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Ensino de Ciências





Problematizar a realidade

Ler e interpretar – leitura como 
prática histórico-cultural

(BRASIL, 2017, p. 319).



Sentido epistemológico:
-a gênese do conhecimento científico está nos 

problemas.
- fase essencial na pesquisa científica. 

Problematização

(BRASIL, 2017, p. 320)



Sentido pedagógico: 
- as finalidades dentro do processo educativo.
- É o processo em que o professor aprende o conhecimento prévio dos

educandos e o questiona.
- Diálogo entre os conhecimentos colocando em discussão tanto a

interpretação dos educandos sobre uma realidade quanto o potencial das
teorias cientificas para tratá-la (SILVA; PENIDO, sd).

(BRASIL, 2017, p. 320)

(PARANÁ, 2018, p. 345)



Leitura como instrumento de 
problematização do mundo.

Leitura e interpretação de 
diferentes tipos de textos

Leitura:



Leitura

Considerar o contexto histórico-cultural do leitor.

Contextualizar a produção do texto: quem escreve, de onde escreve, para quem 
escreve, quando escreve e porque escreve.

Explorar os sentidos implícitos, que não estão sendo ditos, mas estão significados.

Encaminhamentos

Necessário explorar o texto < mediação do professor > estratégias de leitura



Considerar o contexto histórico-cultural do leitor.

A escola comporta uma diversidade de características culturais e, 
por consequência, uma série de práticas de leitura, de formações 
sociais, histórias e conhecimentos que podem trazer diferentes 

sentidos para um mesmo texto (LOPES, 1999, p. 73).



Contextualizar a produção do texto: quem escreve, de onde 
escreve, para quem escreve, quando escreve e porque escreve.



Explorar os sentidos implícitos, que não estão sendo ditos, mas 
estão significados.

Uma formação em ciências no mundo de hoje deve permitir à 
pessoa, diante da notícia de um avanço científico, avaliar seu 

alcance real, após descontar os exageros da mídia. 
Exageros que constantemente contribuem, ao mesmo tempo, 

para a mitificação e para aumentar o estranhamento do 
público em relação à ciência. 

(LOPES, 1999, p. 109).
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Problematização
• As estruturas observadas ao microscópio são 

estruturas vivas? Os fungos são seres vivos? 

• Que aspectos permitem constatar a existência de 
vida?

Leitura e Interpretação
• Foco nas relações dos fungos com a sociedade.

• Adaptação de artigos científicos. 



Curiosidade

Exercício da 
leitura e da 

interpretação

Envolvimento 
da família 

Desenvolvimento 
da argumentação

Apropriação 
do processo 

de 
investigação

Efeitos 
na

aprendizagem



Aspectos da 

ciência 

Estudo dos 

minérios

Ambiente

Impacto da 

mineração sobre o 

solo; 

contaminação 

da água da lagoa

Processos 

tecnológicos 

Extração de 

minérios
Unidade Temática

Terra e Universo

Conteúdo Específico

Litosfera: rochas, solo.

Hidrosfera: lençóis freáticos , 

nascentes

Alternativas 

para problemas 

ambientais/

sociais

O envolvimento 

da comunidade 

O papel do 

poder público

Leitura como instrumento de problematização da realidade:



Pra trabalhar em sala de aula:



Para apalpar as intimidades do mundo é preciso saber:
a) Que o esplendor da manhã não se abre com faca

b) O modo como as violetas preparam o dia para morrer
c) Por que é que as borboletas de tarjas vermelhas têm devoção por túmulos

[...]
f) Como pegar na voz de um peixe

g) Qual o lado da noite que umedece primeiro.
[...]

Poema: Uma didática da invenção
Manoel de Barros



Obrigada!


