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RESUMO

O presente trabalho objetiva destacar como o letramento científico (LC) está intrinsecamente relacionado com a
formação do professor, mais especificamente do professor de Ciências. O papel da ciência na vida do homem e da
mulher é contribuir para a compreensão do mundo, auxiliar na confrontação de ideias, elevar a capacidade de
produção e teorização, explicar os acontecimentos e favorecer a continuidade da pesquisa e da (re)construção de
conceitos. O estudo revela que o LC permeia o espaço tanto do professor formador quanto do futuro professor que
está sendo formado. Dessa forma este trabalho busca despertar no leitor o interesse pela articulação LC-formação de
professores já que o ensino pautado na perspectiva CTS trabalha na construção do cidadão para a prática social,
objetivo esse que também está arraigado a perspectiva de formação crítico-emancipadora do professor.

PALAVRAS-CHAVES: Letramento Científico. Formação crítico-emancipadora. Formação do cidadão.

ABSTRACT

The present work aims to highlight how the scientific literacy (LC) is intrinsically related to the formation of the teacher,
more specifically the professor of Sciences. The role of science in the life of man and woman is to contribute to the
understanding of the world, to help in confronting ideas, to increase production capacity and theorization, to explain
events and to favor the continuity of research and (re) construction of concepts . The study reveals that LC permeates
the space of both the teacher teacher and the future teacher being formed. In this way, this work seeks to awaken in
the reader the interest for the articulation LC-teacher training since the teaching based on the CTS perspective works
on the construction of the citizen for social practice, an objective that is also ingrained the perspective of teacher.

KEY-WORDS: Scientific Literature. Critical-emancipatory formation. Formation of the citizen.

Introdução

Com o avanço da Ciência e da Tecnologia, o letramento científico precisa conquistar mais espaço a fim de auxiliar
homens e mulheres na compreensão de si e do mundo no qual estão inseridos, uma vez que a Ciência pode contribuir
para a constituição de pessoas com espírito investigativo, críticas, criativas e emancipadas.

Partindo desse pressuposto, compreende-se que os cidadãos precisam ser alfabetizados em ciência e tecnologia, o
que possibilitará a participação ativa no mundo contemporâneo. Chassot (2014, p. 62) considera “alfabetização
científica como o conjunto de conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres fazer uma leitura de mundo”.
Corroborando do mesmo conceito que Chassot, outros estudiosos (SANTOS, 2007; LAUGKSCH, 2000; PREWITT,
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1983) denominam essa categoria como Letramento científico, no entanto a conceituam na mesma perspectiva.

Pegando a concepção de Magda Soares (1998) sobre o termo alfabetização, menciona que este tem sido empregado
com um sentido mais restrito voltado para a decodificação de fonemas e letras, já letramento refere-se ao estado ou
condição de quem não apenas consegue decodificar fonemas e letras, mas que cultiva e exerce práticas sociais que
usam esses códigos. Nesse entendimento, uma pessoa pode ser alfabetizada, mas não necessariamente será letrada,
e vice-versa.

Dessa forma, no decorrer do trabalho será usado o termo Letramento Científico (LC), uma vez que priorizará na
discussão o uso da leitura e escrita na prática social, isso não significa dizer que exclui a possibilidade de aparecer
citações com o termo Alfabetização Científica, pois o presente trabalho não tem a intenção de apresentar
similaridades e divergências entre as nomenclaturas, apenas usa-se desse pequeno espaço para clarificar a opção
por usar o termo Letramento Científico no decorrer da discussão.

Auler e Delizoicov (2001) afirmam que os objetivos da Alfabetização Científica e Tecnológica (ACT) vão desde a
busca de uma participação válida da sociedade em problemas associados à Ciência e Tecnologia, até aqueles que
buscam o apoio da sociedade para a atual dinâmica do conhecimento científico. Deste modo, espera-se que o melhor
espaço para trabalhar o conhecimento científico seja as instituições próprias de ensino, haja vista que vê-se o
professor como ator principal para democratização da ciência. Para tanto, é necessário que o mesmo seja
alfabetizado cientificamente/ letrado cientificamente, e dessa forma, destaca-se a formação do professor como
oportunidade imprescindível para solidificar esse processo. Portanto, esse trabalho objetiva destacar como o
letramento científico está intrinsecamente relacionado com a formação do professor, mais especificamente do
professor de Ciências.

A inquietação para estudar o tema Letramento científico emerge na pesquisadora muito antes de conhecer essa
nomenclatura, pois quando acadêmica do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas já questionava os professores
sobre a implicância de vários conceitos no cotidiano, porém não teve oportunidade de pesquisar e encontrar respostas
que pudessem satisfazer aos questionamentos. Alguns professores da formação inicial ignoravam quando era pedido
para dar um exemplo ou justificar o uso de determinadas terminologias. Essa já era uma preocupação que a mesma
apresentava porque precisaria dar conta disso em sua prática pedagógica, enquanto professora da Educação Básica.

Essa proposta de pesquisa é de grande relevância, porque pode contribuir para a melhoria da qualidade educacional,
uma vez que promoverá estudos e reflexões acerca de como professores e alunos podem construir conhecimentos
científicos que contribuem para a leitura de mundo e facilitam a inserção do homem e da mulher na sociedade
moderna e cada vez mais tecnológica. Outra importante contribuição desse estudo será a de ampliar as discussões
em torno desse tema, atraindo interessados para esse campo de estudo e para o investimento em políticas públicas
de fomento à pesquisa nas Licenciaturas, pois é possível promover a formação de professores e concomitantemente
de pesquisadores nas Licenciaturas de todo o país.

Tecituras teóricas para refletir o letramento científico

O papel da ciência na vida do homem e da mulher é contribuir para a compreensão do mundo, auxiliar na
confrontação de ideias, elevar a capacidade de produção e teorização, explicar os acontecimentos e favorecer a
continuidade da pesquisa e da (re)construção de conceitos. Estes conceitos, por sua vez, podem contribuir para uma
maior e melhor inserção social, uma vez que proporciona uma visão de mundo mais ampla e complexa.

Nesse contexto, vê-se o letramento científico como uma alternativa de inserir o sujeito na amplitude da ciência, de tal
forma que este possa ser capaz de utilizar os diversos conceitos construídos durante a trajetória escolar na sua vida
cotidiana. Shamos (1995) denominou letramento científico como um processo que envolve um pensamento mais
teórico da ciência e da sua epistemologia compreendendo os elementos da investigação científica, o papel da
experimentação e o processo de elaboração dos modelos científicos, ou seja, entender letramento nessa visão é
dominar a linguagem para compreender o desenvolvimento científico. Ele considera que um cidadão para ser letrado
não apenas deve saber ler o vocabulário científico, mas é capaz de conversar, discutir, coerentemente de forma
significativa em um contexto não técnico. Mas vale destacar que o letrado cientificamente precisa não só compreender
melhor o seu mundo, mas também deve ser o autor da transformação desse.
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Segundo Granger (1994, p.113), “a ciência é uma das mais extraordinárias criações do homem, que lhe confere, ao
mesmo tempo poderes e satisfação intelectual, até pela estética que suas explicações lhe proporcionam”. O maior
poder está relacionado ao da elaboração de conceitos e validação científica, e quanto à satisfação intelectual, reside
na condição de ser construtor permanente de teorias, portanto, é o empoderamento do homem e da mulher no que
concerne à constante construção da ciência.

Em consonância com a ideia de Granger sobre Ciência, Chassot (1995, p.37) entende-a “como uma linguagem para
facilitar nossa leitura do mundo.” Essa leitura de mundo não se refere ao senso comum, diz respeito à compreensão e
interpretação dos acontecimentos, à análise crítica e à tomada de decisões maduras e centradas na realidade e, o
mais importante, tem relação com a capacidade de agir para transformar a realidade social, visando o bem comum e o
desenvolvimento social, econômico, político, tecnológico, educacional. Classificar um indivíduo como letrado ou não
letrado cientificamente é um tanto quanto complicado, tendo em vista que não há um teste a ser feito que possa dar
esse diagnóstico, porém entende-se que seja imprescindível o conhecimento sobre a Ciência, para superar algumas
dificuldades impostas pelo mundo. A cada dia depara-se com algo novo e a tendência é cada vez mais a tecnologia
dominar nosso espaço, por isso, considera-se da importância de se trabalhar o Letramento científico.

Para Fourez (1997) apud Santos (2007, p.480)

[...] 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)

Nesse contexto, o espaço da Educação Básica é crucial para construção e desenvolvimento dos conhecimentos
científicos básicos, especialmente no Ensino Médio em que há mais maturidade para mergulhar no universo da
pesquisa e também é o nível de escolarização mais próximo ao Ensino Superior, em que se tem mais oportunidades
de ampliar os conhecimentos a partir de investigações científicas.

De acordo com Krasilchik e Marandino (2007, p.33) “não são apenas os cientistas os responsáveis pela socialização
do conhecimento, apesar de a eles caber a função ética, profissional e cidadã de manter a população informada sobre
suas descobertas”. Dito isto, não se deve pensar que há um grupo de profissionais fechados à pesquisa e à
comunicação de seus resultados, pois o homem e a mulher comuns também podem fazer e comunicar
conhecimentos, basta serem inseridos nesse universo, ter dedicação para estudar sobre métodos e metodologias de
pesquisa e ter os cuidados na publicação das informações, para imprimirem conhecimentos que sejam o reflexo da
realidade. Afinal, no mundo atual, o letramento científico de qualidade é incumbência de diversos profissionais e
responsabilidade maior de toda sociedade.

Assim, percebe que a atividade científica não é exclusividade dos cientistas e possui fortes influências na sociedade,
portanto, precisa ter um controle social que pensando em uma perspectiva mais democrática, busca envolver cada
vez mais a população nas tomadas de decisão sobre C&T.

Articulando LC a uma vertente maior que seria o ensino pautado na Ciência, na Tecnologia e na Sociedade (CTS), faz
sentido compreender a educação CTS como uma forma de contrapor uma visão neutra de ciência herdada do
positivismo, uma vez que pensa a ciência imbricada com os aspectos sociais, econômicos, políticos, culturais e
ambientais.

Trazendo a tona à visão de educação bancária apresentada e criticada por Freire (2014) que se pautava na pura
transmissão do conhecimento do professor para os alunos de forma verticalizada não havendo nenhum interesse pelo
entendimento do cotidiano dos mesmos, pode-se entender a Educação CTS como um avanço e uma forma de romper
com esse modelo de educação, pois busca valorizar o cotidiano, as abordagens integradoras e pensar o currículo do
ensino de Ciências.
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Portanto, para que o ensino seja levado para sala de aula com enfoque CTS é necessário que o professor, ator
principal nesse processo, domine as fabulosas e complexas relações do conhecimento científico com o cotidiano do
aluno, ou seja, diz-se que este deve ser letrado cientificamente, pensando no que já foi dito anteriormente referente ao
conceito de LC.

É com base nesse entendimento que se defende aqui nesse trabalho o LC como parte essencial da formação dos
professores, tanto inicial como continuada, tendo em vista que a ciência é dinâmica e avança seguidamente em busca
de melhor qualidade de vida para o cidadão, no entanto, isso só se concretiza se esse cidadão for capaz de interpretar
os avanços e promover transformações em sua realidade tomando decisões mais fidedignas.

Formação de professores na perspectiva crítica-emancipatória

A educação no século XXI precisa acompanhar as mudanças exigidas pela sociedade como contribuição para
construção de um novo sujeito, pensando nisso, muito se tem discutido a respeito da formação de professores dando
enfoque nas investigações tanto para aspectos da formação inicial quanto continuada. Não resta dúvida que estes
dois eixos não são excludentes, apenas delimitam campos, convergindo, algumas vezes, em perspectivas
metodológicas diferenciadas na exploração de temáticas diversas.

Em amplas palavras, vê-se a formação de professores como um processo de ações pautadas na teoria e na prática
(na práxis). Assim, pretende-se que esteja relacionada aos processos de transformação da práxis, uma vez que
proporcione a reflexão e a ação crítica acerca da realidade que precisa ser teorizada, tanto para ser compreendida
quanto para sofrer a ação transformadora, sob a perspectiva crítica-emancipadora. Como clarifica Gramsci (2006), a
formação de professores precisa ser pautada em uma educação que o homem participe ativamente na vida da
natureza, visando transformá-la e socializá-la cada vez mais.

Na perspectiva crítica-emancipadora, os professores envolvidos em processos de formação continuada constroem
elementos que entendam e que transformem uma dada realidade, esses elementos são a teoria e a prática que,
indissociavelmente, provocam mudança no mundo natural e social. Essa concepção “entende a formação como
atividade humana que transforma o mundo natural e social para fazer dele um mundo humano” (CURADO SILVA,
2011, p. 22). Sob esse prisma, abandona-se o conceito de formação como aquisição de informações didáticas para
apoiar-se em uma conceituação mais dinâmica, reflexiva, científica, crítica e amparada na práxis emancipadora.

Entende-se como emancipação nesse interim como a “capacidade do sujeito de dizer não ou sim, de ter autonomia,
poder escolher, não pela aderência, mas pelo conhecimento da realidade” (CURADO SILVA, 2008, p. 19). Dessa
forma, defende-se a necessidade de se oferecer condições formativas adequadas a fim de mobilizar a ação e a
reflexão do professor (a práxis), com a finalidade de transformar não apenas a sala de aula, mas também a escola e a
sociedade.

Essa perspectiva de formação visa distanciar-se da epistemologia da prática voltada para a racionalidade técnica
herdada do positivismo que consiste em ensinar ciência pela ciência, sendo, portanto, uma mera reprodução do
conhecimento, indo de encontro à epistemologia da práxis, pois “a práxis deve ser compreendida não como qualquer
atividade, mas como atividade social dirigida a um fim mediada pelo próprio trabalho por meio da qual o homem
modifica a natureza, se modifica e modifica os outros homens, consistindo, pois em uma atividade social e não
individual.” (NORONHA, 2010, p.10). Nesse sentido, é visível uma aproximação da Educação CTS ancorada ao
Letramento Científico com a perspectiva de formação de professores crítico-emancipatória, tendo que vista que
possuem em comum a busca pela participação social do homem.

Conjecturando o professor como agente importante no processo de ensino e aprendizagem é importante frisar qual o
verdadeiro papel desse profissional, será que sua função se resume apenas em transmitir conhecimento a alguém
Produzir conhecimento para sociedade Professor como agente social Como mediador do conhecimento Dessa forma,
é cabível entender que a profissão docente, bem como as demais profissões, possui uma especificidade em sua
função. Especificidade essa que embora explícita de maneiras diferentes está voltada para o ato de ensinar.

Para Roldão (2007) ensinar então seria saber fazer alguém aprender alguma coisa, no entanto, destaca que para isso
é necessário uma formalização do conhecimento profissional que deve ser contextualizado em diversas categorias
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teóricas, tais como: o que ensinar, como ensinar, a quem e de acordo com que finalidades, condições e recursos;
porém esses aspectos teóricos não se encontram isolados, mas sim contextualizados e integrados para designar de
um modo geral a função do professor.

O professor não consegue realizar o seu papel sem a existência da escola e dos alunos, pois a apropriação dos
conhecimentos aprendidos por meio do ensinamento do professor só influenciarão em uma transformação da
realidade social se for compreendido dentro da totalidade. Portanto, “a educação escolar se diferencia de outras
formas de educação espontânea, pois a sua finalidade é a produção da humanidade no indivíduo.” (FACCI, 2004, p.
227). Nesse contexto, compreende-se que o professor deve ter como propósito maior de sua função trabalhar o
conhecimento de forma sistematizada.

Essa discussão se torna plausível para destacar que não é suficiente apenas possuir o conhecimento
técnico-científico ou apenas o conhecimento didático-pedagógico, é preciso que haja uma articulação entre ambos
promovendo uma ação transformadora e não apenas uma adição ou mera aplicação do conteúdo. Assim, é certo dizer
que a prática docente é carregada de saberes.

Tardif (2002) define esses saberes como plurais, formado pela articulação de saberes oriundos da formação
profissional, de saberes disciplinares, curriculares e experienciais. Ele considera os saberes da formação profissional
tudo aquilo que se aprende nos espaços formais de formação; os disciplinares são aqueles adquiridos com os
diversos professores, nas diversas disciplinas durante a formação inicial e/ou continuada; de curriculares são aqueles
categorizados pela instituição escolar que constitui os objetivos, os conteúdos e as metodologias; experienciais são os
saberes adquiridos no decorrer do exercício de suas profissões.

Partindo desse entendimento dos diversos saberes que permeiam o exercício da profissão docente deve-se precaver
para não acabar esvaziando a função do professor, achar que apenas esses saberes são suficientes para comtemplar
tão complexa profissão. A formação do professor vai muito além de desenvolver saberes, habilidades e competências,
haja vista que antes de ser um profissional docente o indivíduo já possui saberes, habilidades e competências.

Vaillant e Garcia (2012) trazem uma discussão bem interessante sobre o desenvolvimento do profissional docente, a
qual afirma que esse desenvolvimento está relacionado tanto com o contexto tanto espacial quanto temporal. Se
refere a espacial ao ambiente social, organizativo e cultural que o docente realiza seu trabalho e temporal se refere ao
momento da carreira que o docente se encontra.

É fácil perceber quanto o ambiente que o docente exerce sua função constitui forte influencia no desenvolvimento da
sua profissão, pois quando se tem boas relações, bom acompanhamento pedagógico, metodologias designadas,
apoio didático e acima de tudo uma valorização do profissional, não apenas no sentido meritocrático, mas pelo
reconhecimento do trabalho desenvolvido, o profissional sente-se motivado e consegue se identificar com sua função,
o que lhe dar clareza e segurança no momento da seleção de um conteúdo, ou em articular uma metodologia com o
público e com o que será abordado naquele momento.

Quando Vaillant coloca que o desenvolvimento profissional docente implica também uma interação temporal, é visível
na prática que o professor em início de carreira não possui o mesmo empenho, nem a mesma experiência que o
professor em fim de carreira, próximo a aposentadoria. Sem generalizar, mas é o que na maioria das vezes se
encontra é um professor iniciante com uma grande disposição, porém ainda inexperiente e o professor que está
prestes a deixar sua função carregado de experiência, mas já se encontra cansado.

Salienta-se aqui que o se está querendo dizer com experiência não está voltado para o domínio do conteúdo
técnico-científico ou a forma de trabalha-lo metodologicamente, mas sim a maneira de lidar com os desafios da
profissão, como exemplo dominar uma sala de aula para que os alunos estejam atentos ao que está sendo
trabalhado, compreender as burocracias existentes na instituição e dentre outros.

Hubermam (2000) chama essas fases de entrada na carreira e o desinvestimento. Ele coloca bem claro que na
entrada da carreira o que mais chama atenção a confrontação do ideal com o real, ou seja, no contexto da sala de
aula nem sempre consegue aplicar tudo aquilo que aprendeu na formação inicial, outra coisa destacada por ele é a
questão da descoberta que o professor iniciante deixa transparecer ao entrar na sala de aula e perceber tamanha
responsabilidade, que ali é um momento único seu e de seus alunos em harmonia em busca de trocar experiências.
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Já o desinvestimento posto por ele trás dois elementos que demonstram o distanciamento do profissional de sua
função: recuo e interiorização do final da carreira. Recuo frente às ambições, as inovações, a busca de novos
conhecimentos e a interiorização está relacionada ao conformismo, a fuga da desilusão no exercício da profissão, uma
vez que já estão pensando mais em ter uma vida mais tranquila sem muitos transtornos.

Nesse contexto, pode-se perceber que o professor da área das Ciências precisa não só ser um bom conhecedor de
conhecimentos específicos da área que leciona, mas também precisa ser um profissional, crítico, criativo, buscando
sempre trabalhar em coletividade em todo o processo de ensino e aprendizagem. E principalmente, como bem
enfatizam Carvalho e Gil- Pérez (2011), conhecer os problemas que originaram os conhecimentos científicos, quais
foram as dificuldades e obstáculos enfrentados na construção desses conhecimentos; conhecer as interações
Ciência/Tecnologia/Sociedade associadas à construção do conhecimento científico; ter conhecimentos do
desenvolvimento científico recente e suas perspectivas para transmitir uma visão dinâmica da Ciência; saber
selecionar conteúdos adequados que deem uma visão correta de Ciência e que sejam acessíveis aos alunos e
suscetíveis de interesse e acima de tudo, devem estar preparados para aprofundar os conhecimentos e adquirir outros
novos.

Nos estudos realizados por Tobin e Espinet (1989), a partir de tutoria e assessoramento a professores de Ciências,
pudera-se perceber que a falta de conhecimentos científicos constitui a principal dificuldade para que os professores
se envolvam em atividades inovadoras. Isso implica dizer que, uma forte carência em conhecimentos científicos
atualmente, faz do professor um mero reprodutor dos conteúdos dos livros didáticos.

Nesse contexto, não se admite que a prática do professor de Ciências seja pautada pelo senso comum, pois a este
cabe a função de ensinar e de promover a inserção do aluno no universo da pesquisa, de modo a promover o
letramento científico

Nessa mesma linha, Marandino et al. (2009) defende que quando se ensina Biologia no nível médio, ainda que se
reconheça a necessidade de tratar os conteúdos mais abstratos e vinculados ao mundo acadêmico, não se deve
deixar de abordar outros conteúdos de caráter mais utilitário, isto é, que atendam às necessidades sociais dos alunos.
Afinal, busca-se formar alunos pensantes, críticos e compreensivos de seu mundo.

O papel do professor de Ciências é importante para a mudança dos indicadores negativos do nosso ensino, pois além
de trabalharem o conteúdo, espera-se que este possa atuar diretamente como mediador na inclusão científica e
tecnológica dos alunos, contribuindo para aproximar ainda mais a Ciência do cotidiano do estudante.

Considerações finais

Pode-se perceber com os pressupostos teóricos apresentados uma convergência do Letramento Científico na
Formação de Professores, uma vez que a ciência avança a cada dia e assim precisam-se dominar os conhecimentos
científicos a fim de tomar melhores decisões e serem cada vez mais cidadãos atuantes e transformadores da
sociedade.

Portanto, salienta-se a articulação existente entre essas temáticas, pois o LC está permeando o espaço tanto do
professor formador quanto do futuro professor que está sendo formado. Não é intuito do presente trabalho dizer que
só há uma boa formação de professores se o LC estiver presente na articulação do ensino, mas sim busca despertar
no leitor o interesse por essa articulação já que o ensino pautado na perspectiva CTS trabalha na construção do
cidadão para a prática social, objetivo esse que também está arraigado a perspectiva de formação
crítico-emancipadora do professor.

Dessa forma, compreende-se também que pensar o LC na formação de professores não foge da especificidade da
função docente que é ensinar, pelo contrário, possibilita essa ação de forma mais contextualizada, voltada para a
realidade social visando uma melhor qualidade de vida tanto para quem ensina quanto para quem aprende.
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