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Este estudo tem como finalidade apresentar uma reflexão teórica em relação 
aos pressupostos da Alfabetização Científica (AC), a partir da concepção de 
diferentes autores que contemplam em suas pesquisas o ensino de Ciências 
da Natureza, enfatizando os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Nessa 
perspectiva, com base em uma constante preocupação em relação ao 
desenvolvimento de conhecimentos que contribuem à formação do sujeito, 
pontua-se variações quanto à conceituação deste termo, as quais se referem a 
aspectos atrelados ao exercício pleno da cidadania, enfatizando a 
compreensão para a transformação da realidade e o aperfeiçoamento contínuo 
do indivíduo. Lorenzetti (2000) destaca que o objetivo da AC é proporcionar a 
formação cidadã dos discentes, de modo a efetivar a ação e atuação destes 
perante a sociedade, embasados em seus conhecimentos científicos. Em 
consonância, Sasseron e Carvalho (2016) caracterizam a AC como uma ação 
que transcende a apropriação mecânica e psicológica de determinadas 
técnicas, consistindo em um processo permanente de aperfeiçoamento. Não 
diferente, Fourez (2000) ressalta a necessidade de atrelar os conhecimentos 
científicos ao contexto do estudante, destacando que a ciência se objetiva na 
compreensão dos fenômenos naturais e no desenvolvimento de uma nova 
percepção de mundo. Assim, é preciso refletir sobre aquilo que, realmente, é 
interessante discutir e trabalhar na educação básica com vistas à formação 
científica do sujeito, a fim de que este se aproprie de tópicos relevantes ao seu 
contexto sociocultural. Nesta esfera, é preciso pensar sobre outros vieses da 
AC, tais como: a aprendizagem em espaços formais e não-formais; a ciência 
sob um viés de produção e utilização de recurso na sociedade; divergências 
em relação a aprendizagem atreladas ao currículo; ciência sob uma 
perspectiva de abordagens a partir do contexto do estudante; a desmistificação 
do conhecimento científico (discordâncias quanto a apropriação dos códigos e 
simbólicos); e, aspectos oriundos das expressões letramento e enculturação 
científica. Nessa perspectiva, ao contemplar tais premissas, é necessário 
considerar as particularidades do cenário educacional e as diferentes 
dimensões, principalmente no que se refere ao início da escolarização, em 
decorrência de se caracterizar como uma etapa substancial para o processo de 
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ensinagem e formação cognitiva dos sujeitos. Da mesma maneira, deve-se 
atentar para que a formação docente inicial e/ou continuada seja expressiva a 
aspectos de planejamento pedagógico, a fim de subsidiar e promover a 
construção do conhecimento, bem como fomentar a autonomia do sujeito frente 
a este processo. Nesse sentido, a partir destas colocações, tanto em função da 
pluralidade semântica quanto das particularidades do processo, questiona-se: 
Quais as finalidades e relevâncias de promover a AC no início da 
escolarização? Como proceder para que o processo de ensinagem atenda às 
expectativas em relação ao ensino de Ciências da Natureza para a formação 
cidadã do sujeito? Quais os subsídios e conhecimentos epistemológicos e 
conceituais que os professores carregam sobre este tema? Enfim, uma série 
de indagações ainda permeia as pesquisas relacionadas à AC no ensino de 
ciências, sendo necessário que mais pesquisas sejam desenvolvidas, 
difundidas e socializadas no intuito de compreendê-la e expressá-la no início 
do processo de escolarização. 
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