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Resumo: O ensino de ciências estruturado na alfabetização científica almeja a formação cidadã dos
estudantes para o domínio e uso dos conhecimentos científicos e seus desdobramentos nas mais
diferentes esferas da vida. O presente estudo objetivou a reflexão das possibilidades de aprendizagem de
ciências através de um levantamento bibliográfico por meio de banco de dados online, sendo selecionados
27 trabalhos a partir dessa perspectiva. Logo a educação científica deve compreender, por exemplo, o
interesse pela ciência e tecnologia; compreensão de conceitos básicos e ampliação do conhecimento
científico; alem do posicionamento e aplicação deste.

Palavras-Chave: Alfabetização Científica, Letramento Científico, Ensino de ciências.

Resumen: La enseñanza de la ciencia en la cultura científica estructurada tiene como objetivo la
educación cívica de los estudiantes para el dominio y el uso del conocimiento científico y su desarrollo en
diferentes ámbitos de la vida. El presente estudio tuvo por objeto reflexionar las posibilidades de
aprendizaje de las ciencias a través de una revisión de la literatura a través de la base de datos en línea, y
seleccionó 27 obras desde esta perspectiva. Logotipo de la educación científica debe incluir, por ejemplo,
el interés por la ciencia y la tecnología, la comprensión de los conceptos básicos y la ampliación de los
conocimientos científicos, además de la colocación y la aplicación de esta.
Palabras clave: cultura científica, la alfabetización científica, enseñanza de las ciencias.

1. INTRODUÇÃO

O ensino de Ciências que conduza o aluno a reflexão dos aspectos sociais que envolvam o mesmo e que o
ajude na compreensão e posicionamento, ultrapassando o caráter de memorização que a disciplina parece
carregar consigo, torna-se alvo de vários estudos que visam principalmente a superação desse caráter e
tentam melhorar a qualidade deste ensino, com a Alfabetização/Letramento[4] científico não é diferente.

Para Soares (1999) o significado de letramento ultrapassa o sentido do aprendizado da leitura e escrita o
que ela define como alfabetização, sendo, portanto, o letramento um processo mais complexo que envolve
a apropriação da leitura e escrita pelo homem que permitirá o envolvimento do mesmo nas práticas sociais
em diversas situações do seu dia-a-dia. Segundo Santos (2007, p. 479) “na tradição escolar a
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Alfabetização Científica tem sido considerada na acepção do domínio da linguagem científica, enquanto o
Letramento Científico, no sentido do uso da prática social [...]”

Segundo Chassot (2003, p. 93) a Alfabetização Científica (AC) consiste em um “[...] conjunto de
conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres fazer uma leitura do mundo onde vivem”. Para
Sasseron e Carvalho (2011, p. 60) o ensino de ciências estruturado na alfabetização científica “almeja a
formação cidadã dos estudantes para o domínio e uso dos conhecimentos científicos e seus
desdobramentos nas mais diferentes esferas de sua vida”. Ainda para Sasseron e Carvalho (2011, p. 75)
esse movimento (AC) tem como objetivo “preparar os alunos para a vida em sociedade, levando em conta
sua atuação cidadã, crítica e responsável.”

No presente estudo buscamos responder o seguinte questionamento: “o que as produções acadêmicas
abordam quanto à definição e introdução em sala de aula da alfabetização/Letramento científico Tendo
como objetivo a reflexão da aprendizagem em ciências. Para discuti-las consultamos as pesquisas
brasileiras sobre o assunto cujos resultados foram disponibilizados em artigos e teses de bancos de dados
online, utilizando as palavras-chave: Alfabetização científica e Letramento Científico[5]. Selecionamos 27
trabalhos entre artigos (n=25) e teses (N=2) que de certa forma contemplavam a nossa proposta de
estudo, em um primeiro momento procedeu-se com a leitura dos resumos destes textos e quando o
resumo não foi suficiente com a leitura do todo.

2. SOBRE A ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO CIENTÍFICO

2.1. Definição e histórico

Penick (2008) aponta nove características que uma pessoa alfabetizada cientificamente deve possuir que
abrange o interesse pela ciência e tecnologia; a compreensão de conceitos básicos; interesse pela
ampliação do conhecimento científico; posicionamento e aplicação deste conhecimento; entendimento da
história e natureza da ciência; a transmissão do conhecimento científico para outras pessoas sem
apresentar dificuldades e a autoconfiança e segurança ao lidar com as ciências. Portanto, a alfabetização
científica está ligada a um tipo de ensino que conduz o aluno ao aprendizado dos conteúdos científicos de
maneira que o mesmo possa compreendê-lo e utilizá-lo no ambiente interno e externo a escola.

Para Sasseron (2008, p.9) a AC define “o ensino de Ciências preocupado com a formação cidadã dos
alunos para ação e atuação em sociedade”. No Brasil este tipo de ensino está associado além da
Alfabetização científica, ao letramento científico e a enculturação científica. Segundo alguns estudos
(SASSERON, 2008; SASSERON; CARVALHO, 2011) há uma variação na utilização do termo e nas
traduções dos mesmos (este é o caso dos trabalhos em língua portuguesa que utilizam alfabetização,
letramento e enculturação) que defina o ensino de ciências voltado a essa formação para a atuação em
sociedade, ou seja, um ensino “cujo objetivo seria a promoção de capacidades e competências entre os
estudantes capazes de permitir-lhes a participação nos processos de decisões do dia-a-dia” (SASSERON,
2008, p. 10) na língua espanhola, por exemplo, utiliza-se “Alfabetización Científica”, na língua inglesa
“Scientific Literacy” e em publicações francesas “Alphabétisation Scientifique”.

Segundo Sasseron e Carvalho (2011) em 1958 o termo scientific literacy foi utilizado pela primeira vez por
Paul Hurd em seu livro “Science Literacy: Its Meaning for American Schools”, neste, o autor tece
comentários sobre alguns acontecimentos históricos relevantes para o ensino de ciências, citando alguns
nomes como o do filósofo Francis Bacon que “alegava a necessidade de fazer com que as pessoas fossem
preparadas intelectualmente para o bom uso de suas faculdades intelectuais, o que, segundo ele, se dá
por meio de conhecimentos sobre as ciências” (SASSERON; CARVALHO, 2011, p. 62) e o de Hebert
Spencer que acreditava que “uma vez que a sociedade depende dos conhecimentos que a ciência constrói,
é preciso que esta mesma sociedade saiba mais sobre a ciência em si e seus empreendimentos”
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(SASSERON; CARAVALHO, 2011, p.62).

Alguns acontecimentos históricos tiveram uma influência significativa no desenvolvimento da ciência e
consequentemente influenciaram o ensino desta. A crescente valorização do conhecimento cientifico e uma
maior visibilidade deste nos currículos escolares tiveram influências a partir da necessidade de “garantir” a
hegemonia de alguns países, o que demandava na “criação” de novos cientistas capazes de produzir novos
conhecimentos. Para Krasilchik (2000, p. 85) “Na medida em que a Ciência e a Tecnologia foram
reconhecidas como essenciais no desenvolvimento econômico, cultural e social, o ensino das Ciências em
todos os níveis foi também crescendo de importância, sendo objeto de inúmeros movimentos de
transformação do ensino”.

Segundo Krasilchik (1992) o surgimento do movimento de alfabetização científica “está estreitamente
relacionado à própria crise educacional e à incapacidade de a escola em dar aos alunos os elementares
conhecimentos necessários a um indivíduo alfabetizado.”

Para Sasseron e Carvalho (2011, p.8) “vislumbrar as ciências sem esquecer das relações existentes entre
seus conhecimentos, os adventos tecnológicos e seus efeitos para a sociedade e o meio-ambiente é o
objetivo que os currículos de Ciências parecem almejar quando se têm em mente a AC.”

2.2. Introdução na sala de aula

Para Lemke (2006) os objetivos da educação científica incluem a apreciação e valorização do mundo
natural pelas crianças, reforçada pelo entendimento dos conhecimentos científicos, mas sem remover o
mistério, a curiosidade e admiração acerca deste conhecimento. Nas crianças de idade intermediária, a
educação científica deve desenvolver uma curiosidade mais específica, a partir de conhecimentos básicos
da saúde humana, do funcionamento das tecnologias e do mundo natural entre outros aspectos. Já para
alunos do ensino médio as exigências são maiores e incluem o provimento de informações acerca da visão
científica de mundo, a possibilidade de abrir caminhos para as carreiras científicas e tecnológicas e ajudar
ainda no desenvolvimento de habilidades de raciocínio lógico complexo e o uso de múltiplas
representações.

Lemke (2006) enumera 15 propostas de ação para o que ele chama de didática da ciência, devendo o
ensino, portanto, compreender os estudos experimentais baseados em atividades de campo; visitas a
laboratórios, fábricas, zoológicos em que os alunos experimentem a realidade da ciência e tecnologia;
apoiar os estudantes na aplicação dos conhecimentos científicos na sua vida e na sociedade; eliminar o
entendimento de que o aprendizado abstrato e as informações descontextualizadas são suficientes para
entender os sistemas naturais e tecnológicos; reconhecer a importância da linguagem para o raciocínio e
para a conceituação em ciências; explorar os meios visuais e audiovisuais entre outras propostas.

Segundo Lemke na aprendizagem científica a linguagem tem fundamental importância sendo o primeiro
meio que a viabiliza, mas as representações visuais, como fotos, gráficos, também representam um meio
para essa aprendizagem. Para o mesmo, aprendemos a partir da integração de significados, da
combinação de textos e imagens por exemplo, devendo essa integração ser ensinada já que a mesma não
se dá de forma natural.

“O ensino de Ciências ainda tem um grande potencial para o bem, mas apenas se tomarmos o verdadeiro
caminho da ciência, rejeitando o que tem sido e, juntos, explorando novas maneiras de pensar, aprender e
ensinar.” (LEMKE, 2006, p.11)

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A alfabetização científica abrange o ensino de ciências voltados para a formação de alunos que incorporem
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os conhecimentos apresentados em sala de maneira que sejam capazes de utilizá-los sem dificuldades em
situações que possam aparecer no seu dia-a-dia. No Brasil os estudos que compreendem o ensino voltados
para esse tipo de formação, utilizam o termo letramento, enculturação e alfabetização.

Os estudos apontam várias caracteristicas que são essenciais a um aluno alfabetizado cientificamente,
além de algumas ações que são essenciais para a promoção deste movimento nas escolas, havendo
portanto, a necessidade de reformulações nos curriculos.

Os objetivos da AC tornam-se relevantes quando visam principalmente a formação de um cidadão critico
capaz de se posicionar frente aos avanços cientificos e tecnológicos, compreendendo os pontos positivos e
negativos destes avanços.

Os estudos sobre o movimento (AC), seus obejtivos e a possível introdução no ambiente escolar pode
trazer contribuições significativas para a superação de um ensino que vise somente a memorização.
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[4] Foi possível notar durante o levantamento bibliográfico o uso tanto da Alfabetização Científica como do
Letramento Científico identificando muitas vezes o mesmo objeto de estudo, ou seja, um estudo que leve
o aluno a compreensão e aplicação do conhecimento científico adquirido de forma crítica.
[5] Embora na área de lingüística o termo Alfabetização e Letramento tenham definições diferentes uma
mais ligada ao plano individual do conhecimento e outro ao plano social, respectivamente. Nos estudos
voltados para o ensino de ciências fica mais difícil visualizar essa distinção, logo, utilizamos neste estudo a
terminação (Alfabetização/Letramento) utilizada pelos autores dos 27 trabalhos selecionados. Não
introduzindo, portanto, uma problematização quanto ao uso adequado ou não dos termos que deve
receber uma atenção maior em outro momento.
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