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Resumo 
Colaborar para formação de indivíduos alfabetizados cientificamente é contribuir para 
que a compreensão pública da ciência se torne, a longo prazo, algo menos distante 
do cidadão e, ao mesmo tempo, para que o papel da Ciência em nossas vidas seja 
passível de análise crítica por parte da sociedade. Tendo isso em vista, este trabalho 
tem por objetivo socializar práticas formativas realizadas no curso de licenciatura em 
Ciências Biológicas de uma instituição federal de ensino do Paraná para promover o 
desenvolvimento de indicadores de alfabetização científica a partir da produção de 
uma revista. As atividades foram desenvolvidas durante a disciplina “Prática de ensino 
de ciências e biologia” e tiveram como motivação ações que promovessem o 
desenvolvimento de indicadores de alfabetização científica como parte importante do 
percurso formativo dos alunos. Como resultados, apontamos a produção final de uma 
revista com artigos do gênero textual “texto de divulgação científica” que foi gerada a 
partir do trabalho com os indicadores: articular ideias, investigar, argumentar, ler em 
Ciências, escrever em Ciências, problematizar, criar e atuar. Esperamos que, como 
um dos resultados deste trabalho, tendo vivido diferentes formas de aprender e 
ensinar Ciências em sua formação inicial, esses alunos - e futuros professores - se 
encorajem a promover práticas de ensino diferenciadas em Ciências e Biologia 
também com seus futuros alunos, na escola. 
 
Palavras-chave: Formação de professores; Linguagem; Ensino de Ciências e 
Biologia. 
. 

Introdução 
 

O presente estudo busca aborda o ensino de Ciências no Brasil a 

partir da divulgação da importância da alfabetização científica nos diferentes níveis de 

escolaridade. Pesquisas clássicas da área e outras mais recentes (HURD, 1998; 

LORENZETTI e DELIZOICOV, 2001; FOUREZ, 2003; SASSERON e CARVALHO, 

2011; PIZARRO, 2014; PIZARRO e LOPES JR, 2015) apontam para a necessidade 

do trabalho com a alfabetização científica de estudantes na busca pela superação da 

compreensão da Ciência como algo descolado da realidade política e social nas quais 
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alunos e professores estão inseridos e da limitação do ensino às discussões de sala 

de aula, apoiadas em livros didáticos ou outros recursos e práticas que não 

reconhecem o vínculo existente entre o que se aprende sobre Ciência na 

escola/universidade e o mundo. Essas pesquisas buscam apontar e mapear o 

desenvolvimento de indicadores de alfabetização científica a partir da prática docente 

e das ações dos alunos. 

Sasseron e Carvalho (2008), em suas pesquisas sobre o estudo das 

habilidades necessárias para que o aluno seja considerado alfabetizado 

cientificamente, propõem um mapeamento de indicadores de alfabetização científica. 

As autoras apresentam situações didáticas que oferecem aos alunos participantes a 

chance de trabalhar com conteúdos científicos de maneira diferenciada e, ao 

professor, a chance de observar e delinear, de maneira mais clara, os resultados da 

aprendizagem de seus alunos. 

Os indicadores, segundo as autoras, podem ser definidos por ações 

dos alunos que, ao realizarem as atividades propostas pelo professor, demonstrem 

habilidade para: a seriação de informações, a organização de informações, a 

classificação de informações, o raciocínio lógico, o raciocínio proporcional, o 

levantamento de hipóteses, o teste de hipóteses, a justificativa, a previsão e a 

explicação. Esses indicadores podem emergir naturalmente em práticas de ensino 

observadas ou podem ser gerados a partir de práticas planejadas pelo professor, 

sendo indícios de que os alunos estão sendo alfabetizados cientificamente, se 

tornando aptos, também, para o desenvolvimento do método científico.  

Pizarro e Lopes Júnior (2015) complementam a proposta de Sasseron 

e Carvalho (2008) trazendo à luz indicadores que se aproximam de uma perspectiva 

social. São eles: articular ideias, investigar, argumentar, ler em Ciências, escrever em 

Ciências, problematizar, criar e atuar. O presente trabalho se debruça no 

planejamento e na execução de atividades na perspectiva desses últimos indicadores. 

Nota-se que as ações relacionadas para o desenvolvimento de 

habilidades de alfabetização científica, propostos por Pizarro e Lopes Júnior (2015), 

atrelam-se, necessariamente, a habilidades de leitura e escrita, as quais, por meio da 

interação, asseguram o pertencimento a um grupo social, construindo competências 

linguísticas e culturais.  
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Ler e escrever estão intrinsecamente ligados à natureza da ciência e 
ao fazer científico e, por extensão, ao aprender ciência. Retirando-os, 
lá se vão a ciência e o próprio ensino de ciências também, assim como 
remover a observação, as medidas e o experimento destruiriam a 
ciência e o ensino dela.” (NORRIS e PHILLIPS, 2003 In: SASSERON 
e CARVALO, 2011, p. 66) 
 

Ler e escrever extrapola o domínio de um código e adentra a esfera 

da interação social, sendo ferramenta de compreensão, reflexão, crítica, 

transformação e construção do mundo. O texto, seja oral ou escrito, é, portanto, a 

materialização dos discursos, instaurando a alteridade das relações humanas (SILVA, 

2002). 

Dentre os estudos da linguagem, a abordagem didática embasada 

nos gêneros textuais trouxe tanto para a formação de professores quanto para a sala 

de aula essa visão da língua como indissociável de suas relações sociais. Toda forma 

de interação social ocorre por meio de gêneros textuais, mesmo que não nos 

atentemos a isso quando participamos das situações de comunicação. “O que dizer”, 

“como dizer” e “com que propósitos”  são requisitos mínimos que afetam a produção 

de textos orais e escritos e conduzem a uma escolha produtiva do modelo de texto a 

que se deve recorrer. Isso acontece porque as diversas situações de uso da 

linguagem das quais participamos selecionam, conforme as necessidades, tipos 

“relativamente estáveis” (Bakhtin, 1997) de modelos de texto que, a partir da 

recorrência no uso, organizam características - de conteúdo, forma e estilo - que se 

repetem de forma mais ou menos semelhante.  

Assim, ainda que se desenvolvam em áreas distintas, o ensino de 

Ciência, centrado na alfabetização científica, e o ensino de leitura e escrita, nos 

gêneros textuais, visam à formação de sujeitos instrumentalizados para a participação 

social, para a percepção do entorno sob um ponto de vista crítico e para a interação 

em sua comunidade. Não há como agir cientificamente sem utilizar-se da linguagem 

em cada uma das etapas do processo, da mesma forma, o uso eficiente da linguagem 

é aquele capaz de transformar o mundo. 

Tendo isso em vista, o presente trabalho tem a intenção promover e 

socializar atividades formativas que favoreçam o desenvolvimento de indicadores de 

alfabetização científica, associadas à leitura e à escrita,  no intuito de que essas 

vivências, realizadas por meio de disciplinas de Prática de Ensino, possam servir de 

modelo a serem replicados nas práticas docentes futuras.  
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Metodologia  

 

As disciplinas de Práticas de Ensino de Ciências e Biologia são, no 

curso de licenciatura em Ciências Biológicas, oportunidades bem planejadas para a 

efetivação de atividades inter ou multidisciplinares voltadas para o contexto da 

educação. Com base nesse propósito, durante 1 (um) semestre, foi desenvolvida uma 

sequência didática com 22 estudantes do 4º ano de uma instituição de ensino federal, 

na qual foi proposta a produção de artigos para compor uma revista de divulgação 

científica fundamentada no desenvolvimento de indicadores de alfabetização 

científica. Foram requisitos para a atividade: 1) promover uma relação interdisciplinar 

entre as disciplinas estudadas no referido semestre, sendo solicitado aos alunos que 

escolhessem temas de estudos para a seus artigos de divulgação científica que 

envolvessem o máximo de áreas possíveis que seriam estudadas no semestre nas 

disciplinas de Biologia; 2) mobilizar os estudantes para que os temas escolhidos 

tivessem algum impacto social. 

A partir do desenvolvimento das aulas, que privilegiaram atividades 

que colocavam os alunos em situações de aprendizagem que favorecessem o 

desenvolvimento dos indicadores de alfabetização científica preconizados por Pizarro 

e Lopes Jr (2015) - articular ideias, investigar, argumentar, ler em Ciências, escrever 

em Ciências, problematizar, criar e atuar - foi possível embasar os alunos para a 

escrita de artigos relevantes e socialmente impactantes para a composição da revista 

“Educação e Ciências – pensando práticas de ensino”. 

Após a conclusão dos artigos pelos estudantes, o material produzido, 

que compreendeu a produção dos textos, a coleta de imagens e gráficos, além das 

referências pertinentes às temáticas abordadas, foi compilado e direcionado à 

designer voluntária que realizou a organização dos textos, a edição das imagens e a 

editoração do conteúdo em formato de revista.  

De acordo com Caldwlell e Zappaterra (2014, p.10), o design do 

material editorial cumpre diferentes funções, tais como dar expressão e personalidade 

ao conteúdo; atrair e manter os leitores e estruturar o material de forma clara. Tais 

funções precisam conviver e trabalhar juntas de maneira coesa para configurar algo 

que seja agradável, útil e informativo. Esses aspectos foram levados em consideração 
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no projeto editorial da revista aqui apresentada e que recebeu o nome de Educação e 

Ciência. 

O projeto final da revista Educação e Ciência - o qual foi 

acompanhado e aprovado pela docente pesquisadora e representado na Figura 1 - 

contém 14 páginas projetadas no tamanho padrão A4 e foi disponibilizado nos 

formatos digital e impresso. A revista foi completamente editada no software Adobe 

InDesign, o qual conta com amplos recursos voltados a vários tipos de produção 

editorial. 

Figura 1: Capa da Revista “Educação e Ciências - pensando práticas de ensino”.  

Fonte: Carolina Vaitiekunas Pizarro. 
 

O design da revista foi baseado no conteúdo original dos artigos 

produzidos pelos alunos e apoiado por quadros informativos, gráficos, ilustrações e 

fotografias pertinentes aos temas abordados. Cabe destacar que as imagens são um 

ponto de apoio importante tanto para o design de uma revista, quanto para a própria 

divulgação do conteúdo por ela abordado.  

Sobre o aspecto dos produtos editoriais, Samara (2011, p.24) destaca 

que as imagens de uma publicação podem ser fotografias, ilustrações – como 

desenhos ou pinturas – ou um híbrido – fotografias manipuladas ou uma combinação 

de imagens desenhadas e que a utilização, bem como o emprego dessas diferentes 

opções cabem ao designer e dependem do conteúdo e suas funções conceituais.  

Assim, de maneira consoante ao objetivo principal da atividade, que 

foi contribuir para a alfabetização científica ao buscar a superação da compreensão 
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da Ciência como algo descolado da realidade, no projeto da Educação e Ciência o 

emprego da linguagem visual para além da verbal, mais do que importante foi 

essencial, de modo que o projeto gráfico editorial elaborado e aqui apresentado 

buscou equilibrar ambas as linguagens com foco em tornar o conteúdo claro e de fácil 

compreensão para diferentes públicos.  

 A organização do conteúdo textual compreendeu não somente 

manter os textos originais produzidos pelos alunos, como também hierarquizar as 

informações e distribuí-las nas páginas tendo como foco a comunicação do conteúdo 

de maneira dinâmica e próxima do leitor. 

 

Discussão 
 

As atividades desenvolvidas ao longo da disciplina “Prática de ensino 

em Ciências e Biologia” almejaram colocar os alunos em ação diante de atividades 

planejadas para favorecer o desenvolvimento de indicadores de alfabetização 

científica. O quadro a seguir representa o planejamento das atividades, tendo em vista 

promover esses indicadores (PIZARRO, 2014): 

INDICADORES A SEREM 
DESENVOLVIDOS 

DEFINIÇÕES 
 

ATIVIDADES PROGRAMADAS 
PARA ATENDER ESSES 

INDICADORES 

Articular ideias Surge quando o aluno consegue 
estabelecer relações, seja 
oralmente ou por escrito, entre o 
conhecimento teórico aprendido em 
sala de aula, a realidade vivida e o 
meio ambiente no qual está 
inserido 

Reunião entre grupos para 
discussão e escolha do tema a ser 
explorado para a escrita do texto de 
divulgação científica a partir das 
disciplinas do semestre e 
elaboração de mapa conceitual 
para orientar os trabalhos. 

Investigar Ocorre quando o aluno se envolve 
em atividades nas quais ele 
necessita apoiar-se no 
conhecimento científico adquirido 
na escola (ou até mesmo fora dela) 
para tentar responder a seus 
próprios questionamentos, 
construindo explicações coerentes 
e embasadas em pesquisas 
pessoais que leva para a sala de 
aula e compartilha com os demais 
colegas e com o professor 

Levantamento de artigos científicos 
que pudessem colaborar na escrita 
do tema escolhido pelo grupo. 
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Argumentar Está diretamente vinculado com a 
compreensão que o aluno tem e a 
defesa de seus argumentos 
apoiado, inicialmente, em suas 
próprias ideias, para ampliar a 
qualidade desses argumentos a 
partir dos conhecimentos 
adquiridos em debates em sala de 
aula, e valorizando a diversidade de 
ideias e os diferentes argumentos 
apresentados no grupo 

Apresentação e defesa do tema 
escolhido por cada grupo em uma 
roda de conversa, destacando as 
possíveis relações 
interdisciplinares entre as 
disciplinas do semestre. 

Ler em Ciências Trata-se de realizar leituras de 
textos, imagens e demais suportes 
reconhecendo-se características 
típicas do gênero científico e 
articulando-se essas leituras com 
conhecimentos prévios e novos, 
construídos em sala de aula e fora 
dela 

Leitura dos artigos em busca de 
informações, dados e citações que 
pudessem reforçar e aprofundar a 
temática escolhida. 

Escrever em Ciências Envolve a produção de textos pelos 
alunos que leva em conta não 
apenas as características típicas de 
um texto científico, mas avança 
também no posicionamento crítico 
diante de variados temas em 
Ciências e articulando, em sua 
produção, os seus conhecimentos, 
argumentos e dados das fontes de 
estudo 

Escrita do artigo de divulgação 
científica 

Problematizar Surge quando é dada ao aluno a 
oportunidade de questionar e 
buscar informações em diferentes 
fontes sobre os usos e impactos da 
Ciência em seu cotidiano, na 
sociedade em geral e no meio 
ambiente 

Discutir, nos artigos criados, as 
questões sociais envolvidas na 
temática escolhida. 

Criar É explicitado quando o aluno 
participa de atividades em que lhe é 
oferecida a oportunidade de 
apresentar novas ideias, 
argumentos, posturas e soluções 
para problemáticas que envolvem a 
Ciência e o fazer científico 
discutidos em sala de aula com 
colegas e professores 

Buscar imagens, gráficos, tabelas e 
outros recursos sobre as temáticas 
escolhidas ou elaborá-los a partir 
das informações reunidas para a 
escrita do artigo de divulgação 
científica. 

Atuar Aparece quando o aluno se 
compreende como um agente de 
mudanças diante dos desafios 
impostos pela Ciência em relação à 
sociedade e ao meio ambiente, 
sendo um multiplicador dos 
debates vivenciados em sala de 
aula para a esfera pública 

Impressão da revista e divulgação 
na Biblioteca da instituição. 

Quadro 1: Indicadores de alfabetização científica propostos por Pizarro (2014) e atividades planejadas 
para atendê-los. 
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Em um primeiro momento, os alunos foram divididos em 5 (cinco) 

grupos, sendo explicado a eles que a disciplina “Prática de ensino em Ciências e 

Biologia” têm como foco promover, a cada novo semestre, um exercício 

interdisciplinar, reconhecendo as especificidades das disciplinas e valorizando as 

possíveis relações que podem ser tecidas entre elas. Deste modo, a proposta era 

desenvolver uma atividade que culminasse na produção de algum material articulador 

das temáticas estudadas. No semestre em questão, as disciplinas ministradas foram:  

Fisiologia Animal Comparada; Bioestatística; Biologia Evolutiva; Comportamento 

Animal; Microbiologia; Prática de ensino em Ciências e Biologia VII; Estágio 

Supervisionado III e TCC I. 

Para atender o indicador articular ideias, a atividade inicial proposta 

foi para que os alunos se reunissem em grupos e buscassem, entre as disciplinas 

estudadas no semestre, negociar temáticas que fossem o mais interdisciplinar 

possível e que envolvessem temas de relevância social. Assim, após a reunião e o 

debate entre os grupos, ficaram definidas as seguintes temáticas a serem exploradas: 

zoonoses e comportamento animal; órgão homólogos; o papel dos fungos na vida; 

plantas medicinais; papel dos feromônios na comunicação entre os seres vivos. 

As etapas do processo, desde articular ideias até atuar, configuram-

se como ações de linguagem, ou seja, realizações que se efetuam a partir do uso da 

língua. Inicialmente, para selecionar o tema a ser abordado no artigo, os estudantes 

precisaram expor suas ideias, negociar pontos de interesse, reunir opiniões diversas 

e, finalmente, articulá-las para a escolha do tema. Diferentes movimentos linguísticos 

permearam o indicador científico que compreende “articular ideias”, sendo necessário 

lançar mão de conhecimentos lexicais, morfossintáticos, semânticos e discursivos 

para, em consonância com a situação de comunicação, usar a linguagem de forma 

efetiva para atingir aos propósitos desejados. Assim, articular ideias não é apenas 

associá-las, essa é apenas a ação final de um processo verbal de elaboração de 

significados e de construção de estratégias linguísticas.    

Uma vez listadas essas temáticas, avançou-se para a atividade com 

intuito de atender ao indicador investigar: os alunos foram convidados a realizar 

pesquisas, no laboratório de informática, para fundamentar o estudo e a escrita de um 

texto sobre a relevância da temática escolhida para a sociedade. Neste mesmo 

momento, foi proposta aos alunos a produção de uma revista que reunisse artigos do 

gênero divulgação científica para ampliar o alcance de público. 
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Para investigar, outras ações linguísticas, mais propriamente ligadas 

à leitura, como depreender sentidos dos textos, sintetizar informações e associá-las 

ao tema pretendido foram requeridas. Assim, a atuação docente para instrumentalizar 

e direcionar a capacidade de leitura de textos científicos já foi introduzida aos 

estudantes.  

Em seguida, buscando contemplar o indicador argumentar, os alunos 

foram convidados a apresentar para a turma e defender as ideias do grupo sobre as 

temáticas escolhidas. Após essa socialização em uma grande roda de conversa, os 

alunos partiram para a leitura e a escrita dos artigos nas aulas seguintes, 

contemplando os indicadores ler e escrever em Ciências.  

O gênero textual previsto para essa etapa - roda de conversa - é 

construído estruturalmente sob as propriedades linguísticas da argumentação, 

tipologia esta que visa a defesa de um ponto de vista.  Seja na modalidade oral ou na 

escrita, os gêneros ligados ao “argumentar”  partilham objetivos comuns, como a 

identificação de uma tese a ser defendida, a seleção de argumentos - como 

argumentos de autoridade, dados estatísticos, relações lógicas e relevância social -, 

a previsão de contra-argumentos e o uso de elementos coesivos e expressivos para 

a sustentação desses argumentos. Ao defender diante da turma o tema escolhido, os 

estudantes puderam apresentar a defesa de seu tema diante dos colegas, seguindo 

um percurso linguístico planejado anteriormente no grupo, e sistematizar as razões, 

objetivos e propósitos que seriam inerentes ao artigo a ser escrito.  

Durante as leituras e a escrita dos artigos, buscou-se, ainda, atender 

mais dois indicadores: problematizar e criar. Na escrita dos artigos, foi solicitado aos 

alunos que apresentassem as implicações sociais, problematizando os temas 

escolhidos tecendo relações entre a temática escolhida e suas contribuições para a 

Ciência e a sociedade.  

Mais uma vez, a seleção, síntese e organização de informações 

permeiam as ações maiores orientadas pelos indicadores, o que leva a refletir sobre 

a simultaneidade dos processos linguísticos diante das práticas de uso da língua.  

E por último, atendendo ao indicador atuar, foram pensados os 

elementos necessários para a produção de uma revista que tivesse como foco 

promover a divulgação científica a partir desses artigos, bem como sua impressão e 

disponibilização ao público. 
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O indicador atuar, na sequência didática proposta aos alunos, teve 

importante papel na transposição dos conhecimentos acadêmicos para a vida em 

sociedade e, para realizá-lo, foi selecionado o gênero textual artigo que, ainda que 

fazendo parte da esfera acadêmica, atende ao propósito de divulgação de textos 

científicos em diferentes contextos de comunicação por meio da adequação da 

linguagem e dos conteúdos ao público-alvo. Assim sendo, definiu-se a situação de 

comunicação - gênero textual artigo científico; o público leitor - comunidade 

acadêmica, familiares e moradores e trabalhadores do entorno da instituição, o 

suporte dos textos - revista de divulgação científica; e a modalidade de veiculação - 

arquivo digital e versões impressas. Sendo os gêneros textuais as formas de 

articulação entre o texto e sua prática social, fez-se necessário conhecer o artigo 

científico, bem como suas características, para produzi-lo e publicá-lo como veículo 

de divulgação de ciência. 

Analisando todo o processo e as atividades propostas, concordamos 

com Sasseron e Carvalho (2011) sobre a importância do planejamento para o 

desenvolvimento de atividades que permitam aos alunos desenvolverem habilidades 

que colaborem para uma efetiva alfabetização científica ou, pelo menos, para que se 

inicie o processo: 

 

[...] as discussões devem propiciar que os alunos levantem hipóteses, 
construam argumentos para dar credibilidade a tais hipóteses, 
justifiquem suas afirmações e busquem reunir argumentos capazes de 
conferir consistência a uma explicação para o tema sobre o qual se 
investiga. 
Tão importante quanto estas discussões são os temas discutidos e os 
rumos que a discussão toma ao longo das colocações de alunos e 
professor. Em nossa opinião, tendo por objetivo iniciar a AC desses 
estudantes, é preciso que o ensino não se centre somente na 
manipulação de materiais para a resolução de problemas associados 
a fenômenos naturais, mas que privilegie questionamentos e 
discussões que tragam à pauta as múltiplas e mútuas influências entre 
o fenômeno em si, seu conhecimento pela comunidade científica, o 
uso que esta comunidade e a sociedade como um todo fazem do 
conhecimento, além das implicações que isso representa para a 
sociedade, o meio-ambiente, o futuro de cada um de nós, de todos e 
do planeta. (SASSERON e CARVALHO, 2011, p.73) 

 

Proporcionar aos alunos um espaço de qualidade para debater, 

pesquisar, ler e escrever com foco em Ciências, bem como problematizar e criar, é 

condição essencial para que o aprendizado ocorra, colocando o aluno como sujeito 
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ativo no processo, rompendo com o ensino de Ciências livresco - desconectado dos 

dilemas sociais e, ao mesmo tempo, preocupado com o aprofundamento de conteúdo 

necessário para uma formação de qualidade - especialmente quando se trata de 

formação de professores, como bem destaca Mizukami (2002): 

 

Aprender a ser professor, nesse contexto, não é, portanto, tarefa que 
se conclua após estudos de um aparato de conteúdos e técnica de 
transmissão deles. É uma aprendizagem que deve se dar por meio de 
situações práticas que sejam efetivamente problemáticas, o que exige 
o desenvolvimento de uma prática reflexiva competente. Exige ainda 
que, além de conhecimentos, sejam trabalhadas atitudes, as quais são 
consideradas tão importantes quanto os conhecimentos. (MIZUKAMI 
et al, 2002, p. 12) 

 

Quando pensamos na promoção de atividades desta natureza ainda 

na formação inicial de professores, vislumbramos justamente este novo professor de 

Ciências e Biologia que queremos formar: um professor que reconheça que o 

aprendizado em Ciências ocorre de diversas formas e por diferentes vias e que não 

está restrito a conteúdos cristalizados em grades curriculares, mas sim 

problematizados na vivência com a comunidade. Além disso, não se apresenta de 

forma disciplinar e isolada, mas em constante relação com as diversas áreas do 

conhecimento, sendo preciso caminhar dentre elas para que a alfabetização científica 

seja, de fato, desenvolvida. Esperamos que, tendo vivido diferentes formas de 

aprender e ensinar Ciências em sua formação inicial, esses alunos se encorajem a 

promover diferentes práticas em Ciências também com seus futuros alunos na escola. 

 

Considerações Finais 

 

A importância da alfabetização científica tem se tornado cada vez 

mais clara à medida que o acesso a informações, verdadeiras ou não, circulam com 

facilidade e rapidez em nossa sociedade. Instrumentalizar os estudantes para 

compreender, analisar, questionar e transformar a sociedade em que vivem é um 

papel privilegiado para aqueles que visam à formação cidadã de seus alunos. Tendo 

isso em vista, este trabalho relatou uma experiência realizada no curso de Ciência 

Biológicas que tinha como intuito permitir aos estudantes de licenciatura uma vivência 

interdisciplinar que promovesse o desenvolvimento de indicadores de alfabetização 

científica e também os mobilizasse para divulgá-los à comunidade. Tanto a linguagem 
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como o conhecimento específico de biologia foram tomados como ferramentas de 

ação social, desde a capacitação individual do aluno nas atividades propostas em sala 

até a divulgação de seus resultados. A língua, assim como o conhecimento, é viva e 

permeia toda as nossas práticas sociais, sendo, portanto, necessário seu 

desenvolvimento em qualquer etapa de formação, já Ciência, organizadora dos 

saberes humanos, é a ação transformadora da nossa realidade. 
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