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RESUMO 

 

 
Este trabalho tem por objetivo mostrar como a Ciência, enquanto parte integradora da 
vida social, acadêmica e profissional do indivíduo, pode fazer a diferença no processo 
de desenvolvimento. Para tanto, realizou-se uma pesquisa de cunho bibliográfico 
sobre a história e o desenvolvimento da Ciência, bem como uma análise de como o 
conhecimento científico é difundido na sociedade. Nesse contexto, torna-se evidente 
uma preocupação, de ordem mundial, sobre a percepção e a compreensão em 
relação à Ciência, não somente no que diz respeito ao uso dos conhecimentos 
científicos, mas também em relação ao caminho por ela trilhado nos últimos tempos. 
Fazer Ciência e, com isso, construir conhecimento científico parece algo distante. 
Pesquisas realizadas no Brasil indicam uma realidade preocupante quanto ao 
letramento científico. Índices baixos, que evidenciam o analfabetismo científico, termo 
utilizado para caracterizar a dificuldade de aplicar, na solução de problemas 
corriqueiros do cotidiano, o conhecimento científico, são o resultado da pesquisa 
sobre o Índice de Letramento Científico (ILC). Após os resultados obtidos, deu-se 
destacada ênfase no que se denomina alfabetização científica, um direcionamento da 
alfabetização associado à capacidade de compreensão da Ciência e da Tecnologia. 
Por meio dessa, o indivíduo se apropria da cultura científica, o que possibilita a 
construção de uma visão crítica, uma postura inovadora, que reflete na maneira como 
ele interage com a sociedade. Algumas ações, na tentativa de aumentar esses 
índices, vêm sendo tomadas, como, por exemplo, uma nova reestruturação na 
educação básica com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A emergência de 
uma educação pautada na Ciência é fundamental para uma sociedade se desenvolver 
de forma íntegra, pautada na ética e na capacidade de compreensão do mundo. 
 
Palavras-chave: Ciência. Sociedade. Analfabetismo científico. Alfabetização 
científica. Compromisso social. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

This research aims to show how science, as an integral part of the individual's social, 
academic and professional life, can make a difference in the process of development. 
In order to achieve this goal, a bibliographical research on the history and development 
of science was conducted, as well as an analysis of how scientific knowledge is 
disseminated in society. In this context, a worldwide concern about the perception and 
understanding of science becomes evident, not only regarding the use of scientific 
knowledge, but also about the path it has taken in recent times. Developing science 
and thus building scientific knowledge seems far away. Research conducted in Brazil 
indicates a worrying reality regarding scientific literacy. Low rates, which show 
scientific illiteracy, a term used to characterize the difficulty of applying scientific 
knowledge in the solution of everyday problems, are the result of research on the 
Scientific Literacy Index (ILC). After the results obtained, there was a greater emphasis 
in what is called scientific literacy, a direction of literacy associated with the ability to 
understand science and technology. Through this, the individual appropriates the 
scientific culture, which enables the construction of a critical view, an innovative 
posture, which reflects in the way one interacts with society. Some actions - in an 
attempt to increase these rates - have been taken, such as a restructuring in basic 
education with the Common National Curriculum Base (BNCC). The emergence of a 
science-based education is fundamental for a society to develop in an integral way, 
based on ethics and the ability to understand the world. 

Keywords: Science. Society. Scientific illiteracy. Scientific literacy. Social 
commitment. 
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INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento social é influenciado pela capacidade que os indivíduos têm 

de interagirem. Entre os aspectos importantes do potencial individual, está a 

capacidade de perceber o mundo associada à capacidade de pensar, imaginar e ler 

os fatos nas diferentes maneiras possíveis. Indivíduos pensantes, críticos, 

questionadores determinam o progresso de uma sociedade. Nesse sentido, os 

processos formativos podem ser determinantes para que o desenvolvimento 

aconteça.  

O desenvolvimento social decorre de várias mudanças como as 

transformações econômicas, políticas, culturais e tecnológicas. Esses são fatores 

decisivos para que a sociedade se transforme, melhore.  Vive-se um tempo em que 

as mudanças acontecem momentaneamente. São rápidas, especialmente aquelas 

tecnológicas. A cultura, por sua vez, muitas vezes, não consegue acompanhar essas 

transformações. Com o movimento globalista, no qual as sociedades se influenciam 

constantemente e consideravelmente, as pessoas têm dificuldade para 

acompanharem as transformações. A Ciência, como principal parte desse processo, 

constitui-se na base de todas essas transformações. Entretanto, ainda que o 

conhecimento científico seja a base de todas essas transformações, existem muitas 

pessoas que não se apoderam dos saberes científicos, gerando o que se convenciona 

chamar de analfabetismo científico1. Nesse sentido, Auler; Delizoicov (2001) partem 

da premissa de que “a sociedade seja analfabeta científica e tecnologicamente e que, 

numa dinâmica social crescentemente vinculada aos avanços científico-tecnológicos, 

a democratização desses conhecimentos é considerada fundamental”. 

É evidente que a Ciência está presente no dia a dia das pessoas, e é impossível 

entender a sociedade atual sem os seus conhecimentos. Diante do exposto acima, e 

levando em consideração as características econômicas, sociais, culturais, políticas e 

educacionais vivenciadas atualmente, questiona-se: qual é a importância da Ciência 

para o desenvolvimento social? 

 

1 Entende-se, aqui, analfabetismo científico como a dificuldade que as pessoas têm de compreender 
os conceitos científicos e tecnológicos, sendo incapaz de aplicar esses conceitos no dia a dia, 
segundo o Índice de Letramento Científico (ILC). 
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O conhecimento sempre foi e sempre será fundamental para todos 

compreenderem os processos que permeiam a sociedade. Processos esses que 

ocorrem de maneira acelerada devido à rapidez com que a Ciência permite novas 

descobertas. 

Viver em uma sociedade assim, sem conhecimento, é difícil. É uma vida em 

sociedade que exige imaginação, criatividade, proatividade, criticidade, 

independência e capacidade de resolver problemas. Para Cunha; Fávero (2009, p. 

21),   

O mundo, tal como o conhecemos, com todos os seus relacionamentos e 
interações que tomamos como certos, está passando por profunda 
reavaliação e reconstrução. São necessárias, nesse contexto, a imaginação, 
a inovação, a visão ampla e a criatividade. 

Ainda, de acordo com os autores acima, faz-se necessária uma reconstrução e 

uma reforma do pensamento. E é nesse cenário que a Universidade, mais uma vez, 

ganha papel de destaque. É fato que a Universidade “precisa se refundar como 

instância privilegiada de reflexão crítica independente e de produção de 

conhecimentos que contribuem para a emancipação e a cidadania, não apenas de 

alguns, mas de todos (2009, p.22).” 

Sendo a Universidade o lugar onde os indivíduos, na maioria das vezes, 

buscam uma formação profissional, esses teriam a possibilidade de vivenciar 

situações que estimulariam a aquisição de conhecimentos e, assim, a prática do 

pensar de maneira crítica. 

Sendo esses indivíduos parte integrante da sociedade suas ideias seriam uma 

alavanca para mudanças e a criação de uma visão ampla e crítica de mundo, 

possibilitando uma compreensão do contexto em que se encontram. 

Para Carvalho; Cachapuz; Pérez (2012, p. 13) “Quando nos interrogamos sobre 

de que modo as Ciências podem fortalecer a democracia, uma resposta possível é 

através da participação esclarecida na vida das comunidades[...].” Para tanto, de 

acordo com Longbottom e Buttler (1999, p. 476 apud Carvalho; Cachapuz; Pérez 

(2012, 13-14), 

 Um sistema verdadeiramente democrático seria aquele em que todos os 
cidadãos pudessem exprimir a sua humanidade tomando decisões racionais 
sobre as suas vidas, e em que cada um fosse capaz de se juntar com os 
restantes para influenciar a orientação geral da sociedade. 
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Fazendo uso das palavras do Físico Marcelo Gleiser, é necessária a 

compreensão da Ciência enquanto essência de vida. O conhecimento deve, 

primeiramente, possibilitar que cada indivíduo tenha uma visão de mundo esclarecida. 

Quando isso acontecer, as outras dimensões, a profissional e a social, serão 

automaticamente envolvidas nesse processo. 

Tão logo, este projeto torna-se importante, pois objetiva mostrar como que a 

Ciência, enquanto parte integradora da vida social, acadêmica, profissional do 

indivíduo, pode fazer a diferença no processo de desenvolvimento. 

Para tanto, traçaram-se os seguintes objetivos específicos: 

• Estudar, historicamente, o desenvolvimento científico; 

• Analisar o índice de letramento científico no Brasil; 

• Entender a importância da alfabetização científica para a aquisição de 

conhecimento; 

• Compreender a importância da Ciência para o desenvolvimento da sociedade. 

 

Este trabalho está organizado em quatro capítulos. Sobre o primeiro, é 

interessante esclarecer que se destina à história da Ciência, evidenciando o progresso 

do conhecimento científico e como a Ciência mudou a maneira como o homem se 

relaciona com o mundo e com a sociedade. Vale destacar que tal capítulo abre a 

discussão deste trabalho, pois traz todo o embasamento histórico da evolução da 

Ciência, como ela foi se emoldurando e se consolidando de acordo com os 

acontecimentos histórico-sociais, econômicos, políticos e educacionais que ocorreram 

no mundo no decorrer do tempo, bem como, faz uma narrativa da linha histórica do 

conhecimento científico, produto da Ciência, e como ele vem sendo absorvido e 

utilizado pelo homem. Da mesma maneira que a Ciência foi se construindo junto com 

as mudanças globais, também modificou a maneira como o homem se relaciona com 

o mundo e com os seus semelhantes. O avanço científico e tecnológico possibilitou o 

acesso a um número inimaginável de informações, mas, ao mesmo tempo, levando 

em questão o contexto educacional, índices de letramento científico baixíssimos. 

Tal tema é abordado no segundo capítulo, que retrata o cenário brasileiro em 

relação ao letramento científico por meio de uma análise de uma pesquisa 

desenvolvida no ano de 2014, objetivando avaliar o índice de letramento científico 



14 

(ILC). Como era esperado pelos organizadores da pesquisa, o resultado foi 

preocupante. A grande maioria da população brasileira possui um índice de letramento 

científico baixo, ou seja, não possui domínio de conhecimento científico e não 

consegue usá-lo para resolver problemas simples.  

Após a análise do ILC, tem-se o terceiro capítulo, que se refere à alfabetização 

científica, uma tentativa de um ensino das Ciências que preza pelo desenvolvimento 

de habilidades e de competências voltado para a resolução de problemas, e que 

evidencia a presença da Ciência na vida das pessoas, ressaltando a importância do 

conhecimento científico para a sociedade, seja para seu desenvolvimento, seja para 

a compreensão dos fenômenos que fazem parte das relações socais. 

Por fim, o quarto capítulo trabalha com o compromisso social da Ciência, 

ressaltando a importância de uma cultura científica que valorize a cidadania e também 

fortaleça a democracia, evidenciando uma visão tolerante do conhecimento, que 

permita explorar saberes diversos, reinventando as relações com o conhecimento. 

A metodologia adotada para a realização desta pesquisa corresponde à 

pesquisa bibliográfica realizada em obras publicadas sobre o referido tema. Além das 

consultas realizadas em livros, artigos, revistas, sites, observaram-se, também, alguns 

documentos sobre levantamentos estatísticos obtidos por meio de pesquisa de campo 

a respeito do Índice de Letramento Científico no Brasil, bem como documentos da 

UNESCO sobre a Ciência e a Cultura Científica. 

O grande desafio enfrentando pelo Brasil em busca de uma população 

alfabetizada cientificamente está em tornar a Ciência parte integrante da cultura do 

país. A Ciência precisa criar raízes, e a sociedade precisa entender o quanto ela é 

fundamental para a sua sobrevivência. 
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1 A HISTÓRIA DA CIÊNCIA E A CIÊNCIA NA HISTÓRIA: CONSTRUÇÃO DO 
CONHECIMENTO 

Falar a respeito de conhecimento científico, nos moldes de como se tem hoje, 

significa pensar, em termos históricos, a partir do século XVIII. Porém, o 

desenvolvimento do conhecimento científico decorre de tempos ainda mais remotos. 

A partir do momento em que o homem desenvolveu novas técnicas e habilidades de 

caça, descobriu o fogo e também como plantar e cultivar alimentos para a sua 

sobrevivência, já estava fazendo uso da Ciência e de suas técnicas.  

A partir do século XVIII, a Ciência passa a ter as características presentes ainda 

hoje. Segundo Chauí (2000, p. 56), esse século pode ser dividido em dois grandes 

períodos. O primeiro deles, representado pela Filosofia Moderna (séc. XVII até 

meados do séc. XVIII), é conhecido como o Grande Racionalismo Clássico. Nesse 

momento, a realidade é concebida de maneira racional, surgindo, assim, a mecânica 

clássica. A ideia predominante, segundo a autora, é a “de conquista científica e técnica 

de toda a realidade, a partir da explicação mecânica e matemática do Universo e da 

invenção das máquinas, graças às experiências físicas e químicas (CHAUI, 2000, p. 

56). 

O segundo período do século XVIII diz respeito ao Iluminismo (meados do séc. 

XVIII até o começo do séc. XIX). Caracteriza-se pelo interesse nas ciências que estão 

relacionadas à ideia de evolução bem como o “interesse pela compreensão de bases 

econômicas da vida social e política, surgindo uma reflexão sobre a origem e a forma 

das riquezas das nações [...] (CHAUÍ, 2000, p. 58)”. 

Com a Segunda Revolução Industrial, o século XIX é marcado pela 

historicidade do homem e um grande entusiasmo pela Ciência e por todas as suas 

técnicas em emergência devido às revoluções científicas e tecnológicas que estavam 

acontecendo. 

Em meio a essas revoluções, nota-se, facilmente, como a Ciência se 

desenvolveu nos séculos XX e XXI. Claro que não se pode negar, como visto 

anteriormente, a sua importância nos séculos anteriores, mas foi nesse momento que 

a Ciência ganhou destaque não somente pelas suas descobertas, mas, 

principalmente, pela diversidade dessas descobertas e as inovações por elas 

possibilitadas. 
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Por um lado, as descobertas científicas e suas aplicações são um meio de 

desenvolvimento e, ao mesmo tempo, proporcionam uma sensação de bem-estar ao 

ser humano. Por outro, causam impactos que afetam de maneira negativa a 

racionalidade humana, que, conforme Sala (1974, p.184), “Devido a esses fatos, em 

alguns meios, a ciência é severamente atacada e criticada, criando-se um clima de 

reação emocional contra a ciência e a tecnologia; em outros, ela é considerada como 

a panaceia para a cura de todos os males”.  

Portanto, conhecer a história da Ciência permite uma compreensão de como 

essa se desenvolveu ao longo dos anos, e como o conhecimento científico foi se 

disseminando entre as sociedades, primeiramente em um contexto local, depois, com 

o avanço científico e tecnológico, em um contexto mundial. 

A Ciência é história e faz parte da história, sendo assim, um ente cultural. Ao 

relacionar a Ciência com a história, ressalta-se como a primeira influenciou e 

influencia a vida das pessoas e, consequentemente, a estrutura da sociedade e a 

produção do conhecimento científico. 

Tão logo, este capítulo encontra-se como a primeira parte deste trabalho, pois 

embasa discussões posteriores. A partir do momento que se compreende como 

ocorreu a evolução da Ciência, suas mudanças ao longo da história, e como ela agiu 

e age sobre e com a sociedade, na consolidação do conhecimento científico, permite-

se o entendimento da importância da análise em relação ao letramento científico 

quando se busca uma alfabetização científica como meio de desenvolvimento de uma 

sociedade. 

O capítulo sobre a história da Ciência permite uma viagem à construção e ao 

desenvolvimento da Ciência ao longo do tempo, como ela foi sendo construída 

juntamente com os acontecimentos históricos por quais a humanidade passou e sua 

busca pela compreensão e explicação de tudo aquilo que nos cerca. Sobre a Ciência 

na história, faz-se uma análise sobre como a Ciência interferiu e interfere no modo 

como o ser humano interage com a sociedade e consigo mesmo. Em relação ao 

conhecimento científico, produto da Ciência, ressalta-se a necessidade da sua 

compreensão, não só pelos cientistas, mas por todos. 
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1.1 A HISTÓRIA DA CIÊNCIA 

Compreender os períodos de desenvolvimento da Ciência é entender a história 

da construção do conhecimento científico e como acaba por influenciar as relações 

sociais, culturais, econômicas, políticas e educacionais no contexto global.  

Ao falar em Ciência ou em conhecimento científico, faz-se necessária a 

distinção não somente entre esses termos, mas também entre os conceitos atribuídos 

à Ciência. Para Abbagnano (2007, p. 136), denomina-se Ciência qualquer 

“conhecimento que inclua, em qualquer forma ou medida, uma garantia da própria 

validade”. Com base nessa afirmação, é possível perceber uma diferenciação entre o 

conceito “tradicional de Ciência, que inclui garantia absoluta de validade”, sendo 

assim, o “grau máximo da certeza”, da chamada Ciência Moderna, “que não tem 

pretensões do absoluto”. 

Ainda, na continuidade, Abbagnano (2007, p. 136), 

argumenta que o que permite a diferenciação entre as concepções de 
Ciência, é a garantia de validade que lhe é atribuída.  A primeira delas 
consiste na demonstração, sendo: A doutrina segundo a qual a Ciência prove 
a garantia de sua validade demonstrando suas afirmações, isto é, 
interligando-as num sistema ou num organismo unitário no qual cada uma 
delas seja necessária e nenhuma possa ser retirada, anexada ou mudada, é 
o ideal clássico da ciência. 

Essa é a concepção adotada por Platão, que também é base da doutrina de 

Ciência proposta por Aristóteles. O que difere as duas concepções é o fato de 

Aristóteles excluir que “possa haver Ciência do não necessário, ou seja da sensação 

e do acidental (ABBGNANO, 2007, p. 137)”. 

A segunda garantia de validade baseia-se na descrição. A Ciência, na 

concepção descritiva, teve origem com Bacon, Newton e os filósofos iluministas.  “Seu 

fundamento é a distinção baconiana entre antecipação e interpretação da natureza” 

(ABBAGNANO, 2007, p. 138). 

Quando se trabalha com o conceito da Ciência descritiva, ressaltam-se estudos 

de Isaac Newton, pois esse relacionava o método da análise com o método da síntese. 

Por fim, a corrigibilidade tornou-se uma importante aliada da Ciência. Nessa 

concepção, a Ciência faz um convite à dúvida:  

reconhece, como garantia única da validade da Ciência, a sua auto 
corrigibilidade. Trata-se de uma concepção das vanguardas mais críticas ou 
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menos dogmáticas da metodologia contemporânea e ainda não alcançou o 
desenvolvimento das outras duas concepções acima; apesar disso, é 
significativa, seja por partir da desistência de qualquer pretensão à garantia 
absoluta, seja por abrir novas perspectivas ao estudo analítico dos 
instrumentos de pesquisa de que as Ciências dispõem (ABBAGNINO, 2007, 
p. 139). 

Portanto, de maneira geral, traduz-se a Ciência como o conjunto de 

conhecimentos adquiridos por meio de estudo, de experimentos, de vivências, de 

práticas, sendo baseados em certos princípios. 

Por outro lado, Conhecimento se refere a um conjunto de saberes sobre algo. 

Para Abbagnano (2007, p. 174): 

Em geral, é uma técnica para a verificação de um objeto qualquer, ou a 
disponibilidade ou posse de uma técnica semelhante. Por técnica de 
verificação deve-se entender qualquer procedimento que possibilite a 
descrição, o cálculo ou a previsão controlável de um objeto; e por objeto deve-
se entender qualquer entidade, fato, coisa, realidade ou propriedade.  

Essas concepções/ conceitos da Ciência construíram-se ao longo dos anos, 

sendo moldados de acordo com as mudanças histórico-sociais, por quais as 

sociedades passaram.  

Como a Ciência se constrói na dúvida, a partir do momento que o homem sentiu 

a necessidade de compreender a si e ao mundo em que vive, a Ciência foi ganhando 

novos formatos, com uma exigência e uma complexidade cada vez maiores. 

Na linha histórica, são três as principais concepções de Ciência: a racionalista, 

a empirista e a construtivista. Para Chauí (2003, p. 221), a concepção racionalista da 

ciência iniciou-se com os gregos e prevaleceu até final do século XVII e “afirma que a 

Ciência é um conhecimento racional dedutivo e demonstrativo como a matemática”. 

A Ciência na concepção empirista começa a se propagar com a medicina grega 

e com Aristóteles, estendendo-se até o final do século XIX, sendo a Ciência uma 

interpretação de fatos, por meio de observações e de interpretações, que, quando 

analisadas em conjunto, definem o objeto bem como suas propriedades e leis de 

funcionamento (Chauí, 2003, p.221). Nessa concepção, priorizam-se as observações 

e os experimentos, tornando não somente a confirmação dos conceitos, mas a sua 

produção uma característica marcante. 
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Ainda de acordo com a autora supracitada, o século XX, inicia-se a concepção 

construtivista de Ciência, que considera, a Ciência como sendo uma construção de 

modelos que possam explicar a realidade e não uma representação da própria 

realidade. O método científico adotado por essa concepção aceita mudanças e não 

prega verdades absolutas. Acredita que o conhecimento pode ser modificado e 

substituído por formas mais adequadas.  

Com o decorrer dos anos, a Ciência modificou-se, acompanhando os 

movimentos ocorridos na sociedade. Torna-se evidente a diferença existente entre a 

Ciência Antiga e a Ciência Moderna.  

[...] a ciência antiga era uma ciência teorética, ou seja, apenas contemplava 
seres naturais, sem jamais intervir neles ou sobre eles por meios técnicos; a 
ciência clássica é uma ciência que visa não só o conhecimento teórico, mas 
sobretudo à aplicação prática ou técnica. [...] A ciência clássica ou moderna 
nasce vinculada à ideia de intervir na natureza, de conhecê-la para apropriar-
se dela, para controlá-la e dominá-la (CHAUÍ, 2003, p.222). 

Qual ou quais as relações existentes entre os acontecimentos históricos e o 

desenvolvimento da Ciência? Por que já não é/era suficiente uma Ciência baseada 

em teoria e fez-se necessário uma apropriação da natureza para sua verificação? 

Essas perguntam permitem afirmar a importância da compreensão da história das 

Ciências a fim de compreender o desenvolvimento do conhecimento científico. Para 

Martins (2006, p. 17):  

O estudo adequado de alguns episódios históricos permite compreender as 
inter-relações entre ciência, tecnologia e sociedade, mostrando que a ciência 
não é uma coisa isolada de todas as outras, mas sim faz parte de um 
desenvolvimento, de uma cultura, de um mundo humano, sofrendo 
influências e influenciando por sua vez muitos aspectos da sociedade”. 

Um bom exemplo dessas inter-relações pode ser observado com a chamada 

revolução científica e tecnológica. As influências das novas descobertas científicas, e 

o aperfeiçoamento de novas tecnologias, mexeram em todas as estruturas da 

sociedade, principalmente no que se refere à educação. Analisar como os 

acontecimentos ocorridos durante e após as chamadas revoluções científicas e 

tecnológicas é importante, pois “boa parte dos autores levam a crer que as mudanças 

econômicas, sociais, políticas, culturais e educacionais decorrem, sobretudo, da 

aceleração das transformações técnico-científicas (LIBÂNEO, 2003 p. 59)”.  
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Sendo assim, essas revoluções teriam papel central no processo de 

globalização, pois permitiram o desenvolvimento de novas tecnologias que 

possibilitaram maior interação entre pessoas, países e organizações, dando a ideia 

de maior proximidade entre esses entes, independente de localização geográfica. 

Ainda, de acordo com Libâneo (2003), a primeira Revolução Científico-

Tecnológica ocorreu na segunda metade do século XVIII, incialmente, no Reino Unido, 

espalhando-se, depois, por outros países, sendo também conhecida como Revolução 

Industrial. Caracteriza-se por fazer uso da tecnologia voltada à produção de 

mercadorias, principalmente da indústria têxtil, haja vista a invenção da máquina de 

tear e da máquina a vapor, vindo a substituir a força humana na realização de algumas 

tarefas.  

Ao mesmo tempo em que aumenta o ritmo da produção devido ao uso de um 

sistema mecanizado, aumenta-se, também, a divisão do trabalho, surgindo, assim, o 

trabalho assalariado. A divisão do trabalho implica em uma formação menos exigente, 

pois o operário não precisa mais do saber global, do qual necessitava anteriormente 

para executar sua função, apenas do saber parcial, destinado à realização da tarefa 

que lhe é incumbida.  Com o aumento da produção, aumenta-se, igualmente, o 

acúmulo de capitais, e, como consequência, a submissão do trabalhador em relação 

ao capital. Surgem, então, duas novas classes sociais: os empresários e os operários.  

A revolução Industrial foi um pontapé inicial na avalanche de revoluções que 

estavam por vir. Segundo Hobsbawm (1972, p. 21): 

De fato, a revolução industrial não foi um episódio com um princípio e um fim. 
Não tem sentido perguntar quando se "completou", pois sua essência foi a de 
que a mudança revolucionária se tornou norma deste então. Ela ainda 
prossegue; quando muito podemos perguntar quando as transformações 
económicas chegaram longe o bastante para estabelecer uma economia 
substancialmente industrializada, capaz de produzir, em termos amplos, tudo 
que desejasse dentro dos limites das técnicas disponíveis, uma "economia 
industrial amadurecida" para usarmos o termo técnico.  

Com a procura cada vez maior de mão de obra não braçal, novas tecnologias 

surgiram constantemente com o objetivo de possibilitar o trabalho mecanizado, 

aumentado assim, as produções. Em meio a esse contexto, iniciou-se, então, o que 

os historiadores denominam como Segunda Revolução Industrial, tendo como marco 

principal a descoberta da eletricidade, seguido do desenvolvimento dos meios de 
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transporte e de comunicação. Iniciou-se na segunda metade do século XIX, dando 

sequência aos processos de industrialização da Primeira Revolução Industrial. 

Os trabalhadores organizavam-se de maneira sistematizada e obedeciam a 

uma hierarquia, surgindo a especialização do trabalho. Com isso, aumentou-se a 

desqualificação, e, também, a padronização na execução das tarefas. Devido à 

tecnicidade do trabalho desenvolvido, nessa época surgiram as escolas técnicas 

profissionalizantes. O avanço das descobertas técnico-científicas dos séculos XVIII e 

XIX causou grandes transformações sociais, devido à descoberta de novas formas de 

energia. 

No século XIX, com o aparecimento do navio de ferro a vapor, as ferrovias, 
os novos meios de comunicação telegráficos e telefônicos, possibilitou-se um 
aumento dos fluxos de intercâmbio comercial entre os países e uma nova 
onda de crescimento econômico, caracterizando a segunda transformação da 
modernidade, a denominada Revolução dos Transportes. No fim deste 
século, para muitos teóricos, tendo o conhecimento alcançado se definido 
como o meio de produção par excellence de sua época, a modernidade 
estaria entrando em sua terceira transformação, a Revolução Científico-
Tecnológica (MACEDO; BARBOSA, 2000, p. 11). 

Marcada pela microeletrônica, na segunda metade do século XX, tem-se a 

Terceira Revolução Científica e Tecnológica, sendo responsável pela modernização 

dos meios de transporte, de telecomunicações e pelo crescimento das formas de 

tecnologia. 

O século XX foi marcado por transformações substantivas no campo da 
Ciência e da Tecnologia, e, em especial, em suas inter-relações. Ao alcançar 
a última década deste século, alguns teóricos do desenvolvimento social 
afirmavam estar em marcha um novo período revolucionário em que o 
Conhecimento assumiria, dentre os demais meios de produção - 
simplificadamente, capital e trabalho -, a dominância no processo de geração 
de riqueza (MACEDO; BARBOSA, 2000, p. 11). 

O contínuo avanço do desenvolvimento dos meios de comunicação, das mídias 

e das tecnologias de informação tornam o mundo interligado, formando uma espécie 

de aldeia global. Tal conceito aplicou-se em 1960 pelo filósofo e sociólogo canadense 

Marshall McLuhan “para explicar a ideia de que o avanço tecnológico tende a encurtar 

distâncias, recriando no planeta a situação social que ocorre em uma aldeia. Pelos 

meios eletrônicos, as pessoas estariam se reconectando em um mundo globalizado 

(ALDEIA, 2019).” De acordo com Libâneo (2003 p. 69), “a revolução informacional 

está, portanto, na base de uma nova forma de divisão social e de exclusão: de um 
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lado, os que tem monopólio do pensamento, ou melhor, da informação; de outro, os 

excluídos desse exercício”. 

As Revoluções Científicas e Tecnológicas ocorridas a partir do século XVIII 

seguem uma sequência de descobertas e de desenvolvimento de tecnologias. A 

Ciência assume o papel principal das relações políticas, econômicas, sociais, culturais 

e educacionais entre os países. Quando comparadas, destacam-se três 

características que permitem entender a lógica pela qual se deu essas revoluções: 

(a) uma transformação tecnológica em aceleração e sem precedentes em 
comparação com os padrões históricos; 
(b) a difusão das novas tecnologias por todo o sistema econômico;  
(c) a penetração dessas mesmas tecnologias em todo o tecido social 
(COSTA, 2002, p.194). 

Os processos de revolução transformaram significativamente o mundo no 

século XX, trazendo potencialidades e contradições. Os avanços científicos e 

tecnológicos possibilitaram o desenvolvimento de tecnologias de ponta, que foram e 

são usadas nas mais diversas situações, sendo em prol do desenvolvimento ou contra 

ele. Entretanto, ao mesmo tempo, criaram uma sociedade midiatizada.  

Diante disso, espera-se que no século XXI,  

a ciência deva-se converter em um bem compartilhado solidariamente em 
benefício de todos os povos; que se reconheça a necessidade, cada vez 
maior, dos conhecimentos científicos para a tomada de decisões, no setor 
público como no setor privado; e que o acesso ao saber científico com fins 
pacíficos se faça, desde muito cedo, como parte do direito à educação que 
têm todos os homens e mulheres (SASSON et al., 2003). 

E, com isso, a Ciência e o seu ensino passariam a assumir papel de destaque, 

enfatizando a sua fundamental importância para a “realização plena do ser humano, 

para que se possa contar com cidadãos ativos e bem informados” (SASSON et al, p. 

70, 2003). 

O acesso à informação existe, porém, devido à grande desigualdade social, 

econômica e política existente, a “boa informação” fica restringida a uma parcela muito 

pequena da população, enquanto a grande maioria fica vulnerável à falta de 

conhecimento científico. 
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Quando se faz uma reflexão a respeito da evolução da história da Ciência, fica 

evidente que é o mecanismo de funcionamento de uma sociedade. Toda a 

estruturação social se dá em torno dos desenvolvimentos científicos e tecnológicos. 

Tão logo, um acesso à Ciência de forma igualitária “ constitui não só uma 

exigência social e ética para o desenvolvimento humano”, mas vai além e tem como 

objetivo maior “explorar plenamente o potencial das comunidades científicas de todo 

o mundo e para orientar o progresso científico, de modo a satisfazer as necessidades 

da humanidade (UNESCO, 2003, p.71)”. 

“Na atualidade, a Ciência tem um papel fundamental no conhecimento do ser 

humano em torno da realidade e do significado do mundo em que vivemos (OLIVEIRA; 

SILVEIRA, 2013).” 

1.2 A CIÊNCIA NA HISTÓRIA 

A sociedade atual é fruto dos acontecimentos históricos que foram 

influenciados pelo desenvolvimento das Ciências e do conhecimento científico. Para 

tanto, a compreensão da influência da Ciência na história é fundamental ao 

entendimento da importância do conhecimento científico e do seu significado ao 

desenvolvimento da sociedade e, por consequência, à melhoria da qualidade de vida 

das pessoas. Muitos foram os impactos da Ciência que facilitaram a vida em 

sociedade. As tecnologias, resultantes do conhecimento científico, possibilitaram 

significativa intervenção do homem no mundo. A máquina a vapor, a energia elétrica, 

a fibra óptica e os chips dos computadores e celulares são alguns exemplos que 

transformaram a vida humana e suas relações sociais (SCHAFF, 1995, p. 21).  

Adam Schaff (1995) faz uma importante caracterização deste tempo, 

ressaltando que, por mais que viva em um processo acelerado e dinâmico de 

revoluções tecnológicas, o homem não se dá conta disso. Desde em objetos simples 

do dia-a-dia, como relógios, calendários, até os computadores mais complexos, 

utilizados na indústria, a Ciência se faz presente. Na atualidade, não se tem sociedade 

sem Ciência, nem Ciência sem a sociedade. 

As inovações científicas e tecnológicas dominam a sociedade na qual se vive, 

atribuindo-lhe um ritmo de atividades intenso e acelerado. A tecnologia avançada 

permite a realização de inúmeras tarefas sem sair de casa e, em questão de 
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segundos, por outro lado, o homem fica sobrecarregado, assumindo cada vez mais 

responsabilidades.  

Nessa perspectiva, Morin (2005) faz uma análise sobre as potencialidades do 

progresso científico, categorizando-as em mortais ou em benéficas para a sociedade. 

Para o autor, as atividades cientificas, produto do conhecimento científico, cria 

poderes que fogem do controle dos próprios cientistas e ficam à mercê das massas 

manipuladoras (sócio-políticas e econômicas). 

Evidencia, ainda, que, ao mesmo tempo em que ocorre o progresso dos 

conhecimentos científicos, acontece de forma paralela, a ascensão da ignorância 

(MORIN, 2003, p. 18). Tal fenômeno ocorre devido à falta de compreensão da 

linguagem científica pela sociedade e pela sobrecarga de informações de 

conhecimento a que o ser humano é submetido, bem como, a qualidade dessas 

informações. 

Nessa linha de raciocínio, Sala (1974, p. 814) ressalta que a sociedade 

moderna passa por momentos de intensos conflitos. Ao mesmo tempo em que a 

Ciência e a Tecnologia se desenvolvem e buscam constantemente o progresso, 

“acumulam-se as deficiências na educação, saúde pública, moradia, transportes 

urbanos, lazer público e na preservação do ambiente natural [...]”. Tal contexto pode 

ser justificado, segundo o autor, pela crescente produção de bens materiais, que 

acaba gerando tensões na estrutura social em si. Ocorre o crescimento econômico e, 

junto com ele, aumenta-se a competitividade, que, muitas vezes, torna-se um 

problema para o desenvolvimento e não uma solução. 

Shaff (1995, p. 24) acredita que “nenhum avanço do conhecimento humano é 

em si reacionário ou negativo, já que tudo depende de como o homem o utiliza como 

ser social [..]”. Tal afirmação justifica a preocupação de Morin em relação à perda de 

poder pelos cientistas quando as suas descobertas são compartilhadas com a 

sociedade. O mesmo conhecimento que pode ser utilizado, por exemplo, para salvar 

vidas, pode ser usado para destruí-las.  

Torna-se perigoso, quando o conhecimento vira sinônimo de poder, e ele passa 

a ser retido, e não mais compartilhado, ou até mesmo, compartilhado de modo 

superficial. 
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A maneira como as descobertas científicas interferem na dinâmica social muda 

a forma como ocorre o relacionamento social em si. O homem não se vê mais em 

sociedade, mas sim isoladamente e não reflete nas consequências de suas atitudes. 

Nessa perspectiva, Enriquez (2006, p. 9), ao falar do homem do século XXI e seu 

comportamento mediante a sociedade moderna, ressalta que: 

Vêem-se (sic) cada vez mais pessoas que se voltam à sua própria identidade, 
que cuidam apenas de “si”, de sua vida privada, de seus investimentos 
cotidianos, de sua família. O homem, então, não se sente mais fazendo parte 
de uma espécie humana e não participa mais do trabalho da civilização. 
Considera os outros apenas obstáculos ou objetos de prazer. 

Nessa perspectiva, pode-se relacionar a fala de Enriquez com a chamada 

síndrome do super-homem, que, segundo Ribeiro (2017), é caracterizada pela 

incapacidade de o homem dizer não para certas coisas, acabando por assumir tarefas 

e compromissos que jamais seria capaz de dar conta, tendo como resultado o 

estresse. 

Tal comportamento, ainda segundo Ribeiro (2017), é “consequência da 

inabilidade de se relacionar com os outros e de um desejo de ser aceito que se coloca 

acima do bem-estar e da vontade real da própria pessoa”. 

Mas seria responsabilidade da Ciência tais mudanças comportamentais da 

sociedade? Para Costa (2018), essas mudanças não se dão, de fato, devido às 

descobertas científicas, mas sim, decorrentes do que chama de política científica. 

Falta conscientização no uso do conhecimento científico pela sociedade. Para Morin 

(2005), o uso do conhecimento científico com consciência não ocorre devido o 

distanciamento que existe entre o tripé ciência, técnica e política. A Ciência é pura, 

nobre e desinteressada; a técnica, que pode ser utilizada, tanto para o melhor quanto 

para o pior e a política, a perversora do uso da Ciência. 

A técnica produzida pelas ciências transforma a sociedade, mas também, 
retroativamente, a sociedade tecnologizada transforma a própria ciência. Os 
interesses econômicos, capitalistas, o interesse do estado desempenha seu 
papel ativo nesse circuito de acordo com suas finalidades, seus programas, 
suas subvenções. A instituição científica suporta coações tecno-burocráticas 
próprias dos grandes aparelhos econômicos ou estatais, mas nem o Estado, 
nem a indústria, nem o capital são guiados pelo espírito científico: utilizam os 
poderes que a investigação científica lhes dá (Morin, 2005, p.20). 
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Ainda em consonância com o autor, é fundamental que a Ciência converse 

consigo mesma em relação as suas estruturas ideológicas e seu enraizamento 

sociocultural. 

Morin (2005, p. 26) ressalta a importância de uma Ciência capaz de “conceber 

como e que em condições culturais as ideias se agrupam, se encadeiam, se ajustam, 

constituem sistemas que se autorregulam, se auto defendem, se auto multiplicam, se 

auto propagam”. 

Para o autor acima mencionado, pode ser que o momento atual seja um 

momento crítico, no qual o próprio conceito de Ciência esteja passando por 

modificações, e fazendo-se necessária uma sociologia do conhecimento científico, 

bem como o uso da Ciência de maneira consciente em prol de sociedade justa e 

sustentável de modo que as interferências ocasionadas pelas descobertas científicas 

sejam utilizadas pelo homem na busca da harmonia social e não para o 

enriquecimento pessoal. A política e a economia devem ressaltar a Ciência enquanto 

Ciência como meio de entender o mundo e, com isso, criar oportunidades de uma vida 

mais saudável. 

A ciência não diz o que devemos fazer com o conhecimento que 
acumulamos. Essa decisão é nossa, em geral tomada pelos políticos que 
elegemos, ao menos numa sociedade democrática. A culpa dos usos mais 
nefastos da ciência deve ser dividida por toda a sociedade. Inclusive, mas 
não exclusivamente, pelos cientistas. Afinal, devemos culpar o inventor da 
pólvora pelas mortes por tiros e explosivos ao longo da história? Ou o inventor 
do microscópio pelas armas biológicas? (Gleiser, 2010, n.p). 

Para Gleiser (2010, n.p), a Ciência oferece ao ser humano a autonomia de 

pensar por si mesmo, e, ao fazer isso, dá a oportunidade de uma escolha informada. 

Tão logo, o uso que se faz do conhecimento científico não é culpa da Ciência, mas 

sim de cada um. Portanto, “apenas uma sociedade versada na ciência pode escolher 

o seu destino responsavelmente”. 

1.3 O CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

A evolução científica é resultado do seu próprio desenvolvimento. Desde sua 

origem, na Grécia Antiga, a Ciência foi evoluindo, alcançando as condições dos dias 

atuais. Nessa percepção, o conhecimento sempre se fez presente e, por meio desse, 
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“o homem busca a compreensão e explicação da realidade [...]” (RODRIGUES, 1966, 

p.117). 

A observação é um dos meios pelo qual o homem mais adquire conhecimento. 

Ele observa, analisa, chega a conclusões. É por meio da observação que o homem 

consegue se apropriar da realidade. 

A intensidade com que essa apropriação acontece depende da complexidade 

daquilo que é observado e das possibilidades de observação. Sendo assim, ao falar 

em conhecimento, destacam-se, no contexto histórico: o conhecimento do senso 

comum, o conhecimento teológico, o conhecimento filosófico e conhecimento 

científico. Cada um desses possui características particulares que os diferenciam 

entre si. 

Para Rodrigues (1966, p. 118), o conhecimento do senso comum é aquele que 

“é obtido ao acaso, de modo espontâneo, a partir da experiência da vida cotidiana da 

pessoa”. É o conhecimento passado de geração para geração por meio de 

experiências casuais. Ele se caracteriza por ser subjetivo, assistemático, superficial, 

acrítico, falível e ametódico. Sendo assim, o conhecimento acerca de um objeto é 

resultado de opiniões individuais e de sentimentos, sendo considerado verdadeiro 

para um grupo de pessoas, e para outros, contestável. 

O conhecimento teológico baseia-se na crença e no estudo de Deus. Segundo 

o autor supracitado “é um conhecimento que apresenta um conjunto de verdades 

aceitas pelos homens a partir da revelação divina, e o que se revela é a vontade do 

deus em que o crente confia [...]”. É um conhecimento inspiracional, sistemático, não 

verificável, acrítico e infalível. O que rege o conhecimento teológico é a fé e a crença 

nas revelações divinas. 

Tanto o senso comum quanto o conhecimento teológico abrem pressupostos a 

inúmeros questionamentos em relação a sua veracidade. E é nesse contexto que 

surge o que os historiadores denominam conhecimento filosófico. A sua principal 

característica é o contínuo questionar. Para Rodrigues, (1966, p. 122) “o 

conhecimento filosófico é um constante indagar, cujas respostas se tornam objetos de 

novas indagações”. Suas particularidades estão no fato de ser um conhecimento 

crítico, valorativo, racional, sistemático, não verificável e geral. 
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Ressalta-se que o conhecimento filosófico é diferente do conhecimento “das 

ciências, pois, enquanto estas se preocupam em atingir os fatos concretos e explicá-

los por meio da experimentação [...], o conhecimento filosófico trabalha com ideia, 

enunciados, conteúdos reflexivos não expostos a experimentação” (RODRIGUES, 

1966, p.122). 

Portanto, o conhecimento científico se caracteriza pela construção de posições 

que podem ser testadas por meio da experimentação. O que o diferencia dos demais 

tipos é que esse é um conhecimento de cunho racional, obtido de forma sistemática, 

metódica, tendo por objetivo, de acordo com o autor acima citado, “buscar a 

veracidade dos fatos ou fenômenos” e surge da “necessidade de encontrar soluções 

para problemas propostos e do desejo de fornecer explicações que possam ser 

testadas e criticadas” (RODRIGUES, 1966, p. 122). 

A questão do uso do conhecimento científico permeia o mundo desde o início 

da humanidade e sua construção deu-se concomitantemente aos processos de 

desenvolvimento por quais as sociedades passaram ao longo dos anos. Tão logo, a 

construção do conhecimento científico se baseia na observação, na elaboração de 

hipóteses e modelos, e na verificação experimental do mesmo. 

Nesse sentido, Tossato (2013, p. 40) considera que a história do conhecimento 

científico pode ser divido, de forma ampla, em três momentos. O primeiro deles se 

refere à compreensão do conhecimento científico pelos gregos, que marcou 

significativamente as áreas da Astronomia, da Matemática e da Medicina. “Aristóteles 

foi o primeiro pensador que sistematizou o conhecimento científico”. Ainda para os 

gregos, a natureza não poderia ser matematizada, logo, a ciência grega era uma 

ciência qualitativa, na qual prevaleciam os acontecimentos naturais. 

O segundo momento que tange o desenvolvimento do conhecimento científico 

ocorreu no período da Modernidade com a chamada Revolução Científica. Ainda de 

acordo com Tossato (2013, p. 42), dois foram os pontos altos desse período, sendo o 

primeiro deles “o processo de “matematização” da natureza”, no qual o mundo natural 

é entendido como apto a ser matematizado”. E o segundo foi a “consideração de que 

o mundo deve ser entendido pelas informações dadas pela experiência”. Aqui, pode-

se observar como o conhecimento científico e a Ciência se complementam. 
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Já o terceiro momento constrói-se por vários acontecimentos como a Teoria da 

Relatividade e a Mecânica Quântica. O ponto chave desse período é a desmistificação 

da ideia de que o conhecimento científico é inabalável, ou seja, que não pode sofrer 

mudanças. 

Torna-se evidente de que “a evolução do conhecimento científico não é 

unicamente de crescimento e de extensão do saber, mas também de transformações, 

de rupturas, de passagem de uma teoria para outra [...] Morin (2005, p. 22)”. 

Observa-se que, ao longo dos anos, o conhecimento científico “tornou-se uma 

maneira de falar sobre o mundo natural ou social e procura dizer como ele é e como 

podemos agir nele” (TOSSATO, 2013, p.10). 

Para a Unesco, “a essência do conhecimento científico é a capacidade de 

examinar problemas de diferentes perspectivas e procurar explicações para diferentes 

fenômenos com um sentido de análise crítica” (CARVALHO, 2012, p. 13). O que 

permite a conversa entre a sociedade e a Ciência refere-se aos conhecimentos e à 

tecnologia por ela desenvolvida. 

Com a globalização e com o avanço da tecnologia, o conhecimento científico 

se torna cada vez mais presente na vida das pessoas. Hoje é impossível imaginar o 

desenvolvimento de uma sociedade desvinculado da Ciência e do conhecimento 

científico. 

De acordo com Tossato, 2013, p. 11: 

O conhecimento científico tem uma característica básica – embora não única 
– que é muito importante tanto para a própria ciência como para nossas vidas: 
a de fazer previsões (na verdade o termo é “predição” [..]). Isso quer dizer que 
o conhecimento científico procura “adiantar o futuro”, para que nós, a partir 
desse conhecimento do futuro, possamos agir no mundo. 

Para Reggiani (2015), “A construção do conhecimento científico é uma 

atividade humana, assim como o seu uso. Desse modo, ambas estão vinculadas à 

natureza humana.” Pressupõe-se que quando ocorre a construção de um 

conhecimento “o homem o faz de acordo com a sua estrutura de pensamento, ao 

utilizar esses conhecimentos ele o faz segundo a sua ética.” Porém, como se pode 

observar, ao longo da história, todo conhecimento que é produzido para melhorar a 

vida do homem pode ser usado, algumas vezes, para destruí-la. 
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Todo conhecimento pode ser utilizado de diferentes maneiras, em diferentes 
contextos. Quando nossos ancestrais descobriram que com um pedaço de 
madeira poderiam ter uma ferramenta que aumentava a força de um golpe 
do seu braço, eles descobriram um modo melhor de caçar e, com isso, 
garantir mais a vida de sua prole e talvez nossa existência hoje. Mas a 
confecção dessas ferramentas também forneceu a eles um modo de matar 
uns aos outros. (REGGIANI, 2015) 

Com o advento da modernidade, o conhecimento científico cada vez mais está 

fazendo parte da vida das pessoas. “Compreendê-lo é algo que se tornou 

imprescindível não apenas para os cientistas, mas para qualquer pessoa interessada 

em saber como vivemos hoje (TOSSATO, 2013, p.48).” 

E o mais importante é que, além de compreendê-lo, o homem consiga visualizar 

os impactos que esses conhecimentos têm sobre sua vida e sobre o mundo em que 

vive.  



2 LETRAMENTO CIENTÍFICO 

A palavra analfabeto2 é de origem latina, analphabētus, e se refere às pessoas 

que não sabem ler e escrever. Segundo dados do IBGE, divulgados em dezembro de 

2017, o Brasil possuía 11,8 milhões de analfabetos. Cabe ressaltar que, para o IBGE, 

consideram-se analfabetas as pessoas que não conseguem redigir um bilhete 

simples. No entanto, muitos não sabem que, além do analfabetismo literal, o qual é o 

mais conhecido e o mais difundido entre a literatura existente, há também o chamado 

analfabetismo científico. Esse tipo de analfabetismo está associado à incapacidade 

de as pessoas compreenderem os conceitos básicos das Ciências e fazerem uso 

deles no seu dia-a-dia. 

A pesquisadora Schall, da Fundação Oswaldo Cruz, em uma entrevista 

concedida em 2011, para a revista Educação, já mostrava uma grande preocupação 

em relação a esse “novo” tipo de analfabetismo, como se pode observar em sua fala: 

[...] é preciso se preocupar com o que alguns pesquisadores já denominam 
analfabetismo científico – uma expressão que significa falta de acesso ou 
dificuldade de apreender o conhecimento disponível – e elaborar programas 
nos quais o ensino da ciência permita a jovens e crianças compreender 
melhor o mundo e ter uma posição mais crítica sobre ele (GUIMARÃES, 
2011). 

Em pleno século XXI, chamado por alguns autores de século do aprendizado, 

momento em que a Ciência e a tecnologia despontam, o Brasil ainda possui 

indicadores de educação básica com notas abaixo de cinco, como é o caso do IDEB 

(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), que, no ano da pesquisa (2014), 

era de 4,2, em uma escala de 10 pontos, e a nota mais atual, de 2017, corresponde a 

4,7 pontos. 

O mesmo acontece com os indicadores de educação científica (PISA: programa 

internacional de avaliação dos estudantes). No ano de 2014, o Brasil ocupava a 57º 

posição geral, e 59º em ciências. Cabe ressaltar que os dados utilizados em 2014 

foram do PISA de 2012, pesquisa realizada com 65 países. Na última edição do PISA, 

em 2015, o Brasil passou a ocupar, no ranking geral, a 63ª posição, caindo cinco 

 

2 Disponível no site: https://conceito.de/analfabetismo. 
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posições. Fica evidente que o sistema educacional brasileiro precisa de mudanças 

urgentemente. 

 Como tentativa de entender o problema da educação do Brasil, no que diz 

respeito à educação científica, após os dados dos indicadores serem inferiores à 

média desejada, em 2014, realizou-se uma pesquisa pelo Instituto Abramundo em 

parceria com o Instituto Paulo Montenegro e a ONG Ação Educativa, com o objetivo 

de averiguar o Índice de Letramento Científico (ILC)3 dos brasileiros. De acordo com 

o documento publicado da pesquisa realizada Letramento Científico: um indicador 

para o Brasil o ILC não possui um caráter escolar e envolve a compreensão de textos, 

decisões em situações práticas e interpretações científico-tecnológicas do cotidiano 

ou além desse, sendo um estudo inédito para o levantamento da cultura científica no 

Brasil (GOMES, 2015, p.28). 

A pesquisa contou com a entrevista de mais de “duas mil pessoas com ao 
menos quatro anos de escola e idade entre 15  e 50 anos em nove capitais 
de todas as regiões do país, esse Indicador avalia desde o  domínio das 
linguagens, ou seja a compreensão de termos e textos de caráter científico- 
-tecnológico, passando pela capacidade pessoal para colocar em prática os 
conhecimentos científicos, até o revelar de uma visão de mundo, no sentido 
de fazer interpretação científica de fenômenos e processos (GOMES, p.28, 
2015). 

Para Maria do Carmo Brant de Carvalho, superintendente Educacional do 

Instituto Abramundo, fica evidente a necessidade de colocar a Ciência e a tecnologia 

como parte integradora do projeto de desenvolvimento nacional. Na situação atual, a 

Ciência e tecnologia deixam de ser temas restritos apenas a algumas academias e 

setores governamentais e precisa se fazer presente na agenda pública devido a sua 

extrema importância não só para o desenvolvimento da sociedade, mas na 

preservação da vida. 

A sociedade moderna pede por renovação na educação escolar para que o 

país (o Brasil) atinja o letramento científico de modo a permitir às novas gerações “a 

 

3 Para o conceito de letramento, O ILC adotou o modelo utilizado pelo Indicador de Analfabetismo 

Funcional (INAF), entendido como um contínuo que abrange desde habilidades e conhecimentos 
elementares até processos cognitivos mais complexos relativos à linguagem escrita. Para a parte 
científica, a capacidade medida foi a de uso e de compreensão da linguagem técnico-científica, 
inclusive mediante a utilização de conhecimentos específicos previamente adquiridos para lidar com 
situações cotidianas (GOMES, p.37, 2015). 
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conquista de uma fortalecida base feita de recursos cognitivos, relacionais e 

comunicativos (Gomes, p. 29, 2015)”. 

A mudança na estrutura e nos fundamentos da educação básica juntamente 

com a preparação dos professores são fundamentais para que a nova geração não 

fique mergulhada no analfabetismo científico. Ainda, de acordo com a superintendente 

Educacional do Instituto Abramundo, cresce a necessidade de mudanças nos 

currículos e a intencionalidade das escolas públicas para que as perspectivas da 

sociedade que está se estruturando sejam atendidas. Talvez a mais complexa dessas 

perspectivas seja a quebra dos paradigmas sociais, principalmente o que diz respeito 

às desigualdades sociais, que reduzem as possibilidades de muitos brasileiros terem 

acesso à educação e, consequentemente, a adquirirem autonomia e dignidade. 

O atual projeto educacional está cada vez mais distante das demandas do 
século 21 e de suas sociedades complexas marcadas pela inovação 
científica, tecnológica e informacional. Sem ruptura com o velho modelo, 
dificilmente conquistaremos maior sucesso. Mas temos no presente um 
debate bastante rico assim como proposições em torno de novos parâmetros 
curriculares para o país. Temos certeza que as novas proposições recolocam 
a educação científica com maior destaque na formação de nossos alunos 
crianças e jovens ( Carvalho apud Gomes, 2015, p.30) 

Portanto, o ILC serve de parâmetro para uma análise do letramento científico 

na sociedade brasileira. Por ser uma pesquisa abrangente, sendo os entrevistados de 

regiões diferentes, idades diversas, níveis de escolaridades distintos, entre outros, a 

pesquisa se torna transversal, sendo utilizada como parâmetro aos futuros estudos. 

Para um bom entendimento da pesquisa sobre o ILC, utilizaram-se dois 

autores. O primeiro deles, ou melhor, Ogunkola,4 trata das dimensões do 

conhecimento científico e, o segundo, Shamos,5 trabalha os conceitos do letramento 

científico. Para fácil compreensão, elaborou-se a tabela a seguir com a qual se 

evidenciam as definições e as dimensões de letramento científico adotadas pelos 

autores mencionados anteriormente. Ao relacionar às definições as dimensões do 

letramento científico, fica fácil notar o caminho traçado pela pesquisa do ILC no Brasil, 

e o motivo de os autores da pesquisa seguirem esse rumo na sua elaboração, 

 

4 De acordo com o documento publicado do ILC, os dados apresentados (neste trabalho de forma 
adaptada) foram retirados do livro SHEN, B.S. P. Scientific literacy and the public understanding 
of science. In S. B. Day. The communication of scientific information. Basel: Karger, 1975. 

5 Do mesmo modo, os conceitos trabalhados por Shamos é original do livro SHAMOS, M. The Myth of 
Scientific Literacy. New Brunswick: Rutgers University Press, 1995. 
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buscando uma sequência que atendesse aos objetivos de uma pesquisa além da sala 

de aula, e cuja demanda de entrevistados era heterogênea. 

 

Tabela 1 - Definições e dimensões do Letramento Científico 

Definições 
para 

Letramento 
Científico 

Shamos Dimensões do 
Letramento 
Científico 

Ogunkola 

 
 

Letramento 
científico 
cultural 

É a forma mais simples 
de letramento. Refere-
se à compreensão de 
certas informações 
básicas que os 
comunicadores devem 
considerar que as suas 
audiências já possuem. 

 
 
 
 
 
 

Letramento 
científico 
nominal 

- Identifica termos e 
questões científicas, 
mas demonstra 
tópicos, problemas, 
informações, 
conhecimentos ou 
compreensões 
incorretas. 
- Apresenta 
equívocos de 
conceitos e de 
processos científicos. 
- Fornece 
explicações que são 
insuficientes e 
inadequadas de 
fenômenos 
científicos. 
- Expressa princípios 
científicos de uma 
forma ingênua. 

 
 
 

Letramento 
científico 
funcional 

Refere-se à exigência 
de que o indivíduo deve 
não só ter o comando de 
um conhecimento da 
ciência, mas também 
ser capaz de conversar, 
ler e escrever de forma 
coerente, utilizando os 
termos da ciência em 
um contexto, talvez não 
técnico, mas ainda 
assim significativo. 

 
 
 

 
 
 
 

Refere-se ao indivíduo 
que tem realmente 
conhecimento sobre o 
empreendimento 
científico global, os 
principais processos 
conceituais da ciência, 

 
 

Letramento 
científico 
funcional 

- Utiliza vocabulário 
científico. 
- Define os  termos 
científicos de 
maneira correta. 
- Memoriza palavras 
técnicas. 
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O 
“verdadeiro” 
letramento 
científico 

como eles foram 
obtidos, por que eles 
são amplamente 
aceitos, como a ciência 
alcança a ordem a partir 
de um universo 
aleatório, e o papel do 
experimento na ciência. 
Esse indivíduo 
também aprecia 
elementos da 
investigação científica, a 
importância do 
questionamento 
adequado, do raciocínio 
analítico e dedutivo, dos 
processos de 
pensamento lógicos e 
de dependência de 
provas objetivas. 

 
 
 
 
 
 
 

Letramento 
científico 

conceitual e 
procedimental 

- Compreensão dos 
esquemas 
conceituais da 
ciência. 
- Compreensão dos 
conhecimentos e 
habilidades da 
ciência processual. 
- Compreensão das 
relações entre as 
partes de uma 
disciplina científica e 
a 
estrutura conceitual 
da disciplina. 
- Compreensão dos 
princípios e os 
processos 
organizacionais da 
ciência. 

 
 

Letramento 
científico 

multidimensional 

• Compreende as 
qualidades únicas da 
ciência. 
• Diferencia a ciência 
de outras disciplinas. 
• Sabe a história e a 
natureza das 
disciplinas de 
ciências. 
• Compreende a 
ciência em um 
contexto social. 

Fonte: adaptado Gomes (2015) 

 

Para a concretização da pesquisa, os autores e os institutos envolvidos, além 

dos estudos sobre as concepções de letramento científico, basearam-se em uma 

pesquisa realizada no Reino Unido, pela Fundação Nuffield.6 De acordo com o site da 

Fundação, eles têm por objetivo “melhorar a vida das pessoas e sua capacidade de 

participar da sociedade, entendendo os fatores sociais e econômicos que afetam suas 

chances na vida” (Tradução nossa).  A pesquisa, por eles financiada, visa a melhorar 

o desenho e a operação da política social, particularmente em Educação, Bem-Estar 

e Justiça. 

 

6 A Nuffield Foundation financia pesquisas, análises e programas estudantis que promovem 
oportunidades educacionais e bem-estar social em todo o Reino Unido (traduzido do site: 
<https://www.nuffieldfoundation.org/about-the-foundation> . Acesso em: 12 jul. 2019) 

https://www.nuffieldfoundation.org/about-the-foundation
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A Fundação dispõe de programas estundantis que oferecem oportunidades aos 

alunos de formas individuais, prezando pelo atendimento aos menos favorecidos, 

buscando desenvolver neles habilidades e confiança de caráter científico. O foco no 

desenvolvimento de tais habilidade se deve ao fato de acreditarem que elas são 

essenciais para todos participarem plenamente do que chamam de “economia do 

conhecimento digital”. 

A pesquisa realizada pela Fundação Niffield, que serviu de base para o 

desenvolvimento da pesquisa do ILC no Brasil, é denominada “Ciência do Século 

XXI”. Com essa pesquisa, a Fundação Niffield levantou cinco habilidades, que 

consideram como essenciais para que uma sociedade seja letrada cientificamente, 

são elas:  

1ª habilidade: apreciar e compreender o impacto da Ciência e da tecnologia 
na vida cotidiana. 
2ª habilidade: tomar decisões pessoais informado sobre as coisas que 
envolvem a ciência, como a saúde, alimentação e o uso de energéticos. 
3ª habilidade: ler e compreender os pontos essenciais de relatos da mídia 
sobre as questões que envolvem a ciência. 
4ª habilidade: refletir criticamente sobre as informações incluídas ou 
omitidas em tais relatos. 
5ª habilidade: participar de forma confiante de discussões com outras 
pessoas sobre as questões que envolvem a ciência (GOMES, 2015, p.35). 

Na continuidade, ressalta Gomes (2015, p. 37) que a elaboração de tal 

pesquisa teve como ponto de partida o Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes (PISA)7 de cunho internacional e o Indicador de Analfabetismo Funcional 

(INAF)8 para o levantamento dos dados referentes à porcentagem de brasileiros 

analfabetos cientificamente, sendo o ILC dividido em quatro níveis de proficiência. 

O primeiro nível corresponde ao letramento não científico, onde não ocorre 
o uso do conhecimento e de termos científicos, corresponde a capacidade de 
identificação de informações simples, como a leitura da conta de luz, 
dosagem de algum remédio. 

 

7 Segundo o INEP, é uma avaliação internacional que mede o nível educacional de jovens de 15 anos 
por meio de provas de Leitura, Matemática e Ciências. [...] O exame é realizado a cada três anos pela 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), entidade formada por 
governos de 30 países que têm como princípios a democracia e a economia de mercado. Países não 
membros da OCDE também podem participar do Pisa, como é o caso do Brasil, convidado pela 
terceira vez consecutiva. (Disponível em: http://portal.inep.gov.br/artigo/-
/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/o-que-e-o-pisa/21206) 

8 É uma pesquisa idealizada em parceria entre o Instituto Paulo Montenegro e a ONG Ação Educativa 
e realizado com o apoio do IBOPE Inteligência com o objetivo de mensurar o nível de alfabetismo da 
população brasileira entre 15 e 64 anos, avaliando suas habilidades e práticas de leitura, de escrita 
e de matemática aplicadas ao cotidiano. (Disponível em: <https://ipm.org.br/inaf>. Acesso em: 14 
maio 2019. 

http://www.inep.gov.br/imprensa/noticias/internacional/Pisa_30.htm
http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/o-que-e-o-pisa/21206
http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/o-que-e-o-pisa/21206
https://ipm.org.br/inaf
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A segunda categoria diz respeito ao letramento rudimentar, que consiste na 
capacidade de fazer comparações entre informações e fazer uso do 
conhecimento científico em situações básicas do cotidiano de uma pessoa, 
como por exemplo, entender os riscos de uma má alimentação, ou de uso 
indevidos de remédios. 
No terceiro nível encontra-se o letramento científico básico, que permite a 
leitura e compreensão de termos mais técnicos, como manuais de 
equipamentos, e consegue se estabelecer uma relação entre o conhecimento 
científico e a tecnologia. 
Por último, tem-se o letramento científico proficiente, “domínio de 
conceitos e termos científicos em situações mais amplas que a vivência 
imediata, a elaborar argumentos e a avaliar hipóteses de caráter mais 
abstrato.  

A caracterização da pesquisa em tais níveis baseou-se nos conceitos e nas 

dimensões de letramento científico proposto por Shamos e Ogunkola, como na tabela 

anteriormente apresentada, utilizando-se o conceito de letramento proposto pelo Inaf, 

que está relacionado às habilidades, aos conhecimentos e aos processos cognitivos 

simples e complexos, relativos à linguagem escrita (GOMES, 2015). 

O foco do ILC está centrado no domínio da linguagem, nos saberes práticos e 

na visão de mundo dos entrevistados. Tão logo, possibilitou-se mensurar o 

conhecimento em relação às nomeações relativas ao campo das ciências, a 

importância dada aos saberes científicos na prática, e se os participantes da pesquisa 

conseguiam visualizar que a Ciência (os conhecimentos científicos) faz parte das suas 

atividades cotidianas. 

A necessidade de uma pesquisa voltada ao letramento científico se deu em 

função da caracterização do mundo atual, regido pela Ciência e Tecnologia. As 

pessoas que possuem um conhecimento nessas áreas conseguem de maneira mais 

fácil adaptar-se às mudanças por quais as sociedades estão passando, 

compreendendo e aplicando os conhecimentos científicos na resolução de problemas, 

sejam eles particulares ou mais abrangentes. 

Para Fourez apud Santos (2007, p. 7), 

[...] as pessoas poderiam ser consideradas cientifica e tecnologicamente 
letradas quando seus conhecimentos e habilidades dão a elas um certo grau 
de autonomia (a habilidade de ajustar suas decisões às restrições naturais 
ou sociais), uma certa habilidade de se comunicar (selecionar um modo de 
expressão apropriado) e um certo grau de controle e responsabilidade em 
negociar com problemas específicos (técnico, mas também emocional, social, 
ético e cultural). (tradução livre) 
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A urgência de fornecer ao Brasil um ILC está no fato de a sociedade precisar 

de pessoas capazes de ler e de compreender termos científicos que fazem parte da 

mídia escrita e estão em contato direto com a população, seja na bula de um remédio, 

na utilização de um computador, celular, nas contas de energia elétrica, nos 

problemas ambientais, entre outros. Há a necessidade de mudanças e a criação de 

novas políticas educacionais que vislumbrem o campo científico como parte 

integradora por currículos escolares, bem como na formação de professores para que 

atuem nessa área. 

Tal preocupação justifica o caráter não escolar do ILC, que tentou ir além dos 

indicadores já existentes (PISA e o INAF), que são de caráter escolar, pois, de acordo 

com Gomes (2005, p. 50)  

O mundo está precisando de cidadãos com habilidades de pensamento 
crítico, que são capazes de questionar as bases sobre as quais certas 
afirmações são construídas, e que podem pesquisar de forma independente 
para obter informações para construir opiniões racionais e bem apoiadas. 

Portanto, o letramento científico se origina das interações entre a Ciência e a 

Sociedade que, de acordo com Prewitt (apud SANTOS, 2007, p. 7), promove o 

“cidadão prático (savvy citizen)”, caracterizado como aquele que, apesar de não ser 

cientista, consegue atuar na sociedade, tanto no nível pessoal quanto no social, sendo 

capaz de compreender com profundidade os princípios e as estruturas que governam 

situações mais complexas e, acima de tudo, compreendem como a Ciência e a 

tecnologia influenciam a sua vida. 

Mediante esse contexto, o ILC se desenvolve como uma pesquisa que visa a 

acompanhar o desenvolvimento do letramento científico no Brasil, permitindo ser 

possível avaliar quantitativamente a sua importância, de modo a propor ideias de 

mudanças necessárias para a educação científica fazer parte, de maneira efetiva, do 

contexto educacional do país. 

As perspectivas do ILC estão voltadas ao alfabetismo, ao letramento e ao 

caráter não escolar como se pode observar na figura Nº 1 a seguir: 
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Figura 1 - Perspectivas para a criação do Índice de Letramento Científico 

 

Fonte: Gomes (2015) 

 

A metodologia adotada para a realização da pesquisa foi a visita domiciliar, e 

os questionamentos pautaram-se no contexto social, relacionados à vida do 

entrevistado, trabalho, escolaridade, lazer, e também na dimensão cognitiva, com 

perguntas respondidas nas modalidades escrita e oral sobre situações cotidianas, 

com maior ou menor caráter científico. Não foi permitido acesso a qualquer facilitador 

à obtenção das respostas (GOMES, 2015, p. 50-53). 

As 2002 entrevistas realizadas pela pesquisa aplicaram-se em municípios de 

Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, 

Salvador, Belém e Distrito Federal. A amostra reflete o ILC de aproximadamente 23 

milhões de brasileiros (GOMES, 2015, p.53).    

Para que se possa compreender como se utilizaram as perguntas na pesquisa 

de acordo com o nível de letramento já mencionado anteriormente, observa-se, 

abaixo, uma questão de cada nível. Cabe ressaltar que, para cada questão, havia 

também uma chave de resposta. 
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Ao observar os modelos de questões utilizadas em cada nível de letramento 

científico, fica evidente o cuidado que os elaboradores da pesquisa tiverem para tentar 

chegar o mais perto possível das dimensões que cada nível abrange. Poderá 

perceber-se que mesmo as questões do nível 1, consideradas mais simples, e com a 

uma exigência de resposta de conhecimentos mais gerais, o número de pessoas que 

não souberam responder, ainda, é elevado. 

Observam-se as seguintes perguntas utilizadas na pesquisa Gomes (2015, 

p.54-55). As questões utilizadas no nível 1, letramento não científico, compuseram-se 

de textos simples, que fazem parte da vida do entrevistado, e esse teria de localizar, 

no texto, informações explícitas, não lhe sendo necessário ter o domínio dos 

conhecimentos científicos.  

Quadro 1 – Nível 1 

 
Fonte: adaptado Gomes (2015) 

 

Na questão acima, a resposta para a pergunta estava explícita no texto, em 

“dose oral”. Com uma boa leitura do texto apresentado sobre o uso da “Melco 

Aspirina”, seria possível encontrar a solução do questionamento. Como a própria 

classificação do nível 1 do letramento científico, já apresentada anteriormente, não é 

Nível 1 
Melco Aspirina 500 

Indicações: Dor de cabeça, dores musculares, dor reumática, dor de dente, dor 
                     de ouvido. Alivia os sintomas da gripe comum. 
 
Dose oral: 1 a 2 comprimidos de 6 em 6 horas, de preferência após as refeições,  
                   durante 7 dias no máximo. 
 

Precauções: Não use para gastrite ou úlcera péptica. Não use se estiver tomando 
medicamentos anticoagulantes, ou se tiver sangramentos frequentes. 
Ingredientes: Cada comprimido contém: 500 mg de ácido acetilsalicílico.  

Excipiente: C.B.P 1 comprimido. 

 

Questão: Por quanto tempo, no máximo, você pode tomar esse remédio? 

 

Chave de correção: durante, no máximo 7 dias.  

 

Porcentagem de acerto: 90% 
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necessário ter domínio do conhecimento científico para responder às questões desse 

nível. Levando em consideração a abrangência da pesquisa ter sido de 2002 pessoas, 

200 entrevistados erraram a questão, totalizando 10% de erro. 

Para o nível 2, letramento científico rudimentar, os entrevistados deveriam ser 

capazes de usar conhecimentos científicos básicos para a resolução de problemas 

que envolviam interpretação e comparação de informações. 

Quadro 2 – Nível 2 

 
Fonte: adaptado Gomes (2015) 

 

Ao se comparar a questão do nível 2 com a do nível 1, percebe-se a exigência 

precisa do domínio dos conhecimentos científicos básicos e de interpretação dos 

dados apresentados no texto.  As informações apresentadas eram sobre o que 

acontece quando se dirige com pneus desgastados em dias de chuvas, evidenciando 

a perda de aderência e possíveis acidentes. Já a questão a ser respondida era sobre 

a importância das estrias dos pneus quando se dirige em pistas molhadas. O 

entrevistado deveria ser capaz de utilizar as informações apresentadas, percebendo 

que o aumento de estrias, aumentaria a estabilidade do veículo, pois a água escorreria 

entre elas, ou seja, o oposto do que ocorre com os “pneus carecas”.  

Nessa questão, mais de 50% dos participantes da pesquisa erraram a questão, 

ou seja, 1041 pessoas. 

Nível 2 
Leia o texto abaixo: 

CHUVA, MENOR ATRITO DOS PNEUS 

Ao dirigir na chuva, tenha em mente: os freios param as rodas, mas são os pneus 
que param o carro. A mesma advertência vale para o caso de dirigir na lama, sobre 
a areia, com óleo na pista ou em outras circunstâncias que alterem as condições 
de atrito. 

Pneus desgastados, sem estrias, na chuva, aumentam a probabilidade de perda 
de aderência e consequente controle do veículo, pois a água não escoará e o pneu 
deslizará sobre ela. 

Questão: O que faz com que o pneu com estrias aumente a segurança quando a 
pista está molhada? 

Chave de correção: o pneu com estrias facilita o escoamento da água. 
 

Porcentagem de acerto: 48% 
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Em relação ao nível 3, letramento científico básico, os participantes da pesquisa 

mostraram capacidade de elaborar propostas de resolução de problemas mais 

complexos a partir de evidências científicas e de textos técnicos. 

Quadro 3 – Nível 3 

 
Fonte: adaptado Gomes (2015) 

 

No letramento científico proficiente, nível 4, faz-se necessário o domínio de 

termos e de conceitos científicos bem como a elaboração de hipóteses e de conhecer 

questões relacionadas ao meio ambiente, saúde e astronomia. 

Nível 3 

 
Os gráficos a seguir mostram a evolução de populações de bactérias ao longo do 
tempo em duas pessoas infectadas com a mesma bactéria. Nos dois casos, os 
doentes tomaram antibióticos. 

 

 

 

 

 

Questão: Formule hipóteses sobre o que pode ter ocorrido para justificar a   
diferença nos gráficos dos dois casos. 

Chave de correção: é possível que no (caso B) o segundo paciente: a) tenha 
interrompido o tratamento; b) as bactérias desenvolveram resistência/ 
mutação/evolução; c) o remédio não matou todas as bactérias; d) não tomou o 
remédio conforme indicava a bula ou o médico. 

Porcentagem de acerto: 25% 
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Quadro 4 – Nível 4 

 

 
Fonte: adaptado Gomes (2015) 

 

Como se pode verificar, em cada quadro acima, conforme aumentava a 

necessidade de utilização de conhecimentos científicos para a resolução das 

questões, a porcentagem de acertos diminuía. No nível 4, classificado como 

letramento científico proficiente, somente 120 pessoas, das 2002 entrevistadas, 

conseguiram responder adequadamente à questão proposta. Fica evidente que a 

grande maioria da população brasileira não tem domínio do conhecimento científico e 

Nível 4  

 
A Organização das Nações Unidas (ONU) produz estudos que permitem fazer 
projeções sobre a concentração de dióxido de carbono na atmosfera e o aumento 
da temperatura global. É com base nesses estudos que foi produzido o gráfico a 
seguir: 

 

 

Questão: Porque o gráfico apresenta dois traçados, um para o "cenário otimista" 
e outro para o "cenário pessimista". 

Chave de correção: deve mencionar termos relacionados à probabilidade como 
“depende” ou “possibilidade”, ex.: são duas possibilidades diferentes conforme o 
comportamento humano e o da atmosfera; depende das emissões de carbono; não 
se sabe exatamente o que acontecerá e os gráficos retratam as probabilidades/ 
projeções/ estimativas. 

Porcentagem de acerto: 6% 
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não consegue utilizar-se do conhecimento aprendido em sala de aula para resolver 

problemas relacionados às situações do seu dia-a-dia. 

Os organizadores da pesquisa esperavam um resultado abaixo da média, mas 

não imaginavam ser tão ruim. Isso causou preocupação não só pelo fato de somente 

5% da população brasileira ter letramento científico proficiente, mas porque, entre as 

pessoas com nível superior, essa porcentagem chega somente a 10%. 

Em relação ao resultado geral da pesquisa, os dados são ainda mais 

alarmantes, ou seja, 79% da população brasileira possui índice de letramento 

científico rudimentar ou básico, como se pode observar na figura abaixo, retirada do 

documento publicado sobre a pesquisa realizada. 

Gráfico 1 – Letramento científico da população brasileira 

 
Fonte: Gomes (2015) 

 

Ao se observar o quadro acima, percebe-se que 64% dos entrevistados têm um 

letramento não científico ou rudimentar, portanto, possuem um domínio precário dos 

conhecimentos científicos. É importante ressaltar o fato de somente 5% se 

enquadrarem no nível 4, ou melhor, letramento científico proficiente. Um ILC elevado 

tem um impacto muito grande na dinâmica da sociedade, afetando diretamente todas 

as esferas que a compõem.  
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Quando feita uma análise em relação ao nível de escolaridade dos 

respondentes da pesquisa, o cenário se mantém. Mesmo entre os que possuem 

ensino superior, há uma deficiência na capacidade de aplicar os conhecimentos 

científicos em tarefas simples de suas vidas. 

Tabela 2 – Educação sem ciência 

Educação sem ciência 

Mesmo entre os que fazem ou fizeram um curso superior, o domínio de linguagem e de 

conceitos científicos, bem como as habilidades de aplicar isso no dia a dia, é baixo. 

  Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 

Ensino fundamental 29% 50% 20% 1% 

Ensino Médio 14% 52% 29% 4% 

Ensino Superior 4% 37% 48% 11% 

Fonte: Guimarães (2014) 

 

 

De acordo com Uzal (ano, p.), presidente do Instituto Abramundo, na data da 

pesquisa, a ausência de domínio científico em uma sociedade impede o exercício da 

cidadania. 

A pesquisa do ILC no Brasil aconteceu de forma inédita, somente em 2014, 

porém já estava sendo aplicada em outros países. Esse fato só ressalta a necessidade 

emergente de um estudo direcionado à retomada da importância da Ciência para o 

desenvolvimento da sociedade. 

Na ilustração abaixo, é possível perceber a realização de pesquisas sobre o 

letramento científico nos Estados Unidos e nos países da Europa. 
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Tabela 3 – Letramento científico nos EUA e na Europa 

 
Fonte: Gomes (2015) 

 

 

Comparando o ILC do Brasil com o do Canadá (embora a pesquisa no Canadá 

tenha sido realizada em 2012), fica clara a diferença entre o índice de letramento 

científico dos dois países. Embora o índice do Canadá seja de 42%, ainda é 

considerado relativamente baixo. Nesse contexto, é preocupante o índice do Brasil, 

que não chega nem a 10% da população alfabetizada cientificamente. 

Embora o Brasil venha realizando pesquisas que versam sobre Ciência e 

tecnologia desde 1987, por utilizarem metodologias e recortes muito diferentes, elas 

acabaram comprometendo a comparabilidade dos resultados. Seguindo uma linha do 

tempo em relação às pesquisas já realizadas no Brasil, verifica-se: em 1987, a 

pesquisa realizada era sobre o que os brasileiros pensavam sobre ciência e tecnologia 

baseada na opinião pública da população com 18 anos ou mais, residentes nas áreas 
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urbanas; em 1992, devido à Conferência Internacional ECO – 92, a pesquisa realizada 

tinha como tema de investigação o que o brasileiro pensava da ecologia, relacionada 

à conscientização e à preservação do meio ambiente; nos anos de 2006 e 2010, o 

então Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), juntamente com a Academia 

Brasileira de Ciências e o Museu da Vida (Fiocruz) voltaram a coletar dados referentes 

à percepção pública sobre a Ciência e a tecnologia por meio de enquetes com 

entrevistas domiciliares e questionários; em 2014, realizou-se a pesquisa sobre o ILC, 

conforme já mencionado anteriormente e, em 2015, outra pesquisa, também 

encomendada pelo MCTI, foi aplicada, sendo realizada por telefone com 1692 

entrevistas, sendo composta por um questionário com 105 perguntas abertas e 

fechadas à população de 16 anos ou mais. Percebe-se, então, que há um interesse 

muito grande em tentar entender o problema por qual o Brasil passa em relação ao 

domínio científico da sua população (SERRAO et al.,2016). 

O século XX ficou conhecido como o século do conhecimento. O grande avanço 

e crescimento das tecnologias trouxe novos meios de acesso às informações, 

possibilitando acesso imediato a fatos e a acontecimentos ocorridos nos lugares mais 

remotos do planeta. Chega-se ao século XXI, no qual as pessoas estão cercadas por 

informações, porém não conseguem compreendê-las. A ciência e a tecnologia 

continuam a emergir, mas a sociedade não consegue absorver todo o conhecimento 

disponível.  

Mesmo na era da Ciência e da Tecnologia, as pesquisas realizadas para 

verificar os índices de conhecimento nas mais variadas áreas continuam a mostrar 

resultados insatisfatórios. Forma-se uma dualidade muito grande entre as ferramentas 

existentes, que deveriam facilitar o acesso ao conhecimento e proporcionar uma maior 

apropriação intelectual dos acontecimentos mundiais, em relação ao que realmente 

acontece. 

Reverter esse quadro exige um trabalho árduo e que deverá ser construído 

gradativamente, sendo necessárias mudanças na arquitetura da educação básica, 

nos interesses políticos e econômicos da sociedade.  

Para Sasson et al. (2003, p. 64) em seu documento Cultura Científica: um 

direito de todos, esse gargalo que aumenta cada vez mais em relação a uma 

população analfabeta cientificamente está diretamente relacionado à questão de que 
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a maioria das pessoas não tem acesso ao conhecimento científico, ficando excluída 

da sociedade,  

[...] a possibilidade de superar esse privilégio, de que amplos setores da 
população tenham conhecimentos que lhes permitam tomar as decisões da 
vida diária [...] significa colocar a formação científica necessária e pertinente 
à disposição de todos os cidadãos e cidadãs. 

Na continuidade, ainda, ressalta o referido documento que a ciência não deve 

ser utilizada apenas para a resolução de problemas técnicos, mas deve ser voltada à 

cidadania, devendo ser culturalmente aceita na sociedade. 

Nessa perspectiva, Sasson et al. (2003, p. 70), baseado na Declaração de 

Budapest, de 1999,9 reconhece que para ser possível “enfrentar os problemas éticos, 

sociais, culturais, ambientais, econômicos, sanitários e de equilíbrio entre os gêneros 

é indispensável recorrer às ciências naturais e sociais”.  

No entanto, os benefícios das ciências estão distribuídos de forma desigual, 

devido às diferenças estruturais existentes entre os países, grupos sociais e regiões. 

O autor ressalta o contraste entre “pobres e os ricos é não só o fato de que possuem 

menos bens, mas as circunstâncias de que, em sua grande maioria, estão excluídos 

da criação e dos benefícios do saber científico” (SASSON et al.  2003, p. 70). 

A possibilidade de acesso à Ciência e aos conhecimentos científicos torna-se 

necessária para que se possa explorar, ao máximo, o potencial científico mundial,  a 

fim de às necessidades da humanidade. 

Diante disso, vê-se como um fator-chave a proposta de que, no século XXI, 
a ciência deva-se converter em um bem compartilhado solidariamente em 
benefício de todos os povos; que se reconheça a necessidade, cada vez 
maior, dos conhecimentos científicos para a tomada de decisões, no setor 
público como no setor privado; e que o acesso ao saber científico com fins 
pacíficos se faça, desde muito cedo, como parte do direito à educação que 
têm todos os homens e mulheres. E que o ensino da ciência seja reconhecido 
como fundamental para a plena realização do ser humano, para que se possa 
contar com cidadãos ativos e bem informados (SASSON, et al.,2003, p.70). 

Espera-se que tal proposta se efetive, caso contrário, a humanidade continuará 

a ser analfabeta cientificamente, e, consequentemente, os resultados obtidos pelo ILC 

continuarão deixando a desejar. Destaca-se que ao ser um analfabeto científico, o 

 

9 Conferência realizada em Budapest, sobre a Ciência e o uso do conhecimento científico, em primeiro 
de julho de 1999. 
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homem não deixa apenas de adquirir o conhecimento científico em si, mas também 

perde sua participação na sociedade. Para Pereira (2016), ser analfabeto científico “é 

como se você tivesse desprivilegiado do processo democrático e nem soubesse 

disso”.  

Ainda, segundo Pereira (2016), 

o alfabetizado cientificamente olha o mundo de forma diferente. Tem um 
conhecimento que fortalece e dá a chance de não ser pego em desvantagem 
por outros que também entendem. Tem seus fundamentos e confronta a 
sociedade. Vê a matemática e a ciência como uma coisa só, compreende o 
mundo e sua política. 
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3 ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA 

Como visto no capítulo anterior, a Ciência no Brasil vive um momento crítico. A 

sociedade brasileira não consegue absorver e compreender os conceitos científicos 

básicos e, com isso, não tem autonomia na tomada de decisões. Assim, não percebe 

que vive cercada de Ciência e que a tecnologia faz parte da sua vida, sendo até difícil 

imaginar viver em sociedade sem elas (Ciência e tecnologia). 

Ao lado de um índice de letramento científico extremamente baixo, emerge a 

necessidade de uma mudança nesse cenário. Sabe-se que a educação básica 

brasileira precisa de reestruturação, e que se fazem necessárias novas políticas 

educacionais que atendam às novas perspectivas na educação. 

Nesse contexto, muitos autores remetem seu discurso ao que chamam de 

alfabetização científica, e outros, ainda, usam o termo de enculturação científica. Para 

Laugksch (1999, p. 1) “a alfabetização científica tornou-se um slogan educacional 

internacionalmente reconhecido”10 (tradução nossa).  

E, para Durant e Jenkins (apud LAUGKSCH, 1999, p. 1), Alfabetização 

Científica “significa o que o público em geral deve saber sobre ciência” e “geralmente 

implica uma apreciação da natureza, objetivos e limitações gerais da ciência, 

juntamente com alguma compreensão das ideias científicas mais importantes”.11 

Para Sasseron e Machado, (2017, p. 11), a: 

Alfabetização Científica se refere ao ensino de Ciências cujo objetivo é a 
formação do indivíduo que o permita resolver problemas do seu dia a dia, 
levando em conta os saberes próprios das Ciências e as metodologias de 
construção de conhecimento próprias do campo científico. 

Tal definição parte, segundo os autores acima, da concepção de alfabetização 

proposta por Freire (1980, p. 111),  

a alfabetização é mais do que o simples domínio psicológico e mecânico de 
técnicas de escrever e de ler. É o domínio destas técnicas em termos 

 

10 “Scientific literacy has become an internationally well-recognized educational slogan [...]” 

11 Scientific literacy “stands for what the general public ought to know about science” (Durant, 1993, p. 
129), and “com-monly implies an appreciation of the nature, aims, and general limitations of science, 
coupled with some understanding of the more important scientific ideas”(Jenkins,1994,p. 5345). 
Disponível 
em:https://www.researchgate.net/publication/200772545_Scientific_Literacy_A_Conceptual_Overview 
Acesso em 14.07.2019. 
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conscientes. [...] Implica numa auto formação de que possa resultar uma 
postura interferente do homem sobre seu contexto.  

Ainda, para fortalecer essa argumentação, Sasseron e Carvalho (2011, p. 60); 

Carvalho e Tinoco (2006) e Mortimer e Machado (1996) usam o termo enculturação 

científica no lugar de alfabetização científica. Para eles, a Ciência faz parte da cultura 

de uma sociedade, portanto, faz-se necessário a sociedade a ver como um processo 

de construção cultural, incorporando-a. 

Os autores brasileiros que usam a expressão “Enculturação Científica” 
partem do pressuposto de que o ensino de Ciências pode e deve promover 
condições para que os alunos, além das culturas religiosa, social e histórica 
que carregam consigo, possam também fazer parte de uma cultura em que 
as noções, ideias e conceitos científicos são parte de seu corpus. Deste 
modo, seriam capazes de participar das discussões desta cultura, obtendo 
informações e fazendo-se comunicar. 

A Alfabetização Científica tem como ideia central a promoção de “condições 

para que os alunos sejam inseridos em mais uma cultura, a cultura científica 

(SASSERON; MACHADO, 2017, p. 11). Analisando sob uma perspectiva mais 

detalhista e levando em consideração as ideias dos autores acima mencionados 

(2017, 11-12), a alfabetização científica pode ser “entendida como um letramento 

científico, se o considerarmos o conjunto de práticas às quais uma pessoa lança mão 

para interagir com seu mundo e os conhecimentos deles (grifo dos autores)”. 

Por mais que o tema alfabetização científica venha ganhando força agora no 

Brasil, segundo Laugksch (1999, p. 2), 

O termo “alfabetização científica” foi cunhado no final da década de 1950 e, 
provavelmente, apareceu pela primeira vez impresso quando Paul Hurd 
(Hurd, 1958) o usou em uma publicação intitulada Literacia Científica: Seu 
Significado para as Escolas Americanas (DeBoer, 1991, Roberts, 1983). 
Apesar disso, o interesse e a preocupação com elementos do conceito de 
letramento científico (isto é, a idéia de que o público deveria ter algum 
conhecimento de ciência) remontam pelo menos ao início deste século 
(SHAMOS, 1995). 12 (tradução nossa). 

Para Santos (2007, p. 474), o aumento nas discussões relacionadas ao tema 

da alfabetização científica se intensificou nos anos de 1950 por se caracterizar como 

 

12 The term “scientific literacy” was coined in the late 1950s, and most probably appeared in print for the 
first time when Paul Hurd (Hurd, 1958) used it in a publication entitled Science Literacy: Its Meaning for 
American Schools (DeBoer, 1991; Roberts, 1983). Nev-ertheless, interest in and concern about 
elements of the concept of scientific literacy (i.e.,the idea that the public should have some knowledge 
of science) go back at least to thebeginning of this century (Shamos, 1995) 
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o período do movimento cientificista, “em que se atribuía uma supervalorização ao 

domínio do conhecimento científico em relação às demais áreas do conhecimento 

humano”. 

Hoje, 69 anos depois das primeiras discussões sobre a alfabetização científica, 

há uma população que não possui letramento científico, e, entre muitas tentativas de 

mudanças nesse cenário, nenhuma se mostrou verdadeiramente eficaz. 

Talvez o motivo seja a complexidade de se compreender o que realmente é a 

alfabetização científica. Para Chassot (2003, p.94), a discussão de uma alfabetização 

científica vai além do “conjunto de conhecimentos que facilitariam aos homens e 

mulheres uma leitura de mundo onde vivem”, mas que pudessem compreender a 

necessidade de transformação desse mundo em algo melhor. 

Cabe retomar as ideias de Sasseron e Machado (2017, p. 12-13) quando 

definem a “alfabetização científica como um processo que se inicia na vida de cada 

um, que pode ser mais bem sistematizado na escola, mas que, certamente, não se 

restringe ao espaço escolar [...]”, pois é algo que faz parte da vida de cada indivíduo, 

estando presente em suas ações, em qualquer espaço. Acreditam que, quando o 

indivíduo conseguir se tornar alfabetizado cientificamente, ele não precisa saber tudo 

sobre Ciências, mas sim ter o conhecimento necessário dos vários campos das 

Ciências para entender como esses saberes podem se “transformar em adventos para 

a sociedade”. 

Alfabetizar cientificamente é ressaltar a importância da Ciência para o 

desenvolvimento da sociedade,  

[...] o mesmo é dizer, a ciência (tecnociência para ser mais preciso) necessita 
de liberdade e pensamento crítico, precisamente duas condições necessárias 
para as sociedades democráticas. E é precisamente por isso que o ensino 
das ciências é importante (CACHAPUZ; CARVALHO; PÉREZ, 2012, p.13). 

Um estudo de 15 anos desenvolvido por autores estrangeiros possibilitou uma 

definição de alfabetização científica que consiste, segundo Laugksch (1999, p. 6), em 

sete dimensões: 

O trabalho de Pella sobre o delineamento da alfabetização científica como 
um conceito foi elaborado por Showalter (1974) (citado em Rubba & 
Anderson, 1978), que integrou 15 anos de literatura em uma definição de 
alfabetização científica que consiste em sete dimensões: 
I. A pessoa cientificamente letrada compreende a natureza do conhecimento 
científico. 
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II. A pessoa cientificamente letrada aplica com precisão os conceitos, 
princípios, leis e teorias da ciência apropriados ao interagir com seu universo. 
III. A pessoa cientificamente letrada usa processos da ciência para resolver 
problemas, tomar decisões e promover sua própria compreensão do 
universo. 
 IV. A pessoa cientificamente letrada interage com os vários aspectos do seu 
universo de uma forma consistente com os valores subjacentes à ciência. 
V. A pessoa cientificamente letrada compreende e aprecia as empresas 
conjuntas de ciência e tecnologia e a inter-relação destas com cada um e com 
outros aspectos da sociedade.  
VI A pessoa cientificamente letrada desenvolveu uma visão mais rica, mais 
satisfatória e mais excitante do universo como resultado de sua educação 
científica e continuou a estender essa educação ao longo de sua vida.   
VII A pessoa cientificamente letrada desenvolveu numerosas habilidades 
manipulativas associadas à ciência e à tecnologia13 (tradução nossa). 

De acordo com as dimensões acima apresentadas, nota-se a complexidade da 

alfabetização científica. Não basta sociedade ter acesso ao conhecimento científico, 

mas precisa incorporá-lo a sua vida e as suas práticas diárias.  Para Santos (2007, p. 

475) “A preocupação crescente com a educação científica vem sendo defendida não 

só por educadores em ciências, mas por diferentes profissionais; seus objetivos têm 

tido uma grande abrangência”. Ressalta, ainda, que a sua complexidade está 

diretamente relacionada aos contextos históricos em que é proposta. Ciência é cultura 

e quando inserida em um ambiente que não favorece um clima cultural, não consegue 

se autopromover e conquistar o seu espaço na sociedade.   

Se feita uma análise da educação científica ao longo dos anos, nota-se que o 

foco do ensino das Ciências foi mudando de acordo com os acontecimentos sociais e 

históricos, como, por exemplo, voltados à preservação do meio ambiente, ao 

 

13 Pella’s work on the delineation of scientific literacy as a concept was elaborated on by Showalter (1974) 
(cited in Rubba & Anderson, 1978), who integrated 15 years of relevant literature into a definition of 
scientific literacy consisting of seven dimensions: 

I. The scientifically literate person understands the nature of scientific knowledge. 

II. The scientifically literate person accurately applies appropriate science concepts, principles, laws, and 
theories in interacting with his universe. 

III. The scientifically literate person uses processes of science in solving problems, making decisions, and 
furthering his own understanding of the universe. 

IV. The scientifically literate person interacts with the various aspects of his universe in a way that is 
consistent with the values that underlie science. V. The scientifically literate person understands and 
appreciates the joint enterprises of science and technology and the interrelationship of these with each 
and with other aspects of society. 

VI. The scientifically literate person has developed a richer, more satisfying, more exciting view of the 
universe as a result of his science education and continues to extend this education throughout his life. 

VII. The scientifically literate person has developed numerous manipulative skills associated with science 
and technology. 
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desenvolvimento de tecnologias para os meios de transporte e de comunicação, o 

desenvolvimento de aplicativos, o aperfeiçoamento da internet, entre outros. Sem 

mencionar que cada sociedade direciona a alfabetização científica para fins 

diferentes. Eis mais um motivo para a sua complexidade. 

Nesse contexto, Chassot (2003, p. 97) traz que 

poderíamos pensar que alfabetização científica signifique possibilidades de 
que a grande maioria da população disponha de conhecimentos científicos e 
tecnológicos necessários para se desenvolver na vida diária, ajudar a resolver 
os problemas e as necessidades de saúde e sobrevivência básica, tomar 
consciência das complexas relações entre ciência e sociedade[...] parece 
válido considerar a ciência como uma parte da cultura do nosso tempo.  

Sendo assim, Díaz; Alonso e Mas (apud SASSERON; MACHADO, 2017, p.14) 

consideram que a “alfabetização científica é a finalidade mais importante do ensino 

de Ciências”, pois refletem em “benefícios práticos pessoais, práticos sociais, para a 

própria cultura e para a humanidade”. 

Por se viver em um mundo impulsionado pela Ciência e cada vez mais 

dependente da tecnologia, a afirmação acima citada ganha validade. Desde atividades 

mais corriqueiras até as mais complexas dependem da cientificidade.  

De um lado, há o conforto e a praticidade de resolver inúmeros problemas sem 

sair de casa, efetuar compras e pagamentos pela internet, saber o que acontece nos 

países mais distantes, obter informações em milésimos de segundos. Do outro, uma 

parcela da população que sente a pressão de não ter acesso aos mais novos sistemas 

de informação, que não consegue acompanhar esse ritmo acelerado de novas 

descobertas e a evolução da Ciência e da Tecnologia.  

No documento da UNESCO, intitulado “Cultura Científica: um direito de todos”, 

as Dras. Beatriz Macedo e Raquel Katzkowicz demonstram clara preocupação com 

essa desigualdade de acesso ao conhecimento científico: 

Nas sociedades caracterizadas por várias formas de exclusão (geográfica, 
social, cultural, de gênero) o acesso aos conhecimentos científicos pode ser 
mais um instrumento de exclusão de mulheres e homens que vivem e atuam 
em sociedades modeladas pela ciência e tecnologia. Esta exclusão tem 
resultado na criação de uma elite à qual se reserva a ciência e a tecnologia, 
enquanto a maioria da população não tem a formação científica adequada, 
consolidando-se assim novas e diferentes formas de iniquidade (SASSON, 
2003, p.66). 
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Em uma sociedade em que o crescimento de descobertas nas áreas científicas 

e tecnológicas são crescentes, é de fundamental importância a população ter acesso 

ao conhecimento científico. Engana-se quem pensa que esse acesso só tem início na 

educação básica. O desenvolvimento do instinto científico tem ponto de partida ainda 

nos primeiros anos de vida de uma criança. É com a curiosidade que a Ciência 

começa a fazer parte da vida das pessoas, e através da curiosidade as crianças fazem 

as suas primeiras descobertas. 

A falta de compreensão dos fenômenos científicos, sem atribuir-lhes o 

verdadeiro sentido da vida, da existência humana, torna-se uma espécie de barreira 

para o desenvolvimento. O modo como a Ciência é compreendida impossibilita que 

as pessoas tenham uma visão de mundo além daquilo que as cercam. Ainda, de 

acordo com Freire (1987), a Ciência está relacionada com a leitura de mundo, ou seja, 

deve permitir a compreensão crítica14 da dinâmica social do mundo globalizado, que 

está interligada ao desenvolvimento científico-tecnológico.  

Nesse cenário, é preponderante que os processos educativos, em todos os 

seus níveis, possam propiciar, na concordância com Auler (2003, p. 2), “uma leitura 

crítica do mundo contemporâneo, cuja dinâmica está crescentemente relacionada ao 

desenvolvimento científico-tecnológico, potencializando para uma ação no sentido de 

sua transformação”. 

Tão logo, compreender o porquê da importância da Ciência para o 

desenvolvimento da sociedade é fundamental para entender o processo de 

desenvolvimento dela. Uma sociedade sem cultura científica é uma sociedade sem 

conhecimento, sem questionamento, sem curiosidade. 

 

 

14 Atividade de examinar e de avaliar minuciosamente uma produção artística, literária ou científica, bem 
como costumes e comportamentos (Dicionário Priberam). 



4 A CIÊNCIA: A IMPORTÂNCIA SOCIAL DOS CONHECIMENTOS E PRÁTICAS 

 

A tecnologia pressupõe a aplicação do saber teórico na prática. É nesse 

caminho que ocorrem e ocorreram as mudanças nas Ciências, que se findaram nas 

revoluções tecnológicas e que possibilitaram uma viagem ao campo dos mais diversos 

conhecimentos em um intervalo de tempo muito pequeno. 

Com o passar dos anos, as Ciências foram se “modernizando” e, através de 

investigações e experimentações, foram responsáveis por novas descobertas, que 

afetaram diretamente a maneira como as sociedades se organizavam e se 

desenvolviam.  

Nesse contexto, torna-se “evidente que o conhecimento científico determinou 

progressos técnicos inéditos [...] A ciência é, portanto, elucidativa (resolve enigmas, 

dissipa mistérios), enriquecedora (permite satisfazer necessidades sociais e, assim, 

desabrochar a civilização)” (MORIN, 2005, p.15-16). 

Ainda, de acordo com o autor supracitado, 

[...] essa ciência elucidativa, enriquecedora, conquistadora e triunfante, 
apresenta-nos, cada vez mais, problemas graves que se referem ao 
conhecimento que produz, à ação que determina, à sociedade que 
transforma. Essa ciência libertadora traz, ao mesmo tempo, possibilidades 
terríveis de subjugação. Esse conhecimento vivo é o mesmo que produziu a 
ameaça do aniquilamento da humanidade. Para conceber e compreender 
esse problema, há que acabar com a tola alternativa da ciência “boa”, que só 
traz benefícios, ou da ciência “má”, que só traz prejuízos. Pelo contrário, há 
que, desde a partida, dispor de pensamento capaz de conceber e de 
compreender a ambivalência, isto é, a complexidade intrínseca que se 
encontra no cerne da ciência (MORIN, 2005, p.16) 

A discussão da importância da Ciência para o desenvolvimento social vem 

ganhando cada vez mais espaço entre os temas educacionais. No final de 2018, a 

educação básica passou por uma reestruturação, sendo criada a Base Nacional 

Curricular Comum (BNCC), regida por dez competências gerais. Dessas, cinco 

ressaltam a importância da Ciência e do conhecimento científico à formação do 

indivíduo: 

Conhecimento: valorização e utilização dos conhecimentos sobre o mundo 
físico, social, cultural e digital, para que se consiga entender e explicar a 
realidade, continuar aprendendo e colaborar com a sociedade; 
Pensamento científico, crítico e criativo: para exercitar a curiosidade 
intelectual e utilizar a ciências com criticidade e criatividade, investigando 
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causas, elaborando e testando hipóteses, formulando e resolvendo 
problemas e criando soluções; 
Cultura digital: compreensão, utilização e criação de tecnologias digitais de 
forma crítica, significativa e ética, para que se seja possível comunicar-se, 
acessar e produzir informações e conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria; 
Trabalho e projeto de vida: valorizar-se e apropriar-se de conhecimentos e 
experiências para que se possa entender o mundo do trabalho e fazer 
escolhas alinhadas à cidadania e ao seu projeto de vida com liberdade, 
autonomia, criticidade e responsabilidade; 
Argumentação: capacidade de argumentar com base em fatos, dados e 
informações confiáveis, com o objetivo de formular, negociar e defender 
ideias, pontos de vista e decisões comuns, com base em direitos humanos, 
consciência socioambiental, consumo responsável e ética. 

O desafio está em “fazer educação e fazer ciência” (BECKER, GOLDARE, 

FRAZIER apud DEMO). E, para isso, ainda segundo Demo (2010), é necessário evitar 

a separação que se faz em relação a uma das finalidades da escola e da universidade. 

É comum dizer que a escola tem por função educar e não fazer ciência, e a 

universidade tem como foco fazer conhecimento, sem um foco maior na educação. 

Ao desmistificar tal pressuposto, assume-se a proposta de “educar pela pesquisa”. 

Para o autor, a partir do momento em que se faz pesquisa, novos mundos são 

conhecidos, conhecimentos são adquiridos e questionados, criam-se novas teorias, 

aplica-se a teoria na prática, saindo do abstrato para o concreto.  

Além do desenvolvimento intelectual, a pesquisa proporciona desenvolvimento 

pessoal, pois permite ao cidadão se apropriar de conhecimentos e de experiências 

que o tornam capaz de compreender a si e o mundo que o cerca. 

Porém, educar pela pesquisa não deve ser foco somente da universidade. 

Como traz a BNCC, é necessária que a valorização do conhecimento, o 

desenvolvimento do pensamento crítico, a capacidade de argumentação e a visão 

crítica de mundo comece a ser desenvolvida desde os primeiros anos de vida. Então, 

a escola também tem por objetivo uma educação voltada à vida, ao mundo físico, 

social, cultural e digital. 

Para isso, podem-se evidenciar as atividades práticas em sala de aula. 

Oportunizar aos alunos a aplicação da teoria para perceberem que o conhecimento 

adquirido é aplicável e conseguirem mensurar a sua importância em atividades do seu 

cotidiano. 

Para exemplificar, nas aulas de Matemática, muitos dos assuntos estudados 

têm uma aplicação prática. Na figura abaixo, os alunos da segunda série do Ensino 



58 

Médio estão aplicando os conceitos sobre geometria espacial, calculando áreas e 

volumes de figuras geométricas. 

Figura 2 - Aula prática sobre geometria espacial 

 
Fonte: do autor (2019) 

 

 

Nessa aula, trabalhou-se com prismas, sólidos geométricos formados por 

polígonos, como, por exemplo, uma caixa de papelão. O aluno precisa compreender 

e diferenciar os conceitos de área e de volume, diferenciar as diferentes formas 

geométricas, saber calcular a área de cada uma dessas figuras.  
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Figura 3 - Aula prática sobre geometria espacial 

 
Fonte: do autor (2019) 

 

Ao colocar em prática os conceitos abordados, ficou evidente a compreensão 

do conteúdo pelos alunos. Fazer uma aula prática é fazer pesquisa, e fazer pesquisa 

é fazer Ciência, pois os alunos foram em busca de novos conhecimentos, fizeram 

novas descobertas (para eles), conseguiram trabalhar os conceitos de maneira 

concreta. Com isso, oportunizou-se um momento para o aluno construir o seu próprio 

conhecimento. 

Se o aluno for inserido em um ambiente em que a pesquisa esteja presente 

desde o início de sua vida acadêmica, a Ciência passará a fazer parte do contexto 

social e cultural, criando raízes e conquistando o seu devido espaço. 

Nas Universidades, as aulas práticas e a pesquisa são mais evidenciadas. A 

maturidade dos alunos propicia uma análise mais profunda dos conteúdos e uma 

ampliação dos conhecimentos. 

A seguir há um exemplo de aula prática no curso de Engenharia Civil. 
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Figura 4 - Atividade prática na disciplina de Mecânica dos Solos 

 
Fonte: Uniarp (2019) 

 

Ao se fazer um teste de compactação do solo, determina-se a força necessária 

para o solo ficar compactado, fornecendo assim dados à construção de uma 

edificação estável, que não venha a “afundar” com o movimento do solo. 

Além das atividades práticas, outro exemplo que proporciona novas 

experiências são as viagens de estudos. 
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Figura 5 - Viagem de estudos 

  
Fonte: Uniarp (2019) 
 

Na imagem acima, alunos do curso de Engenharia Civil visitaram uma fábrica 

de cerâmica com o objetivo de conhecer todas as etapas de produção de tijolos 

cerâmicos. 

Ao sair da sala de aula e ir a campo, o acadêmico agrega novas experiências 

e vê as inúmeras possibilidades de atuação em relação à Engenharia Civil. 

Nos exemplos acima, percebe-se a importância da Ciência para a sociedade e 

como ela é fundamental para o seu desenvolvimento, bem como o foco no 

conhecimento científico deve ser construído desde cedo com as crianças para que, 

quando adolescentes e adultos, continuem contribuindo para o avanço social, 

educacional e cultural do ambiente do qual fazem parte. 

Nesse contexto, a reforma proposta pela BNCC na estruturação da educação 

básica pode ser o primeiro passo à mudança educacional, na qual a Ciência passa a 

ser entendida como parte integradora da sociedade, constituindo o alicerce para o 

desenvolvimento. 

De acordo com a UNESCO, p.70, 2003, “Isto nos obriga, e não apenas de uma 

perspectiva educacional, porém ética e de compromisso social, a incrementar os 
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esforços para garantir a todas e a todos uma cultura científica e tecnológica de 

qualidade.” 

A Ciência representa grande influência na vida cotidiana de uma sociedade. 

Para Sala (1974, 813.) do Instituto de Física de São Paulo: 

Uma das principais características da civilização moderna é o extraordinário 
desenvolvimento da pesquisa científica, seja ela básica ou aplicada. Ciência 
e Tecnologia constituem as fontes principais de criatividade e dinamização 
da sociedade moderna, afetando de maneira substancial o padrão e a 
qualidade da vida em todo o globo e de maneira mais proeminente nos países 
avançados onde a revolução científica encontrou terreno fértil. 

O exercício da Ciência proporciona um novo modo de interação com o mundo, 

extraindo a essência criativa e participativa da sociedade. Porém, ainda segundo o 

autor supracitado, é somente em uma sociedade onde exista um clima cultural, que 

propicia o estímulo à curiosidade e o desejo de novas descobertas, que a Ciência 

poderá florescer. 

É somente quando a Ciência se torna um elemento cultural que ela poderá ser 

desenvolvida e, acima de tudo, mantida em uma sociedade, 

tornando-se, então, possível uma associação íntima e vital entre Ciência e 
Tecnologia. Essa associação é uma característica da nossa época e 
certamente essencial para a manutenção de uma civilização com os níveis 
presentes de população e qualidade de vida (SALA, 1974, p.813).  

O impacto e as mudanças que as novas descobertas científicas causaram nas 

diversas esferas da sociedade ainda são vistas com medo e com receio por grande 

parte da população. O medo do desconhecido causa inquietações e acaba interferindo 

nos processos de desenvolvimento.  

Por mais que a Ciência, juntamente com a Tecnologia, leve a um caminho de 

bem-estar e de promoção do conhecimento, ainda há inúmeras dúvidas sobre qual é 

o verdadeiro papel da Ciência na sociedade. 

As dúvidas começam com a própria definição do que é Ciência e qual a sua 

influência e a sua posição durante todo o processo de construção da história do mundo 

moderno e do aspecto filosófico que a sustenta. A necessidade de se conhecerem as 

entrelinhas das mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais torna-se 

necessário para compreender a importância da Ciência ao desenvolvimento da 

sociedade.  
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Para Gleiser (2010, n.p), “apenas uma sociedade que é versada na Ciência 

pode escolher qual vai ser o seu destino de forma responsável”, afirma, ainda, que “a 

Ciência não diz o que devemos fazer com o conhecimento que acumulamos. Essa 

decisão é nossa, em geral tomada pelos políticos que elegemos, ao menos numa 

sociedade democrática[...]”, mas abre caminhos para que se possa desenvolver um 

senso crítico, ético e responsável sobre as escolhas que se devem fazer para que o 

desenvolvimento seja alcançado.   

Os momentos de conflitos vivenciados nos últimos tempos pela sociedade 

moderna, principalmente no que diz respeito aos interesses políticos e econômicos, 

visando a uma atenção demasiada no acúmulo de serviços e de bem materiais, 

desviou o foco da Ciência quanto essência da sociedade. Esse afunilamento de 

informações em campos específicos acarretou em defasagens em vários setores da 

sociedade e, entre eles, a educação. 

Obviamente, não é o crescimento econômico em si que gera essas tensões, 
mas sim o crescimento econômico definido exclusivamente em termos da 
produção de bens materiais para o consumo privado. Devido a esses fatos, 
em alguns meios, a ciência é severamente atacada e criticada, criando-se um 
clima de reação emocional contra a ciência e a tecnologia; em outros, ela é 
considerada como a panaceia para a cura de todos os males  (SALAS, 1974, 
p.814) 

É evidente a contradição existente entre os olhares que existem em relação a 

Ciência. Para alguns, é o ponto chave de todos os conflitos enfrentados pela 

sociedade, para outros, a solução deles. Para Rapini, 2018, “Um país que não se 

apoia na ciência, consequentemente não se desenvolve e sua população fica 

vulnerável à exploração”. 

É necessário haver um relacionamento saudável entre a Ciência e a Sociedade, 

e para isso ocorrer é necessário que as questões éticas prevaleçam, “porque 

conhecimento implica interferência na sociedade, na natureza e nas pessoas [...] 

(James apud Demo, 2010)”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo se propôs a compreender qual a importância da Ciência e dos 

conhecimentos científicos para o desenvolvimento de uma sociedade. A escolha de 

tal tema para o desenvolvimento deste trabalho se deve ao fato da importância das 

novas descobertas científicas e tecnológicas para a compreensão do mundo em que 

se vive bem como a necessidade de compreender e de entender conceitos básicos 

das Ciências para que se possam acompanhar os acontecimentos culturais, políticos, 

econômicos e educacionais que acontecem a todo instante. Além disso, ter acesso ao 

conhecimento permite a construção de argumentações seguras, de tomada de 

decisões, de estímulo à criatividade e de tirar o indivíduo da zona de conforto. 

Para que tal objetivo fosse alcançado, procurou-se: 

• Fazer um estudo bibliográfico sobre a história da Ciência e do 

desenvolvimento do conhecimento; 

• Analisar os dados da pesquisa sobre o índice de Letramento Científico 

(ILC) realizado no Brasil no ano de 2014; 

• Em contrapartida aos dados obtidos pelo ILC, realizou-se uma pesquisa 

sobre o tema Alfabetização Científica; 

• Elaborar uma análise sobre a importância social da Ciência. 

Acredita-se que, com as etapas acima citadas, possibilitou-se atingir o objetivo 

geral desta pesquisa no tocante à importância da Ciência para o desenvolvimento 

social. Ainda com as pesquisas realizadas, pode-se compreender a evolução e o 

desenvolvimento dos conhecimentos científicos ao longo dos anos e como foram 

sendo moldados de acordo com as necessidades e as descobertas de cada época. 

Um dos aspectos mais relevantes está na maneira como a educação sofreu os 

impactos desses acontecimentos históricos. Fato que pode ser comprovado com a 

análise dos dados obtidos pela pesquisa do ILC. 

Como professora do ensino fundamental, médio e superior, consideram-se os 

dados obtidos pelo ILC preocupantes. Em uma sociedade, na qual o conhecimento 

deveria estar ao alcance de todos, há uma parcela de cinco por cento (5%) da 

população considerada como analfabeta cientificamente. 
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E ao se falar em uma categoria de analfabetismo científico, pode dizer que nela 

se encaixam as pessoas que não conseguem compreender dados científicos simples, 

como a leitura de uma conta de luz, a leitura da bula de um remédio, associar o total 

gasto para abastecer um carro e o preço do combustível por litro, seguir a dosagem 

de uma medicação, por exemplo.  

A apropriação da cultura científica (da necessidade de questionar, de buscar 

novas respostas e novos conhecimentos, a necessidade da dúvida) vem desde os 

primeiros anos de uma criança. A partir dessa constatação, cabe um questionamento: 

se ao chegar na adolescência e até mesmo na fase adulta, sem a apropriação cultural 

científica, o problema estaria na maneira como a educação vem sendo trabalhada 

com os nossos alunos?  

Faz-se esse questionamento, pois compartilha-se das ideias de alguns autores 

que criticam a maneira metódica e compartimentada de como os conhecimentos são 

desenvolvidos em escolas. São poucas as que trabalham com a apropriação do 

conhecimento, ou seja, desenvolvem atividades práticas que estimulem o raciocínio e 

a busca por novas respostas. Na grande maioria das vezes, apresentam-se os 

conceitos prontos e a repetição na resolução de exercícios.  

A pesquisa do ILC foi desenvolvida em 2014. Cinco anos mais tarde (em 2019), 

e sem a pesquisa ser aplicada novamente, a educação básica passa por uma 

reformulação. Por ter apresentado índices tão baixos de letramento científico, a 

pesquisa deveria ter sido reaplicada nos anos posteriores, buscando novos resultados 

para que uma análise mais profunda pudesse ser realizada, e assim tentar identificar 

a fonte desses baixos índices.  

Na nova BNCC, reforma por qual a educação básica está passando, o foco está 

na aquisição de conhecimento científico. Como explicitado no capítulo 4 (quatro), das 

dez competências gerais da BNCC, cinco delas ressaltam a importância do 

conhecimento científico, do pensamento crítico, da valorização e da apropriação de 

novos conhecimentos e experiências, bem como da importância da argumentação e 

a apropriação da cultura digital.  

Acredita-se que se a proposta apresentada pela BNCC for colocada em prática, 

o Brasil tem grandes chances de melhorar seus índices na educação. Porém, para 

que isso seja possível, a cultura científica deve ser inserida desde os primeiros anos 
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de escolaridade da criança para que essa vivencie e apreenda a Ciência e, o mais 

importante, sinta prazer em aprender e em descobrir o mundo no qual vive. 

Aqui fica evidente a necessidade da incorporação da alfabetização científica 

como uma tentativa de possibilitar ao indivíduo o acesso e a apropriação do 

conhecimento científico para poder aplicá-lo na resolução de problemas do seu dia a 

dia e para a compreensão dos fenômenos e dos acontecimentos que fazem parte da 

sua vida. 

Com as pesquisas realizadas, pode-se perceber que, apesar das tentativas de 

melhorias nos índices na educação, ainda há um caminho longo a ser percorrido para 

esses índices serem satisfatórios. Apresenta-se, como sugestão para estudos futuros, 

uma nova aplicação da pesquisa do ILC à coleta de novos dados para que se possa 

realizar uma análise do aumento (ou não) dos índices de letramento científico. 

Sob o ponto do presente estudo, seria interessante realizar esta pesquisa neste 

ano (2020), com a implantação da nova BNCC, e continuar realizando-a nos anos 

posteriores, como uma forma de validar a nova proposta de educação, e assim 

verificar se ela alcançará os objetivos inicialmente propostos. 
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