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Metodologia investigativa   letramento 

em ciências  naturais, exatas e sociais 

 

Desenvolvimento pessoal em três 
dimensões: cognitiva, social e afetiva 

Da melhoria do Ensino de Ciências à Educação científica e cidadania, 

Da Educação Infantil ao Ensino Médio, incluindo o Ensino Fundamental  

 

Aproximação do ensino às questões do cotidiano – enfoque CTSA 

valorização da observação crítica das realidades concretas e 

problematização  

do entorno socioambiental,  

com o incentivo à  

resolução dos problemas 

 

 

 



ABC – Da Alfabetização ao 

Alfabetismo  no sentido de 

letramento, processo contínuo  

 

  - Da disciplina Ciências à busca 

de uma prática educacional 

cotidiana inter/transdisciplinar 

 

 - Trabalho na perspectiva de um 

currículo intensivo baseado em 

conteúdos integrados  

 

Tempo para  

Metodologia investigativa!  

 

 

 

ABC na Educação Científica –  

Mão na Massa 



ntegração curricular horizontal e vertical com base em temáticas 

 transversais – Terra e Gente como desafio: 

              diagnóstico dos contextos no espaço e no tempo

Questões-desafio:  

        desenvolver o potencial  dos alunos em gerar hipóteses interpretativas 

  



 

Processo investigativo  

 Não se trata de um simples estímulo à experimentação, mas 

de um processo que estimula ao questionamento, à 

elaboração de predições e 

  ao teste de hipóteses     

 

Ambientação  

Propícia ao debate  

(intercâmbio de ideias) 

 e  

ao desenvolvimento 

 da capacidade de interlocução e da argumentação oral e escrita 

                             Inclusão , Cidadania e Humanismo 

 

 

Programa ABC na Educação 

Científica – Mão na Massa: 

características essenciais 



Valorização das diferenças, integração de 

alunos com necessidades especiais 



Fazer a ciência ser vista como processo de investigação humana: 

estímulo à curiosidade, valorização das perguntas bem como de 

posturas críticas e soluções criativas para o ambiente à sua volta.  

  

 

Leitura de mundo em processo 

 

Metodologia investigativa: dados sobre índices 

pluviométricos   para refletir e resolver a falta d´água 

e de aula na escola 

 



Construção de conhecimento conceitual científico: diagnóstico socioambiental 

Etapas: planejamento da sequência  

    pedagógico - investigativa 



                     A prática e a pesquisa 

Sobre o trabalho, além dos artigos e da pesquisa qualitativa de cunho 

etnográfico, realizada pela equipe Fiocruz para o aprofundamento do 

estudo avaliativo das transformação das práticas educacionais no cotidiano 

com uma amostra do município de Niterói, RJ (4637 alunos), já foram 

realizadas 1 dissertação de mestrado, 1 tese de doutorado, 5 monografias 

de especialização e 1 monografia de graduação 

 

 

TRANSFORMAÇÕES observadas por EVIDÊNCIAS 



Tudo começa com um desafio:  

Perguntas- desafio        novas  perguntas 

      Um processo de apropriação social do conhecimento e mudanças de 

valores (Certeau): análise de 128 roteiros, observações, entrevistas 

Curiosidade,  

atitude crítica e investigativa 
 

Pesquisa sobre a prática social da educação científica:  
percepção das questões, busca de soluções e atuação 



  Etapa individual Ferramenta Aplicação 

Ambiente de 

Aprendizagem 

Versão dos 

Estudantes 

Versão dos 

Docentes 

Desenvolvimento 

Científico e Cidadania 

Cognitivo e 

Social 

( importante: 

argumentacão 

oral e escrita) 

Desenvolvimento 

Afetivo 

Valores:  

 

-Questionamento 

e Crítica; 

 

-Diversidade de 

ideias  

 

-Tolerância na 

divergência 

Acompanhamento Educacional durante o processo de formação -  resultados das 

etapas individual, pequeno grupo de companheiros e consenso coletivo da classe 

 

Etapa consenso dos pequenos  

grupos e do coletivo da turma 

Cada escola representa um mundo de subjetividades,  

decorrentes de sua própria localização/comunidade 



 Estímulo ao desenvolvimento de soluções inovadoras para desafios, especialmente 

aqueles ligados ao meio ambiente e à saúde, ou seja, à qualidade de vida. 

Perspectiva socioambiental: um trabalho CTSA 

 

 

Acompanhamento avaliativo:   

 qualidade e significado 

Caixas experimentais: observação e 

análise dos efeitos das chuvas  

em áreas desmatadas e em declive 

Trabalhar, também, com as comunidades: 

abordagem transdisciplinar! 

Abaixo assinado para recuperação de  

rio que passa no entorno da escola 



Planejamento da sequência  

    pedagógico - investigativa 

Apropriação da metodologia investigativa nas escolas, proporcionando o 

desenvolvimento de roteiros que conformam as sequências didático-pedagógicas 



 

OBJETIVOS:  

 

 Integrar  matemática e ciências na seleção das 

sementes por meio da construção do conceito 

de densidade e acompanhamento das 

transformações nos vegetais 

 Utilizar equipamentos da sala- ambiente, como a 

balança digital  

 

1ª parte:  

A matéria e  suas unidades de medida;  

Efetuar cálculos matemáticos para determinar o 

volume de uma semente medindo a massa das 

sementes 

 

Conteúdos curriculares: 

 Unidades de medida de massa e Regra de três 

simples; 

 Estrutura morfofisiológica das sementes ( 

cotilédones); 

 

2ª parte:  medindo o volume de uma semente de cereal 

Conteúdos Curriculares: 

 Propriedade geral da matéria; 

 Unidades de medida de volume dos corpos. 

 

 
 

Estudo das sementes: matemática e 

ciências na estimativa da massa e volume 

3ªparte: medindo a densidade das sementes do cereal 

Conteúdos curriculares: 

Propriedades gerais da matéria; 

Densidade e Flutuação dos corpos; 

Unidades de medida de massa e volume dos corpos;  

grandezas relativas 

 

4ª parte: 

Classificando as sementes de cereal quanto ao número de 

cotilédones e observando  as partes do embrião  e a 

germinação das sementes   

 

5ª parte: 

Comparando as massas da semente e da plantinha com 

duas folhas ( quando  o papel dos cotilédones passa à 

fotossíntese) 

  

Conteúdos curriculares: 

conhecer as partes de uma semente e suas respectivas 

funções; 

estimular o trabalho de grupo bem como mostrar a 

importância da divisão de trabalhos e do 

compartilhamento e trocas de conhecimentos, 

recorrer aos recursos das mídias e novas tecnologias 

para compartilhar e divulgar descobertas para os pares; 

desenvolver os aspectos cognitivos, afetivos e sociais  

na proposta pedagógica. 



Roteiro: conhecimento científico ligado à 

apropriação tecnológica 



 



INTERAÇÃO DIALÓGICA EM  

SALA DE PROFESSORES VIRTUAL :trocas de ideias e 

compartilhamento de roteiros;  dúvidas e  sugestões de 

soluções inovadoras entre os professores,  

resgatando o significado de uma 

 Rede de escolas municipais.  

 

Sítio www.ioc.fiocruz.br/abcnaciencia   
Interação virtual e complementar à presencial  

RELAÇÃO GERAL COM O ENTORNO 

SOCIOAMBIENTAL 

•botão “Educação, Saúde e Meio Ambiente” 

veicula notícias sobre esses temas:  

Incentiva debates  

  

  

http://www.ioc.fiocruz.br/abcnaciencia


   Convívio favoreceu o 

desenvolvimento de uma 

abordagem interdisciplinar 

( entre as 9 disciplinas do currículo) 

   
 

Tecnologia social inovadora: as salas-

ambiente como espaço inter  e transdisciplinar 

 

Salas-ambiente favoreceram  a 

interação e o diálogo entre os saberes:  

transdisciplinaridade 

( entre as escolas e as comunidades) 



Transformação das práticas 

educacionais no cotidiano  

 Criação de estratégias educacionais  com a permeabilidade dos 

conteúdos programáticos de ciências naturais e matemática às outras 

disciplinas do currículo, inclusive às áreas sociais e humanas 



PRODUÇÃO DE MATERIAIS 



 Organização de uma OBRA COLETIVA: 

•Descrição do Programa; 

 

•Tecnologia social: a sala-ambiente e sua estrutura que favoreceu o 

desenvolvimento de projetos, como os da FECTI/SNCT, o do MMA/ Boas 

Práticas de Agricultura Familiar, Prêmio Educador e o do Blog; 

 

•Histórico com base nos relatórios da equipe para FME e Cooperação Social - 

Fundamentos teórico-metodológicos do trabalho; 

 

•Formações profissionais: tema e material distribuído; 

 

•Sequências investigativas com base nos roteiros  
 

 180 roteiros ( 50 compartilhados virtualmente na Sala dos Professores 

– site www.ioc.fiocruz.br/abcnaciencia)  
 

•Avaliação – com base nos registros de acompanhamento do processo e em 
depoimentos  por escrito ou entrevistas/ relatórios dos professores; 
 
•Nosso olhar sobre o trabalho desenvolvido:  além dos nossos encontros, 
textos publicados em revistas científicas ou anais da área da educação em ciência. 



                                                        

 

Vida:  investigar equilíbrio*, energia*, sistema* e ciclo* 
Roteiros organizados em sequências e agrupados por temáticas 

integradas:  
  

SISTEMAS 

EQUILÍBRIO 

ENERGIA 

CICLOS 

     ÁGUA 

MOVIMENTOS 

DA TERRA 

SERES VIVOS 

 VIDA 

ALIMENTOS 

COMBUSTÍVEIS 

 FOTOSSÍNTESE E RESPIRAÇÃO 

            CADEIA ALIMENTAR 

MÁQUINAS 

TROCAS DE CALOR 

EQUAÇÕES QUÍMICAS 

ECOSSISTEMAS 

SISTEMAS FISIOLÓGICOS 

VIDA 



Sobre Tabaco e Saúde : PROPOSTA DE UM ALUNA 

Objetivos:  

1)Conhecer a planta tabaco e seu ciclo de desenvolvimento; 

  

2) Estimular os alunos a conhecerem os diferentes usos que grupos humanos fazem (ou fizeram) 

do tabaco (brasileiros de diferentes regiões e culturas: o fumo de rolo nordestino e a inalação de 

gases com influências terapêuticas, como algumas etnias indígenas);  

3) Desvelar a composição de um cigarro atual comum e, também, comparar com a composição e 

estrutura de um cigarro do início do século passado; 

4) Construir coletivamente um roteiro de entrevista a ser aplicada na comunidade escolar 

(professores e funcionários) e entre familiares dos alunos; esta investigação busca investigar, por 

meio de experimento, a importância de determinados gases no processo de respiração como um 

exemplo de combustão; saber qual o perfil dos professores ou funcionários fumantes bem como 

avaliar sua capacidade de expiração por meio de experimento simples; 

5) Levar os alunos a correlacionarem as radiografias com os dados dos pacientes arrolados nos 

prontuários de um posto de saúde (gênero, idade, escolaridade/profissão, hábito de fumar e 

número de cigarros/dia, possível presença de problemas de saúde derivados do hábito de fumar, 

principais consequências do hábito de fumar). Analisar o material sobre antitabagismo. 

Procedimento:  

De acordo com a metodologia investigativa, algumas questões são lançadas aos alunos (bem 

como são feitas, eventualmente, pelos próprios estudantes que podem, também, completar 

algumas questões lançadas pelo professores/familiares participantes). 



Exemplo de transdisciplinaridade 

Trabalho que se desdobrou em um  

abaixo assinado para reivindicar a 

revitalização do Rio das Pedras 

Sequências investigativas 

O rio ao lado de nossa escola sempre teve 

aparência suja e, praticamente, sem vida? Por que o 

rio está tão poluído? Isto tem a ver com o pH da 

água? Esta situação tem relação com a 

comunidade que mora à beira do rio? Haveriam 

outras causas? Como se poderia resolver ou, pelo 

menos, minorar os problemas e até mesmo 

revitalizar o rio? 



Educação Científica na perspectiva CTSA: orientações filosóficas e teórico-metodológicas ligadas ao 

desenvolvimento da metodologia investigativa na fase interdisciplinar da educação formal (no espaço dialógico 

da “sala-ambiente”) e na possível passagem à transdisciplinaridade, representada pela parceria entre a 

educação formal e a não formal, com a interação entre a comunidade escolar e a comunidade do entorno 



Dados sobre o desenvolvimento de uma tecnologia social na Rede de 

Educação : oferecer subsídios a gestores responsáveis e comprometidos 

com uma educação científica humanista e ligada à formação do cidadão 

Ciência e Sociedade 



PROMOÇÃO DA SAÚDE:  
O ENFRENTAMENTO POR 

MEIO DE UM TRABALHO DE 

EDUCAÇÃO CIENTÍFICA  

Dra. Danielle Grynszpan 

Pesquisadora titular em Saúde Púbica 

Fundação Oswaldo Cruz 



Rio de Janeiro, outubro de 2014 

abcnaciencia@ioc.fiocruz.br 

danielle@ioc.fiocruz.br 


