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RESUMO: A ideia de alfabetização científica (AC) remete a forma do indivíduo interagir, em
sociedade, diante de temas que envolvam ciências. Neste trabalho discutimos como os eixos
estruturantes da alfabetização científica estão relacionados com temas como ensino por investigação,
argumentação, pensamento crítico e abordagem CTSA. Apresentamos reflexões sobre os potenciais
de cada aspecto discutido. Conseguimos verificar que através dos eixos estruturantes da AC estes
temas foram explanados e foi possível tecer relações com a formação cidadã do indivíduo.
Acreditamos que aulas que promovam tais ações apresentam um maior potencial para formar
cidadãos críticos que também possam usar o conhecimento científico em posicionamentos/decisões
inerentes ao cotidiano.

Palavras-chaves: Alfabetização Científica, Ensino de Ciências, Práticas Epistêmicas.

ABSTRACT: The idea of scientific literacy (SL) refers to the individual&39;s way of interacting, in
society, with themes involving sciences. In this paper we discuss how the structuring axes of
scientific literacy are related to themes such as research teaching, argumentation, critical thinking
and CTSA approach. We present reflections on the potentials of each aspect discussed. We were able
to verify that through the structuring axes of SL these themes were explained and it was possible to
weave relationships with the citizen formation of the individual. We believe that classes that promote
such actions have a greater potential to form critical citizens who can also use scientific knowledge
in positions/decisions inherent to daily life.

Keywords: Scientific Literacy, Science teaching, Epistemic Practices.

RESUMEN: La idea de alfabetización científica (AC) se refiere a la forma en que el individuo
interactúa, en la sociedad, con temas relacionados con las ciencias. En este artículo discutimos cómo
los ejes estructurantes de la alfabetización científica están relacionados con temas como la enseñanza
de la investigación, la argumentación, el pensamiento crítico y el enfoque CTSA. Presentamos
reflexiones sobre los potenciales de cada aspecto discutido. Pudimos verificar que a través de los ejes
de estructuración de AC se explicaron estos temas y fue posible tejer relaciones con la formación
ciudadana del individuo. Creemos que las clases que promueven tales acciones tienen un mayor
potencial para formar ciudadanos críticos que también pueden usar el conocimiento científico en
posiciones/decisiones inherentes a la vida diaria.

Palabras clave: Alfabetización científica, Enseñanza de las ciências, Prácticas epistémicas.
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OBJETIVOS DO ENSINO DE CIÊNCIAS

Podemos iniciar essa discussão nos perguntando: o que ensinar em salas de aula de Ciências? Bem, é
crescente nas comunidades científica e pedagógica, a concepção de que o ensino de Ciências não
deve preocupar-se apenas em promover a construção de conceitos e aquisição de habilidades em
procedimentos experimentais pelos alunos. Em uma sociedade moderna, onde a ciência tem cada vez
mais um papel integrador, entende-se a importância da formação de cidadãos devidamente
familiarizados com os diversos aspectos da Ciência.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em sua versão de dezembro de 2018, diz:

É importante destacar que aprender Ciências da Natureza vai além do
aprendizado de seus conteúdos conceituais. Nessa perspectiva, a BNCC da
área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias – por meio de um olhar
articulado da Biologia, da Física e da Química – define competências e
habilidades que permitem a ampliação e a sistematização das aprendizagens
essenciais desenvolvidas no Ensino Fundamental no que se refere: aos
conhecimentos conceituais da área; à contextualização social, cultural,
ambiental e histórica desses conhecimentos; aos processos e práticas de
investigação e às linguagens das Ciências da Natureza (BNCC, 2018, p. 547).

Este documento oficial aponta para um ensino pautado em três aspectos: a aquisição de
conhecimentos conceituais; a contextualização, em diversas esferas da ciência e tecnologia e a
compreensão dos processos e das práticas que constituem as investigações da ciência. Tal orientação
ancora-se em uma discussão que não é recente na pesquisa no campo da Educação em Ciências.
Miller (1983), a fim de fornecer uma ferramenta para verificação do nível de letramento científico
nos Estados Unidos, considerou que os diferentes conhecimentos e habilidades requeridos em tal
processo poderiam ser agrupados em três pilares fundamentais, como é retomado e exposto na
BNCC. Seguindo essa linha, Hodson (2014) defende quatro objetivos para a educação científica:
aprender ciência, aprender como fazer ciência, aprender sobre ciência e aprender a abordar QSCs
(HODSON, 2014).

O aprender ciência estaria relacionado com a aquisição de conceitos e teorias. O aprender como fazer
ciência está direcionado a um engajamento ativo que possibilite, por meio da experiencia na
investigação científica, a construção de um entendimento que possa ser utilizado no confronto de
questões cotidianas. A dimensão aprender sobre ciência permite a compreensão das características da
investigação científica, seus objetivos e como o conhecimento gerado se estabelece na sociedade de
maneira geral. O aprender a abordar QSCs equivale a desenvolver as habilidades críticas frente aos
mais diversos problemas que possam surgir.

É preciso se atentar ao fato de que, durante o processo ensino-aprendizagem, o aluno já traz consigo
concepções e explicações sobre fenômenos e situações já vividas ou que se apresentam no seu dia a
dia. Colocar o conhecimento científico em uma escala superior as demais formas de conhecimento
pode gerar no aluno a sensação que o primeiro se constitui em um mero conjunto de conceitos
distantes da sua realidade.

A valorização das concepções prévias dos aprendizes é um dos pressupostos fundamentais das
propostas construtivistas de ensino. Considerando que a aprendizagem não se dá pela simples
internalização das mensagens recebidas do professor, mas por um processo próprio, de atribuição de
significados, resultante da interação de novas ideias com aquelas já presentes na estrutura cognitiva
do aprendiz, as estratégias de ensino nessa linha passam a gerar espaço para que as ideias dos alunos
sejam exploradas. Assim, entende-se, ainda, que a aprendizagem é um processo ativo do aluno,
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sendo este o principal responsável por seu desenvolvimento (MORTIMER, 1994).

Entre as propostas surgidas de acordo com tal paradigma, o modelo de ensino por mudança
conceitual fez bastante sucesso nas décadas de 1970 e 1980; esse método tinha como objetivo a
transformação das concepções dos estudantes por meios de conflitos cognitivos (MORTIMER,
1996).

Nas décadas posteriores surgiram diversas críticas a essa abordagem. Várias pesquisas mostraram
que mesmo submetidos a situações conflituosas, os alunos resistiam em abandonar as suas
concepções prévias em troca de novas, ou que ainda poderiam criar hipóteses alternativas que
dessem conta de acomodá-las (MORTIMER, 1996).

O modelo de perfis conceituais, proposto por Mortimer (1996), consiste em uma forma de
compreender a aprendizagem considerando a possibilidade de coexistência de explicações científicas
e cotidianas na mente do aprendiz. A ideia de que uma pessoa pode apresentar diferentes versões
para um mesmo conceito, dependendo do contexto em que se insere, nos remete à discussão sobre o
real objetivo do ensinar ciências. Objetivamos formar pessoas que acreditem piamente em conceitos
científicos ou sujeitos que compreendam como a ciência como uma “ferramenta” a mais que pode
ajudá-los na formação de uma postura crítica? A própria BNCC aponta para um ensino pautado na
aquisição de competências e habilidades. O conceito de Alfabetização Científica pode nos ajudar a
responder essas indagações.

A ideia de Alfabetização Científica (AC) remete a forma do indivíduo interagir, em sociedade, diante
de temas que envolvam ciências. Dessa forma, o conceito de AC ultrapassa a mera aquisição de
conhecimentos científicos, ele perpassa pela percepção acerca da natureza do conhecimento
científico e as possíveis relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Sendo assim, a AC
contribui para a formação de um entendimento que atrela conhecimento à tomada de
decisão/posição. Ela se mostra um processo complexo e que ultrapassa os limites da sala de aula.

Este trabalho se propõe a explicitar as relações entre a AC e a promoção de temas como pensamento
crítico, ensino por investigação, argumentação e abordagem CTSA.

ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA E ATIVIDADES INVESTIGATIVAS

Sasseron e Carvalho (2008) assumem a organização de um ensino voltado à Alfabetização Científica
em três eixos estruturantes, conforme discutimos: i) compreensão básica de termos, conhecimentos e
conceitos científicos fundamentais; ii) compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos e
políticos que circundam sua prática; iii) entendimento das relações existentes entre ciência,
tecnologia, sociedade e ambiente.

Buscar por uma educação com melhores objetivos implica em repensar os processos de
ensino-aprendizagem. Jiménez-Aleixandre et al. (2000) defendem que durante situações onde os
alunos possam “fazer ciência”, estes terão mais oportunidades de entender aspectos inerentes a
natureza e desenvolvimento do conhecimento cientifico.

A ciência em sua essência é elaborada por meio de processos de investigação. Existem diversas
definições para o termo investigação, para o ambiente escolar, dentre as quais citamos a apresentada
por Sandoval (2005):

Como definido por vozes baseadas na comunidade da Educação em Ciências,
investigação geralmente se refere ao processo de elaborar questões, produzir
e desenvolver estratégias para pesquisar respostas para essas questões,
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gerando dados, analisando e interpretando esses dados, elaborando
conclusões a partir deles, comunicando essas conclusões, aplicando as
conclusões de volta à questão original e, talvez, seguindo novas questões que
surgem (SANDOVAL, 2005, p. 636, tradução nossa).

Entende-se que a percepção acerca da AC pelos alunos pode ser desenvolvida por meio de diversas
atividades didáticas, porém as atividades de ensino por investigação realizadas em laboratórios
escolares podem colaborar consideravelmente para esta percepção. É sabido que nessas atividades,
os alunos envolvem-se mais com os objetos reais da Ciência, dando sentido a dados coletados e
tratados em virtude das discussões com os colegas e o professor. (NASCIMENTO; SILVA;
FRANÇA, 2012).

O ensino por investigação é baseado na dualidade prática/pensamento, ele não se constitui apenas no
desenvolvimento de uma atividade prática, mas também na elaboração de um pensamento que tenha
o sentido de compreender e refletir sobre os diversos aspectos de produção e legitimação do
conhecimento cientifico. Considerando este contexto, para este trabalho adotaremos o termo
atividades investigativas para quaisquer atividades que tentem promover esses ideais.

Dentro e ao longo de disciplinas científicas, são muitas as formas de investigar questões particulares,
desde uma simples observação à experimentação controlada (SANDOVAL, 2005). Enquanto um
método instrucional, uma investigação pode ocorrer a longo de um contínuo de mais a menos
estruturada. Sandoval (2005) define atividade investigativa:

Qualquer atividade ou conjunto de atividades em que os estudantes
desenvolvem uma investigação para alguma questão. Os estudantes não têm
necessariamente que gerar essas questões, mas são largamente responsáveis
por refletir como responder tais questões, coletando dados no curso de sua
investigação e interpretando os dados para construir algum tipo de resposta às
suas questões (SANDOVAL, 2005, p. 637, tradução nossa).

Nesse sentido, ao longo de uma atividade investigativa, tanto a aprendizagem de conceitos ou
conteúdo acaba por ter a mesma importância que o desenvolvimento de atitudes ou a aprendizagem
de procedimentos.

A ARGUMENTAÇÃO E O PENSAMENTO CRÍTICO

É evidente, em estudos recentes, o interesse pela investigação de ambientes de aprendizagem que
proporcionem ao estudante a capacidade de expressar os seus pontos de vista e refletir sobre os
mesmos durante as discussões. Nessa perspectiva, busca-se compreender o movimento pelo qual os
estudantes constroem e justificam os saberes ao longo de atividades em que atuam de forma mais
ativa e com certa autonomia. Em alguns destes estudos, são evidenciadas as etapas ou níveis
epistêmicos pelos quais os estudantes elaboram questões, propõem métodos adequados para alcançar
respostas, interpretam dados e principalmente constroem argumentos a fim de legitimar o
conhecimento de tal forma produzido. Em suma, o foco dos estudos nesta linha recai no processo
pelo qual os alunos produzem e validam, por meio de um movimento argumentativo, os saberes ao
longo de suas atividades escolares. (SILVA, 2008)

Em uma atividade investigativa é necessária a comunicação de informações, o que pode ser feito por
um meio oral ou escrito. Em atividades investigativas no ensino de ciências, os alunos têm o papel
ativo de coletar informações, delimitar relações e criar/avaliar explicações plausíveis para fenômenos
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naturais. Todo esse processo envolve claramente um discurso argumentativo.

Considerando que o processo de construção de significados deriva das interações entre professor e
aluno, a partir das quais ocorre a internalização de ideias, fica evidente a necessidade de
compreensão de tais processos interativos, dos quais culminam as práticas epistêmicas que estão
envolvidas na produção, comunicação e avaliação do conhecimento (KELLY 2005,
JIMÉNEZ-ALEIXANDRE et al. 2008).

Kelly e Duschl (2002) enfatizam a importância de estudos epistemológicos na educação em Ciências,
no sentido de que estes possam evidenciar o processo de construção do conhecimento no ambiente
escolar. Esses autores definem práticas epistêmicas como “formas específicas com que membros de
uma comunidade inferem, justificam, avaliam e legitimam os conhecimentos ao longo do processo
de sua construção” (Kelly e Duschl, 2002, p. 19, tradução nossa). Tal conceito, elaborado com base
em estudos de Filosofia, Sociologia, Antropologia e Retórica da Ciência e Ciências Cognitivas
aplicadas ao raciocínio científico, é ao mesmo tempo pensado em seu potencial de informar,
orientar/analisar as práticas investigativas escolares (SILVA, 2008).

Vários trabalhos recentes têm mostrado uma relação entre a argumentação e o conceito de práticas
epistémicas (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; BUSTAMANTE, 2007; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE et al.
2008; SILVA, 2015). Jiménez-Aleixandre et al. (2008) propõem uma ferramenta analítica para o
estudo das práticas epistêmicas no projeto RODA (RaisOnnement, Débat, Argumentation). Nesse
projeto, a noção de prática epistêmica introduzida por Kelly e Duschl (2002), como atividades
sociais de produção, comunicação e avaliação do saber, é considerada em conjunto com a ideia de
que essas atividades podem ser cognitivas ou discursivas, como discutido por Sandoval (2005). As
práticas epistêmicas relacionam-se a práticas sociais em intrínseca relação com o saber. Neste
mesmo projeto, a própria argumentação aparece como uma prática epistêmica geral, inserida na
instância de avaliação do conhecimento, expressando uma relação entre a coordenação de teorias e
evidências. Assim, a argumentação faz parte de uma análise crítica de conhecimentos avaliando a sua
plausibilidade. O quadro a seguir mostra as relações entre práticas sociais e epistêmicas conforme
apresentado pelos autores.

Tabela 3.1 – Práticas epistêmicas e sociais em relação com o conhecimento.

Instâncias
sociais Práticas epistêmicas gerais Práticas epistêmicas (específicas)

Produção

Articular os próprios saberes;

Dar sentido aos padrões de dados.

Monitorando o progresso;

Executando estratégias orientadas
por planos ou objetivos;

Utilizando conceitos para planejar e
realizar ações (por exemplo, no
laboratório);

Articulando conhecimento técnico
na execução de ações (por exemplo,
no laboratório);

Construindo significados;

Considerando diferentes fontes de
dados;

Construindo dados.
Relacionando/traduzindo diferentes
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Comunicação

Interpretar e construir as
representações;

Produzir relações;

Persuadir os outros membros da
comunidade.

linguagens: observacional,
representacional e teórica;

Transformando dados;

Seguindo o processo: questões,
plano, evidências e conclusões;

Apresentando suas próprias ideias e
enfatizando os aspectos cruciais;

Negociando explicações.

Avaliação

Coordenar teoria e evidência
(argumentação);

Contrastar as conclusões (próprias
ou alheias com as evidências
(avaliar a plausibilidade)).

Distinguindo conclusões de
evidências;

Utilizando dados para avaliação de
teorias;

Utilizando conceitos para interpretar
os dados;

Contemplando os mesmos dados de
diferentes pontos de vista;

Recorrendo a consistência com
outros conhecimentos;

Justificando as próprias conclusões;

Criticando declarações de outros;

Usando conceitos para configurar
anomalias.

Fonte: Traduzido e adaptado de Jiménez-Aleixandre et.al. (2008).

A instância social de produção do conhecimento corresponde aos momentos em que os alunos
articulam os próprios saberes, em geral, elaborando questões e hipóteses, planejando e executando
experimentos para construção e significação de dados.

A instância social de comunicação do conhecimento corresponde aos momentos nos quais os alunos
discutem ou textualizam resultados previamente obtidos. Os alunos interpretam os dados, produzindo
diferentes relações, traduzindo diferentes linguagens entre si (observacional, representacional e
teórica) e negociando explicações.

A instância social de avaliação do conhecimento corresponde aos momentos em que os alunos
avaliam ou justificam o conhecimento gerado. Eles analisam criticamente os conhecimentos
produzidos, estabelecendo relações entre teorias e evidências experimentais. Nesse sentido, eles
contrastam as conclusões (próprias ou alheias) com as evidências, ou seja, avaliam a plausibilidade
dos conhecimentos produzidos.

Dentro de uma revisão crítica de estudos voltados para os conhecimentos epistemológicos do
estudantes, Sandoval (2005) observa que, embora uma das principais razões para o ensino baseado
em investigação escolar seja a de que ele favoreça um bom entendimento acerca da natureza da
ciência, existe uma lacuna entre o que é conhecido sobre as crenças epistemológicas dos estudantes
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sobre ciências e suas reais práticas de investigação escolar. Os autores apontam duas linhas
investigativas em torno desse tema: Uma que se volta para as crenças dos estudantes acerca da
natureza da ciência e outra que é dirigida para as investigações escolares, as quais têm ocorrido
independentemente uma da outra. Nessa perspectiva, os autores introduzem os conceitos de
epistemologia prática e epistemologia formal. Entende-se que, ao desenvolverem suas investigações
os estudantes são guiados por epistemologias necessárias ao estudo em questão. Epistemologias
práticas são assim definidas como ideias epistemológicas que os estudantes aplicam para a sua
própria construção do conhecimento científico ao longo de suas investigações. Epistemologias
práticas diferem das epistemologias formais ou científicas as quais são definidas como as crenças dos
estudantes sobre a ciência profissional ou formal. Os autores propõem que estudos nessa linha devem
estabelecer uma ponte entre as epistemologias práticas e as formais. Isso possibilita entender que
ideias epistemológicas específicas os estudantes utilizam para guiar sua própria prática.

Wickman (2004) também discute que os eventos educacionais podem ser percebidos como tendo a
sua própria epistemologia, as quais são referidas como epistemologias práticas. Defende ainda, em
consenso com os demais trabalhos nesse campo, que o estudo da aprendizagem e de epistemologias
práticas deve focalizar o trabalho autêntico dos estudantes em sala de aula, buscando entender o que
eles dizem e fazem durante a investigação e sobretudo o que isso pode informar sobre como e o que
eles aprendem participando nas interações específicas de seu ambiente.

Jiménez-Aleixandre e Reigosa (2006) fazem uso do conceito de práticas de contextualização. Os
autores ampliam o conceito fornecido por Lemke, o qual considera as relações entre ações e seus
contextos, passando a considerar ainda as relações entre os conceitos e seus contextos de uso. Eles
analisam o processo de construção de significados para os conceitos de concentração e neutralização
por estudantes no decorrer da resolução de tarefas problema em laboratório de química. O foco das
atenções é posto no processo pelo qual os conceitos são tomados pelos alunos enquanto meros
conceitos teóricos e passam, ao longo da atividade investigativa, à decisões e ações práticas. Nesse
sentido, a análise é combinada com um foco epistemológico, pelo qual são analisados os status
epistêmicos das práticas de contextualização observadas. Considerando-se um sentido crescente nos
status epistêmicos das práticas, são verificados basicamente 3 níveis: no nível 1 tem-se a
transformação de observações para uma linguagem teórica, no nível 2 os conceitos são usados como
recurso para planejar e performar ações e, no nível 3, os conceitos são usados como recursos para
interpretar resultados e dar sentido a dados anômalos.

Os status epistêmicos dos argumentos dos estudantes foram examinados inicialmente por Kelly e
Chen (1999). Os autores analisaram o discurso de alunos do ensino médio numa atividade que
incluía propor um instrumento musical construído por eles mesmos. Os argumentos dos estudantes,
ao apresentarem o instrumento relacionando as suas características, foram organizados em status
epistêmicos considerando-se os níveis de indução verificados. Nesse sentido é apresentada uma
escala das asserções dos estudantes apoiadas sobre evidências, cujos níveis, de mais baixa a mais alta
indução, são apresentados a seguir: No nível 1 os alunos descrevem uma das características (com por
exemplo os possíveis tons) do instrumento; no nível 2, os alunos informam sobre os valores dessa
característica (como por exemplo as medidas das frequências); no nível 3 os alunos relacionam as
representações (gráficos de frequência) com as características materiais (de que é feito) o
instrumento e no nível 4 os alunos relacionam essas representações com conceitos da física (tais
como frequências do som, ondas sonoras, etc.). Além disso, autores analisam ainda os tipos de
evidências usadas pelos alunos relacionando-as numa escala que considera o nível de abstração.
Nessa escala tem-se, do mais baixo para o mais alto nível: descrições de gráficos, descrições mais
ricas incluindo detalhes e relações, percepção/ identificação de ondas de som no gráfico, uso de
conceitos da Física e por fim o planejamento e uso de experiências para comprovar as hipóteses.

Posteriormente, Kelly e Takao (2002) fazem uso da noção de nível epistêmico na análise dos
argumentos dos estudantes universitários num curso introdutório de Oceanografia examinando como
eles fazem uso de evidências no discurso escrito. A análise de artigos científicos dos estudantes
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referentes a uma área geográfica em estudo, deu origem a níveis epistêmicos os quais vão de
descrição de dados, à identificação de fatores, à aspectos relacionais dos fatores e por fim à asserções
formuladas teoricamente. Um importante ponto ressaltado pelos autores é o de que é desejável a
combinação de práticas ao longo de diferentes níveis epistêmicos. Altos níveis epistêmicos não são
necessariamente equivalentes a melhores práticas.

Os dois últimos estudos citados acima podem ser percebidos como exemplos de uma linha de
pesquisa interessada no processo de construção e justificação do conhecimento, que põe foco no
papel da escrita nas ciências. Kelly e Duschl (2002) discutem que na educação tem havido um
renovado interesse nas relações entre escrita e investigação. Estudos do uso da ciência escrita por
estudantes mostram como estes desenvolvem significados sobre conceitos científicos, estabelecem
relações entre observações e asserções de inferência e adquirem consciência metacognitiva. Assim
como a aprendizagem do uso de evidências no laboratório por meio do discurso falado, a análise da
escrita ao longo de atividades investigativas é percebida também em seu potencial em favorecer o
acesso a questões epistemológicas a respeito do uso de dados, inferências e evidências.

Um aspecto importante relacionado a esses trabalhos é a ideia de configuração de níveis epistêmicos
dos argumentos dos estudantes. Sua premissa é a de que tais níveis devem ser estruturados e
interpretados dentro do contexto específico de cada situação sócio-histórica. Abaixo discutimos mais
alguns exemplos desse ramo.

Sandoval e Millwood (2005) e Sandoval (2005) analisam as estruturas dos argumentos de estudantes
do ensino médio avaliando as suas explicações escritas para dois problemas sobre seleção natural. O
método utilizado acessa a qualidade das asserções explicativas, a suficiência das evidências que são
explicitamente citadas para asserções e o uso retórico de inscrições específicas (gráficos, tabelas,
modelos, etc.) nos argumentos dos estudantes. A abordagem desenvolvida pelos autores tem muito
em comum com o esquema de níveis epistêmicos proposto por Kelly e Takao (2002) no tocante ao
interesse nos modos com que os dados são coordenados com as considerações teóricas.

O que podemos considerar como argumentação? Argumentação e argumento são a mesma coisa?
Alguns autores divergem em alguns pontos em relação a esses conceitos. Kuhn e Udell (2003)
utilizam o termo argumento para o produto, declaração ou parte de um discurso justificado e
argumentação ou discurso argumentativo para o processo de produção do argumento enquanto
atividade social. Van Eemeren e Grootendorst (2004) definem:

A argumentação é uma atividade verbal, social e racional visando convencer
uma audiência da aceitabilidade de um ponto de vista por colocar uma série
de proposições justificando ou refutando a proposição expressa no ponto de
vista (VAN EEMEREN; GROOTENDORST, 2004, p. 1).

Há ainda trabalhos que alinham a argumentação em dois sentidos: i) argumentação como justificação
do conhecimento (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; ERDURAN, 2008); ii) argumentação como persuasão
(VAN EEMEREN; GROOTENDORST, 2004). Nem sempre esses sentidos se estabelecem de
maneira exclusiva, pois podem surgir imbricados a depender dos objetivos almejados. Na própria
Ciência podemos observar isto, ao longo do seu processo de construção, todo o conhecimento gerado
precisou passar por um movimento de justificação baseado em dados e teorias já aceitas, para que
por fim o efeito de persuasão fosse utilizado.

Van Eemeren et al. (1996) destacam quatro pontos que justificam a importância do desenvolvimento
da argumentação em sala de aula: i) os alunos podem vivenciar as práticas e os discursos da ciência
real, aprendendo sobre a ciência; b) a construção de argumentos pode tornar o pensamento dos
alunos mais visível, representando uma ferramenta de avaliação e autoavaliação; iii) a argumentação
ajuda os alunos a desenvolver diferentes formas de pensar, bem como promove uma participação
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mais ativa dos aprendizes e uma interação maior no contexto da sala de aula; iv) através da
argumentação aprendizes de ciências podem se tornar produtores do conhecimento acerca do mundo
natural e não apenas consumidores.

Nesse sentido, argumentar acaba por ser peça principal na construção de um pensamento crítico.
Jiménez-Aleixandre e Erduran (2008) apresentam uma tabela sobre potenciais benefícios obtidos
pelo uso da argumentação em práticas didáticas.

Tabela 3.2 – Possíveis contribuições da argumentação.

Potenciais contribuições da argumentação
Tornar público e modelar processos cognitivos
Desenvolver competências comunicativas, pensamento crítico
Alcançar a alfabetização científica; falar e escrever ciência
Enculturar a cultura científica; desenvolvimento de critérios epistêmicos
Desenvolver raciocínio e critérios racionais

Fonte: Traduzido e adaptado de JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; ERDURAN, 2008, p.6

Entre os potenciais apresentados pelas autoras podemos destacar o alcance da AC e o
desenvolvimento do pensamento crítico. Ennis (1996) define o pensamento crítico como um
processo racional de tomada de decisão sobre o que se acredita e o que fazer, sendo assim uma
atividade de cunho reflexivo que envolve aptidões/capacidades e disposições. Segundo Lipman
(2008) uma das funções do pensamento crítico é nos ajudar a decidir em quais afirmações podemos
acreditar, se constituindo, portanto, de uma verdadeira ferramenta intelectual de defesa que age
peneirando ideias devidamente fundamentadas das que não são. Isso vai ao encontro do que
discutimos no início deste trabalho sobre os objetivos do ensino de Ciências.

A ABORDAGEM CTSA

O último eixo da AC versa sobre o entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia,
sociedade e ambiente e como estes podem influenciar e serem influenciados no processo de
construção do conhecimento científico. Este eixo está inteiramente ligado a abordagem CTSA.

Despertar no indivíduo a noção entre essas relações é contribuir para uma formação crítica que
auxilie na tomada de decisões e posicionamentos. Partindo da necessidade de uma educação
pluralista, é vital que esta adote uma visão holística e que acabe contemplando uma abordagem
interdisciplinar e, dentro deste universo, apresente os pontos positivos e negativos que a ciência pode
oferecer.

O movimento CTS surgiu entre as décadas de 1960 e 1970 como uma crítica sobre como ciência e
tecnologia eram percebidas pela sociedade. Este papel questionador decorre em parte de fatos
históricos marcantes, como apontado por Santos e Mortimer (2002):

O agravamento dos problemas ambientais pós-guerra, a tomada de
consciência de muitos intelectuais com relação às questões éticas, a qualidade
de vida da sociedade industrializada, a necessidade da participação popular
nas decisões públicas, estão cada vez mais sob o controle de uma elite que
detém o conhecimento científico e, sobretudo, o medo e a frustração
decorrentes dos excessos tecnológicos propiciaram as condições para o
surgimento de propostas de ensino CTS (WAKS, 1990). Estudos na área da
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epistemologia da ciência, que incorporaram questões relativas aos aspectos
econômicos e políticos da ciência, também contribuíram para o aparecimento
dessa ênfase (SANTOS; MORTIMER, 2002, p.3).

A democratização da sociedade na tomada de decisões e entendimento de como estas repercutem no
cotidiano acaba por ter uma forte implicação na AC, assim, relevando a necessidade de uma
educação com enfoque CTSA. Sobre isso Leite e Ferraz (2011) argumentam dizem:

O movimento CTS, ao priorizar a compreensão da ciência e tecnologia como
produtos da atividade humana, fornece subsídios para a transformação dos
conceitos e práticas no contexto educativo. A busca por um ensino capaz de
formar cidadãos cônscios de seu papel na sociedade proporciona o
rompimento de barreiras para o desenvolvimento científico, tecnológico e
social (LEITE; FERRAZ, 2011, p. 46).

Ainda segundo Santos e Mortimer (2002):

O objetivo da educação CTS no ensino médio é desenvolver a alfabetização
científica e tecnológica dos cidadãos, auxiliando o aluno a construir
conhecimentos, habilidades e valores necessários para tomar decisões
responsáveis sobre questões de ciência e tecnologia na sociedade e atuar na
solução de tais questões (SANTOS e MORTIMER, 2002, p. 136).

Com tudo isso conseguimos verificar que a abordagem CTSA está alçada em um pensamento
reflexivo e crítico que permite a formação de um sujeito com uma leitura de mundo que enxergue
toda a complexidade que há na relação entre o ser humano e natureza.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho buscou explicitar a Alfabetização Científica como promotora de temas como Ensino
por Investigação, Argumentação, Pensamento Crítico e Abordagem CTSA. Conseguimos verificar
que através dos seus eixos estruturantes estes temas foram explanados e foi possível tecer as suas
relações com a formação cidadã do indivíduo.

Se o real objetivo da educação for formar pessoas conscientes, críticas e com uma visão de mundo
que lhes permita ter uma postura ativa e participativa, a adoção da AC nos currículos didáticos, por
tudo o que foi exposto, se faz extremamente necessária. Obviamente, isso implica em uma revisão da
prática docente. Fato que, na essência, não depende apenas do papel transformador que exige a
profissão de professor, mas também de políticas públicas que sustentem e incentivem essa nova
postura, em que se deve investir para que seja implementada.

A criação de ambientes escolares onde os alunos possam contribuir, por meio da argumentação, com
suas colocações possibilita que estes adquiram um conhecimento que vai além da aquisição de
conceitos e procedimentos, mas que possam também adquirir entendimento sobre os vários aspectos
da Ciência e como estes podem influenciar no seu posicionamento perante o mundo.
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