
 
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36
a 
Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  

 

O que é e qual o lugar da Ciência/Química? - alfabetização científica e o 

PIBID no ensino fundamental. 

Taís Cristina de Lima*
1
 (IC), Geovani A. L. Silva¹ (IC), Marco A. Correa¹ (IC), Luiz Carlos R. da S. 

Filho¹ (IC), Carina C. Santos¹ (IC), Maria Eduarda C. Sampaio¹ (IC), Gabriela Salomão A. Pinho
1 
(PQ), 

Maria Celiana P. Lima¹ (PQ), Mônica de Araújo Branco
2
 (FM) *taiscristinadelima@yahoo.com.br 

 
1 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – Campus Duque de Caxias 

2
 Escola Estadual Gilberto Freire 

 

Palavras Chave: PIBID, ensino de ciências, alfabetização científica. 

Introdução 
Com o advento da tecnologia e a globalização, o 

acesso à informação se tornou mais viável, e a 
escola deixou de ser de uma vez por todas a única 
detentora de saber, o “mundo exterior” começou a 
invadir a escola desenfreadamente. Segundo 
Chassot (2000), a ciência é uma linguagem 
construída pelos homens e mulheres para entender 
o nosso mundo natural e ser alfabetizado 
cientificamente é saber ler a linguagem em que 
está escrito a natureza.  
Por este motivo, o objetivo desse trabalho é relatar 

qual é a visão dos alunos quando os mesmo são 
questionados sobre o que é ciência/química e onde 
ela está presente. 
A construção dos dados que embasam esta 

discussão se deu no âmbito do PIBID/Química, que 
atua na Escola Estadual Gilberto Freire desde 
agosto de 2011, no contraturno, contextualizando a 
química no ensino fundamental através de oficinas, 
jogos, experimentos, feiras de ciências e aulas 
passeio, com as turmas de 5° ao 9° ano.  
 

Resultados e Discussão 
Os licenciandos, bolsistas do PIBID, fizeram aos 

alunos do 5° ao 7° ano, participantes do projeto, as 
seguintes questões: O que é Ciência/Química? 
Onde ela estava presente? As respostas foram 
produzidas de forma escrita e através de desenhos, 
totalizando 94 manifestações. As produções foram 
então lidas e agrupadas em eixos de significação, 
formando-se então 4 categorias de respostas. 
Na primeira categoria, a minoria das 

manifestações, a ciência é algo restrito aos 
cientistas e está presente nos experimentos 
realizados por eles, principalmente aqueles feitos 
no laboratório. Pode-se então notar através destas 
manifestações a falta de contextualização no ensino 
de ciências, visto que os alunos não conseguiram 
visualizar a ciência/química como algo acessível a 
eles. Além disso, esse tipo de manifestação foi 
observada principalmente nos alunos que tinham 
entrado no projeto há pouco tempo.  
Na segunda categoria, a ciência é descrita como 

sendo “tudo” e está presente em tudo. Com isso foi 
possível observar nas manifestações que deram 
origem a essa categoria a dificuldade dos alunos 

em achar uma definição para a ciência/química e 
exemplificar onde ela está presente.  
Na terceira categoria, a ciência está associada ao 

conceito de espaço físico (principalmente a 
cozinha) e objeto, ou seja, ciência é cebola, 
vinagre, sabonete, bexiga, computador, entre outros 
e está presente na escola, na rua, em casa, nos 
restaurantes, entre outros. Nesse caso, notou-se 
que os alunos conseguiram visualizar a 
ciência/química como algo acessível a eles, 
diferentemente das manifestações da primeira 
categoria, porém eles não conseguiram explicar de 
que forma ela estava presente naqueles objetos. 
Na quarta categoria, a maioria das manifestações, 

a ciência é descrita como a disciplina que estuda os 
animais, plantas, corpo humano, entre outras 
coisas, e ela está presente no medicamento 
receitado pelo médico, na luz, no gás da cozinha, 
nos gases que saem do escapamento dos carros 
etc. Nessa categoria, os alunos conseguiram 
explicar de que forma a ciência/química estava 
presente no dia a dia deles, associando inclusive o 
saber escolar com a vida cotidiana. 
 

Conclusões 
Através dessa investigação foi possível concluir 

que o PIBID/ Química, vem possibilitando aos 
estudantes da escola onde atua uma melhor 
formação acadêmica, visto que, através da 
alfabetização científica o aluno passa a 
compreender o mundo e as relações existentes nele 
com outro olhar, um olhar científico, obtendo, 
portanto uma visão crítica acerca dos mais diversos 
assuntos que circulam na mídia.  
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