carvalho (2011) reforçam a compreensão exposta, de acordo com as autoras, o aprofundamento da alfabetização científica exige uma maior integração dos conhecimentos. Abordagens mais integradoras do conhecimento, favorecem a escolha de conteúdos e problemas mais próximas da vida cotidiano dos estudantes (BRASIL, 2000; BRASIL, 2018). Sendo esta proximidade com o cotidiano do estudante, um aspecto importante para o alcance do NAC estrutural. Corroborando com o resultado encontrado.
	Já o NAC multidimensional, só foi alcançado quando houve a garantia de integração dos conhecimentos disciplinares de diferentes áreas, de modo que, nas propostas nas quais houve maior promoção da integração dos conhecimentos este foi alcançado com maior frequência. Soares e Carneiro (2013) reforçam essa compreensão indicando que à medida que se busque aprofundar em uma formação mais crítica e reflexiva para os estudantes necessita-se caminhar em busca da integração maior dos saberes.
	Associando ainda, essas informações com as encontradas para o alcance das estratégias de ensino apresentadas na seção anterior, pode-se identificar a semelhança (Figura 6). Desse modo, reforça-se a ideia da relação existente entre metodologia-método-objetivo (LIBÂNEO, 2006). Essa relação, também foi submetida ao teste de correlação - coeficiente C, apresentando nível de significância, p< 0,0001, e coeficiente de correlação igual a 0,6073, revelando, assim, a existência de correlação entre os dados.
	Figura 6 - Nível de integração do conhecimento utilizado durante a utilização das estratégias de ensino identificadas nos relatos de aplicação.
	
	Fonte: Elaborado pela autora.
	Jogos e modelos que alcançaram com maior frequência o NAC funcional, apresentaram uma abordagem mais disciplinar e multidisciplinar. Enquanto estratégias que alcançaram o NAC estrutural com maior frequência tiveram predominância nos níveis interdisciplinar e multidisciplinar. Por fim, as modalidades didáticas que alcançaram o NAC multidimensional, foram utilizadas em trabalhos com abordagem interdisciplinar e transdisciplinar.
	Algumas estratégias têm maior inclinação para promoção da integração dos conhecimentos disciplinares, exemplificando podemos citar a utilização de suporte texto/audiovisual, que de acordo com Sudério, Santos e Silva (2014) potencializa a contextualização, permitindo uma abordagem mais interdisciplinar em sala de aula; ou as estratégias problematizadoras (discussão, pesquisa, estudo de caso), que tendem a ser mais inter e transdisciplinares (CHEROBINI; MARTINAZZO, 2005). Ou ainda a produção textual, que compreende uma atividade complexa, requerendo uma abordagem preferencialmente transdisciplinar.
	Santos e Silva (2018), em estudo bibliográfico com trabalhos que associavam a promoção da alfabetização científica a metodologias investigativas, perceberam a tendência dos trabalhos em integrar conhecimentos. Confirmando o resultado encontrado para estratégias como projeto/pesquisa, estudo de caso, seminário, aula experimental, estratégias que auxiliaram na introdução de investigação em sala de aula.
	Hurd (1997, p.409) já apontava que o conhecimento científico vem tornado-se mais interdisciplinar. Logo, para que durante o ensino de Ciência haja uma compreensão maior da natureza da ciência, será preciso buscar por realizar momentos que interdisciplinares..
	De modo geral, pode-se perceber, que à medida que promovesse abordagens pedagógicas integrando os conhecimentos de diferentes áreas, será mais garantido aprofundar no processo de alfabetização científica dos estudantes. Diante dessa compreensão, o professor comprometido com a formação cidadã crítica de seus estudantes deve estar atenta a escolha da estratégia de ensino que pretende utilizar em sala e também permitir que os saberes sejam trabalhados em sala de modo mais integrativo.
	4.4 PRODUTO PEDAGÓGICO
	As considerações e reflexões oriundas desta pesquisa possibilitaram a construção de um caderno pedagógico, que pretende auxiliar professores de Biologia ou de outras áreas a refletirem sobre o potencial das estratégias pedagógicas e a interdisciplinaridade na promoção da alfabetização científica.
	O caderno, está organizado, de modo a esclarecer sobre a alfabetização científica e seus níveis, como parte introdutória. Há ainda um esclarecimento sobre o impacto da abordagem integrativa dos conhecimentos científicos sobre o progresso no processo de alfabetização científica. Por fim, apresenta-se as estratégias de ensino identificadas nesta pesquisa (tabela 1), caracterizando-as, e apontando o NAC que com maior frequência promoveram (Tabela 3, Figura 4).
	De certo modo, com esse produto, pretende-se contribuir para uma melhoria do ensino de Biologia e Ciências, pois de acordo com Martins, Souza e Leite (2014, p. 18) a reflexão sobre as estratégias de ensino, é necessária para vencer as deficiências históricas no ensino de Ciências e Biologia. Por essa reflexão, também passam, a compreensão da abordagem integrativa dos conhecimentos.
	Para garantir um maior alcance desse produto ele será disponibilizado de modo on-line. Mas ainda não está definido a plataforma na qual será disponibilizado. Vislumbra-se por exemplo plataformas como portal do professor ou EduCAPES. De todo modo, pretende-se buscar por plataformas em que o acesso a esse material não traga ônus financeiro a quem o queira utilizar.
	5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	A realização da pesquisa permitiu construir reflexões sobre outro aspecto das estratégias de ensino e interdisciplinaridade, o alcance dessas sobre o progresso no processo de alfabetização científica. Embora a literatura, já apresentasse indícios de que estratégias poderiam ser utilizadas em estágios basilares ou mais elevados da alfabetização científica, buscar por enxergar isso em relatos de aplicação, mostrou-se um modo interessante de tirar conclusões sobre os caminhos metodológicos possíveis.
	Foi possível identificar dezesseis estratégias de ensino. Estas estratégias foram utilizadas como única estratégia ou associada a outras, possibilitando, diversidade de formas de condução do processo de ensino e aprendizagem. As modalidades didáticas mais frequentes foram a discussão e aula expositiva, aproximando-se do que aponta a literatura.
	Essa diversidade metodológica, nas composições das aulas, apresentou potencial variado na promoção da alfabetização científica. No entanto, foi possível categorizar os métodos de ensino. As promotoras dos níveis mais basilares da alfabetização científica foram jogos e modelos didáticos. As que possibilitam diálogo - discussão, estudo de caso, aula experimental, estudo do meio e suporte texto/audiovisual - promoveram com maior frequência o nível estrutural. Já as estratégias projeto/pesquisa, estudo dirigido e produção textual, com maior frequência permitiram a promoção do nível multidimensional.
	O modo de abordagem do conhecimento em sala, embora não tenha apresentado relação de exclusividade, também apresentou uma tendência de aprofundar no processo de alfabetização científica, à medida que, os conhecimentos eram abordados em uma perspectiva mais integrativa.
	Essas informações puderam ser organizadas em um caderno pedagógico, que poderá motivar reflexões sobre as estratégias de ensino e interdisciplinaridade. Este produto, de certo modo, poderá contribuir para melhoria do ensino de Biologia e Ciência, uma vez, que permite a promoção de um novo olhar sobre as estratégias de ensino utilizadas em sala de aula.
	Embora muitas das considerações, oriundas desta pesquisa sejam confirmadas pela literatura, cabe a necessidade de realizar-se mais pesquisas que permitam compreender a contribuição das modalidades didáticas e interdisciplinaridade no processo de alfabetização científica. Alguns questionamentos poderiam servir para pesquisas futuras: Como a condução do professor pode alterar o potencial de uma estratégia de ensino? Qual a contribuição da estratégia sozinha na promoção da alfabetização científica? Quais as associações de estratégias de enisno são essenciais para garantir o alcance identificado na promoção da alfabetização científica? A disciplinaridade realmente seria importante para a promoção inicial da alfabetização científica?
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