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RESUMO 

Questões científicas têm se tornado cada vez mais motivo de discussão entre a população 

brasileira, e as informações chegam por meio diversos como a internet, jornais e revistas, e 

apresentam muitas vezes notícias relacionadas à Biologia. Também vêm crescendo as 

pesquisas voltadas ao Ensino de Ciências, e de que maneira trazer esses conteúdos científicos 

atualizados para a sala de aula, de forma que se tornem meio de aprendizagem efetiva dos 

conteúdos escolares relacionados. O presente trabalho traz uma proposta de utilizar textos de 

divulgação científica em aulas de Biologia como uma possível ferramenta de ensino e 

aprendizagem de temas de Microbiologia ambiental em escolas da grande Natal-RN. A 

pesquisa foi desenvolvida inicialmente entre professores do ensino básico de ciências e 

biologia a fim de conhecer suas concepções sobre o conceito de Textos de Divulgação 

Científica (TDCs), além das vantagens e dificuldades ao utilizarem esses textos em sala de 

aula. Os resultados mostram que os professores afirmam conhecer esses textos, mas não 

apresentam definições corretas, pois confundem com artigos científicos ou uma simplificação 

destes. A aplicação do texto de divulgação ocorreu em uma escola de Parnamirim/RN, região 

da grande Natal/RN com alunos da 2ª série do ensino médio, e ocorreu em duas etapas. Na 

primeira foram identificadas, através de desenhos e de um questionário, as concepções dos 

alunos sobre vírus e bactérias, e sobre a relação da ciência e da tecnologia sobre o controle de 

doenças e epidemias, o que serviu de base para análise e discussão para aplicação do texto de 

divulgação científica.  Na segunda etapa foi utilizado um texto de divulgação científica que 

trata de vírus, bactérias, ciência e tecnologia e desenvolvimento sustentável, através da 

temática da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zica e 

chikungunya, doenças epidêmicas no momento no Brasil. Os resultados mostram que apesar 

dos alunos terem um bom nível de conhecimento sobre sintomas, formas de prevenção e 

controle dessas doenças, ainda não possuem senso crítico sobre a influência da ciência e da 

tecnologia no cotidiano das pessoas, pois possuem uma concepção reducionista e linear da 

ciência, já que a maioria afirma que a ciência é responsável somente por benefícios à 

sociedade.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Textos de divulgação científica, ensino de biologia,abordagem CTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ABSTRACT 

 

Scientific issues have become increasingly discussion of reason among the Brazilian 

population, and the information come through diverse as the internet, newspapers and 

magazines, and often present news related to biology. Also been growing Research aimed at 

science education, and how to bring these scientific content updated to the classroom, so that 

they become effective means of learning related educational content. This paper presents a 

proposal to use scientific texts in biology classes as a possible teaching and learning tool of 

environmental microbiology topics in schools of large Christmas-RN. The research was 

initially developed between primary school teachers of science and biology in order to know 

their views on the concept of Texts of Science Communication (TDCs), and the benefits and 

difficulties when using these texts in the classroom. The results show that teachers claim to 

know these texts, but do not have correct settings because confused with scientific articles or 

simplifying them. The application of disclosure text occurred in a school Parnamirim / RN, 

the Greater Natal / RN with students of 2nd year of high school, and occurred in two stages, 

the first were identified, through drawings and a questionnaire, the students' conceptions 

about viruses and bacteria, and the relationship of science and technology on the control of 

diseases and epidemics, which served as the basis for analysis and discussion for application 

of scientific communication text. In the second stage we used a popular science text that 

comes to viruses, bacteria, science and technology and sustainable development through the 

issue of proliferation of the mosquito Aedes aegypti, which transmits dengue, chikungunya 

and zica, epidemic diseases at the time in Brazil. The results show that although the students 

have a good level of knowledge about symptoms, prevention and control of these diseases 

still lack critical sense of the influence of science and technology in daily life, because they 

have a reductionist and linear conception of science, since most students say that science is 

responsible only for benefits to society. 
 

KEYWORDS: Texts of popular science, biology teaching, STS approach. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Questões científicas têm se tornado cada vez mais motivo de discussão entre a 

população brasileira, fato justificado pelo crescente número de informações que chegam pela 

internet e jornais e que apresentam notícias cada vez mais ligadas à Biologia, principalmente 

relacionadas com a Ecologia e Saúde em geral.  

Os avanços da ciência e da tecnologia ocorrem a partir de exigências de um mercado 

globalizado e geram consequências em todos os campos da sociedade, como o econômico, 

político, social e cultural, e aumentam a demanda por mão de obra qualificada, afetando 

diretamente o mercado de trabalho e a necessidade de formar pessoas para conviver nessa 

nova realidade. Esse novo cenário também traz discussões importantes, principalmente sobre 

a relação do homem com o meio ambiente, e mais precisamente sobre o desenvolvimento 

sustentável. A preocupação sobre a manutenção da vida no planeta sem perder as conquistas 

científicas e tecnológicas, ganha um espaço de discussões entre especialistas, mas também 

entre o público leigo e faz com que as pessoas despertem para a necessidade de buscar 

conhecimento a fim de participar desses debates comum pensamento crítico e reflexivo diante 

dos problemas que o rodeiam. 

Esse crescente interesse do público leigo pela ciência começa a surgir quando dados 

sobre os impactos ambientais aparecem na grande mídia e assustam a todos pelas 

possibilidades reais de perigo à sobrevivência da espécie humana e do planeta. A partir de 

então, surge uma nova preocupação com a saúde individual e planetária, o que se reflete numa 

busca de novos hábitos. As pessoas estão, aos poucos, se dando conta de que é preciso 

conhecer para saber cuidar. 

Para o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 

agência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)o bem-estar, segurança e 

sobrevivência são objetivos a serem perseguidos pelo desenvolvimento científico e 

tecnológico para toda a humanidade, e para que essa dimensão se concretize, é preciso que os 

resultados científicos e tecnológicos sejam divulgados para além da academia e alcancem a 

sociedade, realizando, assim, uma popularização da ciência. 

Para isso deve-se promover uma formação escolar que desperte no aluno o interesse 

pela ciência, e desenvolva na sala de aula um ambiente propício para que ocorra seu 

letramento científico, ou seja, que possa, a partir do desenvolvimento das habilidades de 
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leitura e escrita, utilizando os mais diversos gêneros textuais que circulam na sociedade, 

participe efetivamente das decisões sobre as questões éticas, políticas e sociais que envolvam 

problemas do seu cotidiano e que estejam ligados ao desenvolvimento científico e 

tecnológico. 

O projeto “Linguagem e Desenvolvimento sustentável: integrando Ciências, Língua 

Portuguesa e Matemática” o qual faz parte do “Observatório da Educação” 

(OBEDUC/CAPES), ao qual estou vinculada, forneceu fundamentação teórica para a 

construção de parte dos referenciais utilizados nesse trabalho, principalmente os relacionados 

ao letramento. Os principais objetivos deste projeto são analisar como a leitura e a escrita são 

utilizadas nas matrizes de referência curricular e indutoras da prática docente (diretrizes e 

parâmetros curriculares, indicadores de avaliação) como categorias iniciais para análise dos 

materiais didáticos adotados no Ensino Básico, compreender em que medida esses materiais 

pedagógicos estão assumindo padrões equitativos em relação aos exames nacionais, e elaborar 

propostas de ensino, numa perspectiva inter e multidisciplinar, articulada por meio da leitura e 

do desenvolvimento sustentável, numa perspectiva de formação para a cidadania. Para 

alcançá-los, o projeto parte dos estudos dos indicadores de desempenho de estudantes da 

Educação Básica, no censo escolar, SAEB, Pisa, Provinha Brasil, bem como as orientações 

que essas bases oferecem sobre os níveis de proficiência em leitura e escrita e resolução de 

problemas. 

As discussões acerca da divulgação científica, principalmente por meio de textos de 

divulgação, e as questões relacionadas à ciência e à tecnologia e suas implicações para o 

desenvolvimento sustentável foram realizadas no grupo de estudos do LabenBio (Laboratório 

de Ensino de Biologia) no Centro de Biociências/UFRN. Esse ambiente de discussões 

proporcionou o entendimento de que os temas relacionados à ciência, especificamente alguns 

temas biológicos apresentam dificuldade de aprendizagem entre os alunos do ensino básico, 

principalmente por não compreenderem um texto com informações científicas, seja pelos 

termos utilizados, seja pela abstração dos conceitos científicos.  

Dessa forma, neste trabalho buscamos investigar de que forma textos de divulgação 

científica podem ajudar a compreender conceitos científicos, e, além disso, que o aluno 

desenvolva a habilidade de ler criticamente esse tipo de texto, pela possibilidade que traz de 

suscitar discussões sobre desenvolvimento sustentável, ocupação desordenada do ambiente e 

suas consequências ecológicas, a utilização da ciência e da tecnologia para solucionar 

problemas atuais, bem como as consequências políticas, econômicas, éticas e ecológicas dessa 
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utilização, mostrando de forma adequada o processo de aquisição do conhecimento científico 

ao longo do tempo como uma construção humana, desmistificando-o sem negar seu valor, 

apresentando aos alunos a oportunidade de conhecer além dos fatores internos, os externos à 

ciência, tais como fatores sociais, econômicos, éticos. E mostrar a importância do 

conhecimento dos microrganismos para a sociedade humana, para o meio ambiente e a 

relação da descoberta de organismos vivos aliada ao desenvolvimento tecnológico dos 

microscópios. 

São, portanto, objetivos deste trabalho: 

 Identificar concepções dos professores do ensino básico sobre o conceito de 

textos de divulgação científica, sobre suas características, se e como utilizam 

em sala de aula, quais as vantagens e dificuldades de sua utilização em 

ambiente escolar; 

 Identificar concepções dos alunos do ensino básico (especialmente do ensino 

médio) sobre vírus, bactérias; 

 Identificar concepções dos alunos do ensino básico (especialmente do ensino 

médio) sobre as relações entre ciência, tecnologia e sociedade; 

 Promover o pensamento crítico e a capacidade de argumentação de alunos do 

ensino médio por meio da leitura de texto científico em um conjunto de 

atividades didáticas sobre o tema Dengue. 

Com relação à metodologia os dados referentes a questões objetivas foram analisados 

quantitativamente e as respostas demonstradas em forma de gráficos, e as respostas às 

questões discursivas foram analisadas qualitativamente a partir da Técnica de Elaboração e 

Análise de Unidades de Significado (Moreira, et al, 2005) originária da combinação das 

abordagens de Análise de Conteúdo, especialmente de uma adaptação da Análise de 

Avaliação Assertativa (Bardin, 1977) e da Análise do Fenômeno Situado (Giorgi, 1978 e 

Martins e Bicudo, 1989).  

 A Técnica de Elaboração e Análise de Unidades de Significado consiste nas etapas de 

Relato Ingênuo, Identificação de Atitudes e Interpretação.  

O Relato Ingênuo consiste nos dizeres do sujeito na sua forma original, sem alterar a 

grafia ou substituir termos por equivalentes. Para adquiri-lo foram desenvolvidas as seguintes 

etapas: 
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 Centrar no discurso do sujeito através de questões geradoras por meio de 

questionários, entrevistas gravadas. 

 Não favorecer respostas monossilábicas  

 Explicar o porquê da pesquisa 

 No caso de mais de uma pergunta geradora, elas devem ser feitas por etapas. 

 Anotar comportamentos 

Na Identificação de Atitudes: 

 Não perder de vista o sentido geral do discurso do pesquisado, voltando-se várias 

vezes à leitura dos depoimentos dos sujeitos. 

 Selecionar as unidades mais significativas dos discursos dos sujeitos procurando criar 

indicadores e, posteriormente, categorias, que possam servir de referencial para 

interpretação. 

 Para isso é fundamental identificar os componentes dos enunciados avaliativos: 

_ os objetos de atitude (pessoas, grupos, ideias, coisas, acontecimentos) 

_ os termos de qualificação avaliativos com significado comum (termos que 

qualificam os objetos de atitude) 

_ os conectores verbais - que ligam no enunciado os objetos de atitude e os termos de 

qualificação. 

Para a etapa de Interpretação: 

 Recuperar pressupostos teóricos constantes, colocados em suspensão ou “epoché”. 

 Confrontar os pontos de vista dos autores com relato dos pesquisadores. 

 Através da variação imaginativa, buscar a interpretação dos discursos observando a: 

_ coerência tópica – no interior dos relatos dos sujeitos. 

_ coerência utópica – relação dos discursos dos sujeitos e o contexto envolvente do 

fenômeno. 

_ procurar insights gerais. 

_ determinar que aspectos das estruturas individuais manifestam uma verdade geral e 

quais não o fazem. 
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Esta dissertação está organizada em capítulos que contêm três artigos. No primeiro 

artigo (capítulos 2 e 3)foram identificadas as concepções de professores de Biologia e 

Ciências sobre o conceito de Textos de Divulgação Científica (TDCs), quais suas 

características, se e como utilizam na sala de aula e as vantagens e dificuldades que 

encontram ao utilizá-los.  

No segundo artigo (capítulo 4) estão as concepções de alunos do ensino médio sobre 

os conceitos de vírus e bactérias, sobre a transmissão ea prevenção das doenças causadas por 

esses organismos e sobre o papel da ciência e da tecnologia na manutenção da saúde da 

população.  

No terceiro artigo (capítulo 5) discutimos a aplicação do questionário C.R.I.T.I.C. 

Bartz (2002), adaptado de (Marbà, 2009) que corresponde a um acrônimo, onde cada letra 

corresponde a uma pergunta que leve o aluno a aplicar o pensamento crítico ao ler textos de 

ciências, de forma que busque identificar as principais afirmações do discurso e os interesses 

que movem o autor a construir o ponto de vista que adota,os valores que estão associados, a 

confiabilidade e validade das provas e argumentos apresentados e detecte incoerências, erros e 

contradições. Com isso, o aluno ao ser inserido na cultura científica, desenvolva pensamento 

crítico epossa construir entendimento para discutir e posicionar-se sobre as relações entre 

ciência, tecnologia e sociedade.  
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1 -INTRODUÇÃO 

 

1.1 - A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA COMO FERRAMENTA PARA INCLUIR 

DISCUSSÕES SOBRE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE NAS AULAS DE 

CIÊNCIAS 

 

A divulgação científica compreende um processo de veiculação de informações sobre 

ciência e tecnologia, a um público em geral, através de recursos, técnicas e meios 

diversificados (Ribeiro, 2006).  

De acordo com dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação (Brasil, 

2004, Guia de divulgação científica) a divulgação da ciência na América latina tem tido um 

crescimento nos últimos 20 anos, porém ainda não atinge de forma ampla todo o continente. 

O público ao qual se destinam os eventos e estratégias de divulgação da ciência, ainda é, em 

sua maioria, de classes mais elevadas da sociedade. Isso porque a maioria das atividades de 

divulgação científica se baseia no “modelo de déficit da compreensão pública da ciência”, ou 

seja, a divulgação científica se baseia na estratégia de transferência de pacotes de 

conhecimento científico de um grupo privilegiado e culto para as camadas menos 

privilegiadas em conhecimento. 

Ainda faltam investimentos, mas há um movimento importante que vem ganhando 

espaço entre os países da América Latina fazendo com que a divulgação científica esteja cada 

vez mais nas agendas políticas. Isso se deve também porque há uma pressão global por 

conhecimento gerada pela necessidade de qualificação da mão de obra, o que impulsiona 

novas políticas sociais e econômicas. 

A Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2012-2015 (ENCTI/Balanço 

das Atividades Estruturantes do MCTI 2011)aponta a revolução no sistema educacional e a 

incorporação sistemática no processo produtivo como o caminho para transformar a ciência, a 

tecnologia e a inovação em eixo estruturante do desenvolvimento brasileiro, de forma que o 

Brasil para se tornar um país efetivamente desenvolvido, deve se preparar para se tornar uma  

“sociedade do conhecimento”. 

A prioridade agora é, principalmente traduzir o desenvolvimento científico e 

tecnológico em progresso material e bem estar social para o conjunto da população 
brasileira, o que passa pela convergência de dois macromovimentos estruturais: a 

revolução do sistema educacional e a incorporação sistemática ao processo produtivo, 

em seu sentido amplo, da inovação como mecanismo de reprodução e ampliação do 
potencial social e econômico do País (Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação, 2011). 
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Dessa forma os divulgadores da ciência precisam ajudar a diminuir a distância entre 

ciência, governo e meios de comunicação, pois há uma necessidade crescente de estreitar a 

relação entre ciência, público e sociedade. Para isso o programa Estratégia Nacional de 

Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI/Balanço das Atividades Estruturantes do MCTI 

2011) dá ênfase a três vertentes principais: 

 Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação e melhoria do ensino de 

ciências; 

 Inclusão produtiva e social; 

 Tecnologias para cidades sustentáveis. 

Sobre a popularização da C,T&I e melhoria no ensino de ciências entende-se que seja 

um fator condicionante para o desenvolvimento tecnológico e científico do país, pois tem 

como consequências o aumento de profissionais qualificados, do conhecimento e do interesse 

pela ciência e tecnologia,  principalmente entre os jovens. 

A baixa escolaridade da população constitui importante obstáculo ao desenvolvimento 
científico e tecnológico do País. É uma necessidade premente a valorização do 

professor de educação básica e a incorporação, na escola e nos programas de formação 

de professores, de uma educação em ciências baseada na investigação. É importante 
que na escola a criança aprenda a ler, a contar e a experimentar (ENCTI, 2011, p.83). 

Elaborar e implementar políticas de longo prazo que permitam que as conquistas 

relacionadas a ciência e a tecnologia cheguem a sociedade de forma benéfica e consciente é 

uma preocupação também dos órgãos internacionais. A UNESCO (Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) busca apoiar essas políticas, principalmente 

por meio do estímulo ao fortalecimento de uma educação científica nas escolas de ensino 

médio e fundamental, e das iniciativas nacionais que promovam a inclusão social por meio de 

estratégias que usem a informação em Ciência e Tecnologia. Para isso fornece cooperação 

técnica na geração de novos conhecimentos técnicos-científicos, na difusão do conhecimento 

científico e na capacitação de recursos humanos. 

O objetivo da UNESCO no Brasil, na área de Ensino de Ciências, é contribuir para 

que os investimentos realizados nessa área cheguem efetivamente ao cotidiano das pessoas e 

para melhorar sua qualidade de vida. Mas reconhece que os desafios não são poucos nem 

apresentam soluções a curto prazo, já que o estímulo à educação científica esbarra no déficit 

de professores de matemática, física, química e biologia e a melhoria da qualidade de ensino 

de ciências no déficit da infraestrutura escolar. 
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Além do déficit no número de professores nas áreas de ciências naturais e matemática 

há também a falta de apoio à capacitação dos que já atuam no ensino básico. E investir na 

qualificação desses professores é essencial para melhorar a educação científica no Brasil.  

Nesse sentido, o Plano Nacional de Educação pretende através de uma de suas 

diretrizes (Lei 13.005/2014, art. 2°, inciso VII) a promoção humanística, científica, cultural e 

tecnológica do País. Para isso uma das metas (meta 14) é elevar gradualmente o número 

mestres e doutores no país e aumentar a qualidade e a quantidade de pesquisas desenvolvidas 

de forma que melhore o desempenho científico e tecnológico e a competitividade 

internacional da pesquisa brasileira, ampliando a cooperação científica com empresas, 

instituições de educação superior (IES) e demais instituições científicas e tecnológicas (ICTs). 

O incentivo ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e 

tecnológica e à inovação, também está disposto no Marco Legal da Ciência, Tecnologia e 

Inovação, Lei 13.243/2016, tendo como um de seus princípios (art. 2º, parágrafo único, inciso 

I) a promoção das atividades científicas e tecnológicas como estratégias para o 

desenvolvimento econômico e social. Essa nova lei foi colocada à disposição para consulta 

pública pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) até junho de 2016 para 

que a população opine sobre dispositivos que exijam alguma regulamentação. Isso porque 

também é objetivo do MCTI que a produção científica e tecnológica do país chegue ao 

conhecimento da população para que haja um debate com a sociedade sobre os reflexos do 

desenvolvimento no cotidiano das pessoas. 

Divulgar a ciência é, portanto, uma das ferramentas para incentivar e implementar o 

desenvolvimento sustentável no cotidiano. A nova agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável (ONU, 2015) é um acordo firmado entre os líderes mundiais para traçar objetivos 

e metas para o desenvolvimento sustentável em todo o mundo, e sobre a disseminação do 

conhecimento declara:  

A disseminação da informação e das tecnologias da comunicação e interconectividade 

global tem um grande potencial para acelerar o progresso humano, para eliminar o 

fosso digital e para o desenvolvimento de sociedades do conhecimento, assim como a 
inovação científica e tecnológica em áreas tão diversas como medicina e 

energia(Agenda 2030, ONU, 2015). 

O documento reconhece as importantes contribuições da ciência, tecnologia e 

inovação para o desenvolvimento sustentável, mas afirma que a educação e a disseminação do 

conhecimento são essenciais para que os objetivos sejam alcançados. Para isso uma das metas 

é: 
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Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades 
necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por 

meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, 

direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não 
violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da 

cultura para o desenvolvimento sustentável (Agenda 2030, ONU, 2015). 

 

Não podemos, portanto, pensar em desenvolvimento científico e tecnológico sem a 

preocupação com as consequências que terão seus produtos sobre a vida das pessoas e do 

planeta.  Para entender e analisar criticamente as notícias sobre saúde, meio ambiente, 

alimentos, consumo dentre outros é preciso se ter um conhecimento mínimo sobre ciência. 

Conhecer ciência torna-se um elemento essencial para exercer a cidadania e a divulgação 

científica pode servir como uma ponte para que esses conhecimentos cheguem até a escola e 

promovam um letramento científico da população, de forma que compreenda e vivencie o 

desenvolvimento sustentável dentro da nossa sociedade. 

 

1.2 - Sobre o enfoque CTS e o Ensino de Ciências 

 

A ciência e a tecnologia influenciam cada dia mais a sociedade atual, ou seja, 

dependemos cada vez mais de seus produtos para “facilitar” nossas tarefas diárias e 

“melhorar” nossa saúde. Como consequência, ao longo do tempo, tem crescido a credibilidade 

e a fé na ciência e na tecnologia, de forma que são vistas como atividades neutras e como 

sendo a solução para os problemas da humanidade.  

Nas considerações de López Cerezo, et al (2001, p.3) sobre a concepção clássica das 

relações entre ciência, tecnologia e a sociedade, os autores comentam que é uma concepção 

positivista presente com frequência em diversos espaços do mundo acadêmico e dos meios de 

comunicação, onde se espera que a ciência produza uma acumulação de conhecimento 

objetivo acerca do mundo: 

 

La concepciónclásica de las relaciones entre la ciência y la tecnologia conla 

sociedade, es una conepción essencialista y triunfalista, que puederesumirseen una 
simpleecuación, elllamado “modelo lineal de desarollo”: 

+ciência=+tecnologia=+riqueza=+bienestar social (López Cerezo, et al., 2001, 

p.3). 

 

Para Santos e Mortimer (2002, p.2) tais crenças tiveram repercussões no ensino de 

ciências, por exemplo, a orientação curricular de formar um minicientista por meio da 
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vivência do “método científico”, que teve grande influência sobre o ensino de ciências a partir 

do final dos anos 50. 

Nessa mesma época começou a ser questionada, na área de educação em Ciências e 

Matemática, a filosofia positivista, a qual orientou os grandes projetos do final da década de 

50 e início de 60, e os correspondentes trabalhos de pesquisa. Segundo essa perspectiva, o 

avanço do ensino de Ciências seria essencialmente um problema de conteúdo claro e correto e 

metodologia adequada (Villani, 2001). 

Essas crenças podem ter origem nas discussões filosóficas sobre a natureza da ciência, 

pois a posição que alguns filósofos assumem, influenciam a maneira como a ciência será vista 

pela sociedade. De fato, observa-se uma certa analogia ou mesmo uma influência direta das 

posições filosóficas sobre ciência sobre os movimentos na área do ensino de ciências. Villani 

(2001) confronta ideias sobre a natureza da ciência com os grandes projetos educacionais da 

década de 60, os quais não escondiam sua filiação composições empiristas e o domínio do 

behaviorismo na correspondente pesquisa não foi casual. Sobre isso comenta: 

Analogamente, o resgate das ideias alternativas dos alunos e da necessidade de 
superá-las parece ecoar os esforços de Popper na promoção das 

ideiasfalsificacionistas, assim como a proposta do Modelo de Mudança Conceitual 

reconhece explicitamente a inspiração nas teses de Lakatos. Analogamente, as 
críticas ao modelo e as novas propostas apresentam fortes ressonâncias com 

algumas das teses de Kuhn e Feyerabend (Villani, 2001,p.176). 
 

Os debates filosóficos possivelmente contribuem para o desenvolvimento do ensino de 

Ciências ao suscitar questões sobre as relações entre os avanços da ciência e suas 

consequências sobre o bem estar da sociedade e do planeta. Da mesma forma, apresenta 

embates sobre como esse conhecimento chega à sala de aula, e qual o papel da escola, dos 

professores e alunos na aquisição desse conhecimento. A meta seria fazer com que o aluno 

pensasse de acordo com as concepções científicas vigentes, sem questioná-lo?   Será que o 

sucesso dos modelos científicos atuais seria suficiente para torná-lo um conhecimento 

preferencial? 

De uma forma mais ampla, o ensino formal deve permitir que o aluno compreenda a 

realidade ao seu redor e possa se posicionar criticamente diante dela. Por isso, a escola deve 

promover uma aprendizagem que, além de ensinar conceitos, ensine ao aluno a questionar, 

argumentar, pensar criticamente e agir no sentido de tentar resolver problemas na sociedade 

na qual está inserido. 

 Uma nova perspectiva dentro do ensino de ciências se propõe a discutir e trabalhar 

tais questões de forma que os conteúdos escolares não só proporcionem a compreensão dos 

fenômenos da natureza, mas também a tomada de decisões frente aos problemas que 
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envolvam ciência e tecnologia. Essa nova perspectiva é a inserção da ênfase CTS (Ciência, 

Tecnologia e Sociedade) nos currículos de ciências, os quais vêm sendo desenvolvidos no 

mundo inteiro.  

A preocupação do enfoque CTS se acentuou na década de 80 e ganhou destaque em 

dois países, Inglaterra e Estados Unidos.  E sua origem se relaciona com movimentos sociais 

ocorridos nesses países e seus questionamentos sobre as consequências das aplicações da 

ciência e tecnologia e a reflexão sociológica dos currículos. 

Os trabalhos curriculares em CTS surgiram, assim, como decorrência da necessidade 

de formar o cidadão em ciência e tecnologia, o que não vinha sendo alcançado 

adequadamente pelo ensino convencional de ciências (Santos e Mortimer, 2002). 

Essa abordagem pretende mostrar que a ciência não é pura e neutra, assim como sua 

aplicação tecnológica, e promover a participação popular na tomada de decisões, visto que as 

aplicações da ciência e tecnologia afetam diretamente a vida das pessoas e do planeta. 

          O interesse pela abordagem CTS é crescente, o que se expressa em publicações 

científicas como artigos, teses e dissertações, bem como em comunicações em eventos da área 

da Educação Científica. Com isso, o tema vem assumindo um caráter de tema emergente, e 

ganhando, aos poucos um espaço significativo no ensino de ciências. 

Sob a ótica educacional, o ensino de ciências organizado sob o enfoque CTS cumpre 

três objetivos básicos: promover o interesse dos alunos em ligar ciência e suas aplicações 

tecnológicas com os fenômenos do cotidiano, discutir as implicações sociais e éticas do uso 

da tecnologia, e compreender melhor a natureza da ciência e o trabalho científico. 

Porém essa perspectiva educacional carrega em sua essência um caráter 

interdisciplinar, já que o professor precisa ter uma visão global do conteúdo a ser ministrado.  

Neste sentido consideramos que a escolha por um tema a ser trabalhado na perspectiva 

da educação CTS deve levar em conta não só as três dimensões específicas(científica, 

tecnológica e social), como também as interações entre elas (Silva, 2004). 

A abordagem CTS vem ganhando novos significados, pois, tendo sua origem social e 

política, ao repercutir no campo educacional, passou a defender diferentes enfoques e 

perspectivas dada a diversidade de posicionamentos sobre o tema, o que ocasiona uma falta de 

objetivos e estratégias claras e que realmente representem uma proposta educacional ampla. 

Um exemplo disso é a falta de consenso sobre a designação mais apropriada para o 

enfoque: se CTS ou CTSA, sendo essa última utilizada por pesquisadores que querem 

enfatizar a dimensão ambiental. 

Ainda sobre outras designações, Strieder (2012) comenta que: 
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Ao mesmo tempo, designações como “Alfabetização científica e Tecnológica” 

(ACT), “Letramento científico e Tecnológico”, e “Educação para a 
sustentabilidade”, muitas vezes são entendidos como abordagens CTS (Strieder, 

2012). 

 

Em pesquisas bibliográficas de pesquisadores brasileiros e estrangeiros pode-se 

observar essa diversidade de entendimento do que seria o enfoque CTS, porém não parece 

estar relacionada aos referencias e às designações, mas a forma como esse discurso é 

transposto para a prática. Contudo as pesquisas não deixam claro se é devido a diferentes 

compreensões ou são os espaços pedagógicos distintos que ocasionam tais variações. 

Há de se levar em consideração que as próprias questões ligadas à ciência e tecnologia 

carregam grande complexidade, com características próprias da história de cada nação, e a 

forma com que cada uma vê a relação entre ciência e sociedade, o que influencia a forma 

como essas questões são entendidas e abordadas, levando a diferentes posicionamentos e 

significados, o que abre espaço para duras críticas em torno da abordagem CTS.  

Porém, apesar dessa diversidade de entendimentos e designações para o enfoque CTS, 

os trabalhos nessa área são comuns em afirmar que é necessária uma reformulação no ensino 

de ciências, principalmente quando observamos que os avanços científicos e tecnológicos nos 

dias atuais não têm trazido, muitas vezes, a solução esperada para os problemas da 

humanidade. 

 O ensino de ciências a partir do enfoque CTS deve contribuir para que o aluno 

desenvolva uma consciência e uma postura críticas diante das questões sociais que o cercam e 

consigam analisar com clareza as consequências positivas e negativas das atividades ligadas à 

ciência e à tecnologia na sociedade em que vivem.  

            Santos e Mortimer (2002) comentam, através do um exemplo sobre o uso de produtos 

simples utilizados pelas pessoas, como as questões ligadas à ciência e à tecnologia estão 

inseridas no cotidiano da população. 

 

 As pessoas, por exemplo, lidam diariamente com dezenas de produtos químicos e 
tem que decidir qual devem consumir e como fazê-lo. Essa decisão poderia ser 

tomada levando-se em conta não só a eficiência dos produtos para os fins que se 

desejam, mas também os seus efeitos sobre a saúde, os seus efeitos ambientais, o 

seu valor econômico, as questões éticas relacionadas à sua produção e 
comercialização (Santos e Mortimer, 2002, p.5). 

 

Para os autores, a decisão para escolher um produto é quase sempre pela aparência e 

qualidade, dificilmente são levados em consideração aspectos sociais, ambientais e éticos 

envolvidos com sua produção. Podiam ser levados em conta, por exemplo, a forma de 
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produção, se é utilizada mão-de-obra infantil, trabalho escravo, se a produção agride ou não o 

meio ambiente, o que poderia resultar em uma forma de pressionar as indústrias a reformular 

seus processos de fabricação, tornando-os mais conscientes e sustentáveis.  

Segundo Auler (2002) para uma leitura crítica do mundo contemporâneo, cuja 

dinâmica está crescentemente relacionada ao desenvolvimento científico-tecnológico, a 

problematização de compreensões produzidas historicamente sobre a atividade científica-

tecnológica é considerada fundamental.  

          E ainda sugere: “Os conteúdos, se desenvolvidos na perspectiva da compreensão de 

temáticas locais, significativas, possuem um potencial papel transformador” (Auler, 2002). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio quando denomina as áreas 

de Ciências e Matemática também de suas Tecnologias, o faz justamente por afirmar essa 

necessidade do entendimento dos processos tecnológicos como forma de participação da 

sociedade nas decisões que os envolvem:  

 

Ao se denominar a área como sendo não só de Ciências e Matemática, mas também 
de suas Tecnologias, sinaliza-se claramente que, em cada uma de suas disciplinas, 

pretende-se promover competências e habilidades que sirvam para o exercício de 

intervenções e julgamentos práticos. Isto significa, por exemplo, o entendimento de 
equipamentos e de procedimentos técnicos, a obtenção e análise de informações, a 

avaliação de riscos e benefícios em processos tecnológicos, de um significado 

amplo para a cidadania e também para a vida profissional (PCNEM, 2000, p. 6 e 

7). 
 

Mas o que ocorre efetivamente é que a maioria da população não dispõe de todas as 

informações necessárias para julgar com mais eficiência tais questões. Seria necessário 

alfabetizar cientificamente a população, e a escola desempenha um papel essencial nesse 

processo, pois é nela que estão os agentes que podem promover a sistematização desse 

conhecimento e a aprendizagem de conceitos científicos. E, além disso, promover o ambiente 

ideal para fomentar discussões acerca da ciência e da tecnologia e suas implicações na 

sociedade. Sobre o analfabetismo científico Auler (2002) comenta que 

 

Parte-se da premissa de que a sociedade seja analfabeta científica e 

tecnologicamente que, numa dinâmica social crescentemente vinculada aos 

avanços científico-tecnológicos, a democratização desses conhecimentos é 
considerada fundamental (Auler, 2002, p.18).  

 

O conhecimento ou a falta dele podem, enfim, libertar ou escravizar. Principalmente o 

conhecimento científico e tecnológico que possui uma linguagem própria e que muitas vezes 

não é compreendida pela maioria da população.  Trabalhar com essa linguagem em sala de 
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aula, desmistificando-a, esclarecendo seus significados contribui em evitar que o poder se 

concentre apenas nos detentores de tecnologia e informação e que o acesso a esse 

conhecimento possa chegar a todos os segmentos da sociedade.  

 

1.3 - Alfabetização científica e Letramento científico como condição para inserir o aluno 

na cultura científica 

 

Certa compreensão da ciência e dos recursos tecnológicos é necessária para viver em 

uma sociedade científica e tecnologicamente avançada. Neste sentido, se traduz a crescente 

demanda por conhecimento científico para a tomada de decisões individuais e também sociais 

(Rocha, 2012).  

Dessa forma, os currículos de ciências devem oportunizar não somente conhecimento 

para uma atuação profissional que atenda as necessidades da sociedade atual, mas também 

para uma formação política, formando um cidadão reflexivo, crítico e participativo. 

Com questões ligadas científicas cada vez mais sendo veiculadas pela mídia televisiva, 

internet, revistas e jornais, cada vez mais pessoas com variadas escolaridades vão tendo 

contato com os termos próprios da ciência. Nos últimos anos, particularmente, é maior o 

número de notícias relacionadas à Biologia, como clonagem, transgênicos, viroses.  No caso 

das viroses, por exemplo, o público está compreendendo que há a necessidade de se entender 

ciência, já que há uma relação estreita e direta entre o nível de conhecimento que se tem sobre 

o assunto e a forma como irá se defender das doenças provocadas por esses seres. 

Cotidianamente, a população, embora sujeita a toda sorte de propagandas e 

campanhas, e mesmo diante da variedade de informações e posicionamentos, sente-se pouco 

confiante para opinar sobre temas polêmicos e que podem interferir diretamente em suas 

condições de vida (OCNEM, 2006, p.17). 

Nesse sentido, os documentos oficiais nos apontam para a necessidade de alfabetizar 

cientificamente a população: 

Para enfrentar esses desafios e contradições, o ensino de Biologia deveria se pautar 

pela alfabetização científica. Esse conceito implica três dimensões: a aquisição de 
um vocabulário básico de conceitos científicos, a compreensão da natureza do 

método científico e a compreensão sobre o impacto da ciência e da tecnologia 

sobre os indivíduos e a sociedade (OCNEM, 2006, p. 18). 

 

  Porém, os alunos ao saírem da escola se deparam com diversas situações em que é 

necessário o uso da leitura e da escrita para se expressar sobre os mais variados assuntos, 

inclusive assuntos científicos. Para isso precisam utilizar os mais diversos gêneros textuais. 
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Não é necessário apenas falar sobre determinado assunto, mas muitas vezes também escrever 

sobre ele. Daí a necessidade de se trabalhar a leitura e a escrita a partir de contextos reais do 

cotidiano dos alunos.  

Para Colaço (2012), o ensino deve olhar para as atividades dos sujeitos tanto dentro 

como fora da escola, a fim de possibilitar-lhe melhor uso da linguagem, pelos textos orais e 

escritos que circulam em seu cotidiano. A fim de melhorar o desempenho dos alunos diante 

das diversas situações comunicativas de que participam em suas práticas sociais diárias. 

Para a autora, os processos de leitura e escrita são atividades sociais, em que o sujeito 

precisa ser “letrado” e não só “alfabetizado” para agir socialmente. A mesma se pauta nas 

práticas ideológicas de letramento de Street (1995), o qual concebe o letramento sob dois 

enfoques: o modelo de “letramento autônomo” e “letramento ideológico”. O primeiro refere-

se às habilidades cognitivas individuais do sujeito, e o letramento teria o papel de melhorar 

suas perspectivas econômicas independente das condições socioeconômicas responsáveis pelo 

seu “iletrismo”, ou seja, impõe concepções dominantes de letramento. O letramento 

ideológico refere-se às práticas sociais que envolvem leitura e escrita em geral, entendendo 

que essas práticas não são simplesmente habilidades técnicas e neutras, mas sim carregadas de 

toda uma influência do contexto no qual os agentes envolvidos estão inseridos. 

Consideramos que alfabetizar é promover no aluno condições para que possa 

compreender e utilizar os códigos de uma língua. Portanto, alfabetizar cientificamente seria 

permitir que o aluno se familiarizasse com a linguagem científica, de forma que a 

compreendesse e pudesse posicionar-se diante do que está lendo.  

Já o letramento científico seria a inserção do aluno em situações que utilizaria leitura e 

escrita, através de gêneros textuais reais de seu cotidiano e que estão inseridos em todo um 

contexto social, econômico e cultural. Ou seja, promover o letramento científico dos alunos, 

além de ensiná-los a ler e escrever textos com conteúdo científico, também fazer com que 

participem das práticas sociais que envolvem a leitura e a escrita, respondendo 

adequadamente ao contexto social no qual estão inseridos de forma que participem ativamente 

dessas situações reais com uma postura totalmente nova, ativa dentro da sociedade que vivem. 

Assim, o aluno deve ser alfabetizado e letrado cientificamente. 

Há várias discussões acerca dos termos alfabetização e letramento, que não trataremos 

nesse trabalho, porém é interessante destacar as reflexões encontradas em Teixeira (2013) a 

respeito dos aspectos linguísticos relacionados a esses termos. A autora aponta que são muitas 

vezes utilizados pela comunidade científica como tendo o mesmo significado.  Todavia, é 

preciso estar alerta ao se optar por um dos dois termos, pois os linguistas no Brasil, assim 
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como ocorre na França, atribuem à alfabetização e letramento sentidos diferentes (Teixeira, 

2013). 

Para Kleiman 

A alfabetização, portanto, tem características específicas, diferentes das do 

letramento, mas é parte integrante dele. Como prática escolar, ela é essencial: todos 

– crianças, jovens ou adultos – precisam ser alfabetizados para poder participar, de 
forma autônoma, das muitas práticas de letramento de diferentes instituições 

(Kleiman, 2010).  

 

De acordo com o material produzido em recente pesquisa realizada sobre o nível de 

letramento científico do brasileiro, o termo “alfabetismo” corresponde à capacidade de 

compreender, utilizar e refletir sobre informações contidas em materiais escritos de uso 

corrente, para alcançar objetivos, ampliar conhecimentos e participar da sociedade. E 

“letramento” é um processo contínuo que abrange desde habilidades e conhecimentos 

elementares até processos cognitivos mais complexos relativos à linguagem escrita. 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 (ILC, Relatório Técnico, 2014). 

A pesquisa sobre o “Indicador de Letramento Científico (ILC)” foi realizada pelo 

Instituto Abramundo, em parceria com o Instituto Paulo Montenegro e a Associação Ação 

Educativa, e seu objetivo foi criar um indicador para monitorar as habilidades de letramento 

científico da população brasileira, jovem e adulta, a fim de subsidiar o debate público sobre 

políticas educacionais, cultura, ciência, tecnologia e inovação. O estudo se baseou em dois 

importantes índices já consolidados: o INAF (Indicador de Alfabetismo Funcional/: 

www.ipm.org.br) e o PISA (Programa de Avaliação Internacional de Estudantes). 

Os respondentes resolveram problemas desenvolvidos a partir de situações do 

cotidiano, que envolviam termos científicos, como o consumo de energia por uma família em 

uma conta de luz, a dosagem a ser utilizado em uma bula de remédio, o entendimento de uma 

situação de risco no trânsito a partir da leitura de um texto jornalístico. As soluções foram 

baseadas nos critérios de domínio da linguagem científica, saberes práticos e quais os 

valores associados às aplicações práticas do saber científico, e as visões de mundo, ou seja, 

como os conhecimentos científicos contribuem na visão de mundo dos participantes.  

Para a interpretação dos resultados foram estipulados quatro níveis de letramento: 

Nível 1 – letramento não-científico – localiza informações sem o domínio de 

conhecimentos científicos. 
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Nível 2 – letramento científico rudimentar – resolve problemas que envolvem a 

interpretação e comparação de informações e conhecimentos científicos básicos. 

Nível 3 – letramento científico básico – elabora propostas de resolução de problemas 

mais complexos a partir de dados científicos apresentados em textos técnicos e/ou científicos. 

Nível 4 – letramento científico proficiente – avalia propostas, elabora argumentos 

sobre a confiabilidade e veracidade de hipóteses, demonstra domínio e uso de unidades de 

medida e conhece questões relacionadas à ciência. 

Os resultados mostram que dos 2.002 entrevistados, pertencentes a regiões 

metropolitanas do país, com idade entre 15 e 40 anos, com pelo menos 4 anos de escolaridade, 

79% estão no nível 2 e 3 de letramento (científico rudimentar –nível 2 – 48% e científico 

básico-nível 3 - 31%), 16% estão no nível 1 e apenas 5% estão no nível 4 de letramento, como 

vemos a seguir: 

 

Escala de proficiência População analisada 

Nível 1 314 16% 

Nível 2 961 48% 

Nível 3 624 31% 

Nível 4 103 5% 

Total 2.002 100% 

Tabela 1:Número e percentual da população brasileira consultada por nível de proficiência em 

Letramento Científico (adaptada do Indicador de Letramento Científico/ Relatório técnico da edição(2014). 

 

Com relação ao nível de escolaridade 23% haviam ingressado no Ensino Superior, 

52% no Ensino Médio e 25% no Ensino Fundamental. 

O gráfico abaixo mostra o percentual de pessoas classificadas em cada nível de 

letramento de acordo com sua escolaridade. 

Gráfico 1 - percentual da população brasileira em cada nível de letramento de acordo com a escolaridade. Tabela 

adaptada de Indicador de Letramento Científico – Relatório técnico da edição 2014 
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Entre os que possuem o ensino fundamental, 29% estão no nível 1, 50% no nível 2, 

20% no nível 3, e apenas 1% no nível 4. Os que possuem ensino médio 14% estão no nível 1, 

52% no nível 2, 29% no nível 3, e 4% no nível 4, os de ensino superior 4% estão no nível 1, 

37% no nível 2, 48% no nível 3e 11% no nível 4. Os dados demonstram que há uma relação 

de escolaridade e nível de letramento científico, ou seja, quanto maior a escolarização, maior 

a proporção de letrados no nível básico.  E essa relação é positiva, no sentido de que quanto 

mais se avança nos estudos mais se adquire habilidades de julgar, resolver problemas, 

interpretar e comparar informações e posicionar-se diante de situações do cotidiano que 

envolvam conhecimentos científicos. E isso a partir da leitura de textos que circulam nas mais 

diversas situações dentro da sociedade.  

           Uma parte relevante dos respondentes está classificada no nível científico rudimentar e 

científico básico, ou seja, tem conhecimentos básicos de ciências, mas não conseguem utilizá-

los para compreender a realidade a sua volta. Contudo, ainda é pequena a parcela da 

população com nível mais elevado de letramento científico (proficiente), o que mostra a 

grande necessidade de investimento em educação no Brasil, especialmente em Educação 

Científica. 

Outras variáveis foram analisadas como a escolaridade da mãe, desempenho segundo 

o sexo e a idade, renda e trabalho, desempenho segundo autoavaliação, e percepção com 

relação à ciência, as quais não foram abordadas nesse trabalho. 

O que queremos mostrar trazendo esses dados é a necessidade real e crescente de se 

proporcionar aos alunos, meios educacionais e pedagógicos que estimulem o gosto pela 

leitura. E principalmente na área de ciências, onde compreender a leitura está muitas vezes 

ligadoà manutenção da saúde individual e coletiva. 

Sobre a área Leitura, na publicação “Pisa em foco” – Os estudantes leem por 

prazer?(De acordo com dados do PISA 2009), os estudantes estão lendo menos por prazer, 

apesar deste hábito estar relacionado a uma maior proficiência em leitura na vida adulta: 

 

Ler por diversão está associado à proficiência em leitura: o PISA revela que uma 

diferença crucial entre estudantes que alcançam bons desempenhos na avaliação de 

Leitura do PISA e estudantes com desempenhos fracos reside mais no fato de lerem 
diariamente por diversão do que no tempo que passam lendo. Em média, os 

estudantes que leem diariamente por prazer obtêm resultados que equivalem a um 

ano e meio de escolarização a mais do que os que não leem (PISA EM FOCO 
8/2011 (Setembro), OCDE 2011). 
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E ainda estabelece parâmetros para o letramento em leitura: 

 

O letramento em leitura inclui um largo conjunto de competências, que vão da 

decodificação básica ao conhecimento de palavras, estruturas e características 
linguísticas e textuais ao conhecimento sobre o mundo. Inclui também competências 

metacognitivas, como clareza e habilidade para utilizar uma variedade de estratégias 

apropriadas para a compreensão de textos. A leitura é vista como um processo 

“ativo”, que implica não apenas a capacidade para compreender um texto, mas a 
capacidade de refletir sobre ele e de envolver-se com ele, a partir de ideias e 

experiências próprias (Pisa, 2012). 

 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), órgão que 

desenvolve e coordena o PISA (Programme for Internacional StudentAssessment – Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes) e à luz de seus resultados, realizou uma série de 

estudos sobre o desempenho escolar no Brasil, nas áreas de Matemática, Leitura e Ciências. 

Para analisarmos melhor o desempenho dos alunos em leitura e ciências devemos 

observar os resultados do Brasil no Pisa ao longo do tempo, descrito no quadro abaixo. 

 

 PISA 2000 PISA 2003 PISA 2006 PISA 2009 PISA 2012 

N° de alunos 

participantes 
4.893 4.452 

 

9. 295 

 

 

20.127 

 

18.589 

Leitura 396 
    

403 393 412 410 

Ciências 375 
   

390 390 
 

405 405 
 

Quadro 1 - Pontuação brasileira no Pisa em Leitura e Ciências período 2000-2012 e número de alunos 

participantes.Adaptado do Quadro comparativo dos resultados do Brasil no Pisa desde 2000. Disponível em 

http://portal.inep.gov.br/internacional-novo-pisa-resultados 

 

 

http://portal.inep.gov.br/internacional-novo-pisa-resultados
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Gráfico 2 - Pontuação brasileira no Pisa/Matemática, Leitura e Ciências, período 2000. Fonte: 

http://acropolemg.blogspot.com.br/2013/12/resultados-do-brasil-no-pisa.html 

 

Os dados mostram que o desempenho dos alunos vem melhorando gradativamente, 

porém representa diante de outros países um crescimento modesto e lento, o que coloca o 

Brasil ainda nos últimos lugares do ranking nessas áreas.  

Para a Academia Brasileira de Ciências os jovens brasileiros estão em situação 

extremamente precária em relação a outros países, principalmente em leitura e matemática. 

 

A comparação dos resultados obtidos por nossos alunos coloca o nosso País em 

situação de desvantagem em relação a quase todos os países que participam do PISA. 

Não apenas em relação a países como a Coréia e Irlanda, que trinta ou quarenta anos 
atrás tinham sistemas educacionais de baixa qualidade, e que hoje estão entre os 

melhores do mundo, mas também em relação a alguns países latino americanos (ABC, 

2008). 

 

A Academia brasileira de Ciências apresenta propostas para superar a crise no Ensino 

de Ciências e na Educação Básica e coloca que o cenário atual sobre a formação científica dos 

jovens brasileiros é reflexo de um quadro mais amplo, que é a precariedade também da 

educação básica brasileira como um todo, a qual não tem a prioridade que deveria ter nas 

políticas públicas. 

De acordo com oPisa compreender ciência e tecnologia são essenciais para que o 

estudante exerça seu papel na sociedade 

 

No mundo de hoje, ciência e tecnologia são elementos centrais, cuja compreensão é 
fundamental para que os jovens estejam preparados para a vida moderna e possam 

participar da sociedade de maneira ativa. Atualmente, algum conhecimento científico é 

indispensável para solucionar inúmeros problemas da vida moderna que devem ser 
enfrentados pelos indivíduos ou pela sociedade. Assim sendo, espera-se que os países 

http://acropolemg.blogspot.com.br/2013/12/resultados-do-brasil-no-pisa.html
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estejam atentos à situação do ensino nessa área e à preparação dos jovens para que 
possam lidar com essas questões ao sair do sistema educacional (Pisa, 2012). 

 

Um indivíduo com letramento em ciências 

• possui conhecimento científico e utiliza esse conhecimento para identificar questões, 

adquirir novos conhecimentos, explicar fenômenos científicos e tirar conclusões baseadas em 

evidência científica sobre questões relacionadas a ciências;  

• compreende os traços característicos das ciências como forma de conhecimento 

humano e investigação;  

• demonstra consciência de como ciência e tecnologia moldam nosso ambiente 

material, intelectual e cultural; 

 • demonstra interesse por questões relacionadas a ciências como um cidadão 

consciente. 

O letramento científico no Pisa 2015 é, portanto, definido por três competências, as 

quais exigem conhecimentos para colocar em prática essas competências.  

 

 

Competências Conhecimentos exigidos 

 

Explicar fenômenos cientificamente 

Conhecimentos de conteúdo da ciência 

Conhecimento procedimental 

Conhecimento epistemológico 

Avaliar e planejar experimentos científicos 

Interpretar dados e evidências cientificamente 

Quadro 2 - Competências e conhecimentos exigidos para atingir o letramento científico de acordo com o Pisa 

2015 

São muitas as aplicações da ciência e da tecnologia no nosso cotidiano, porém na 

maioria das vezes não possuímos o conhecimento necessário para percebê-las e compreendê-

las adequadamente. A partir desses dados de avaliações de alunos brasileiros e estrangeiros, a 

partir de um mecanismo mundialmente aceito como o Pisa, podemos obter subsídios para 

investigar estratégias de ensino que discutam essas aplicações de forma mais ampla e 

consciente. Isso porque os contextos utilizados em sala de aula em determinadas estratégias 

didáticas devem estar inseridos no convívio dos alunos, para que tenham o maior grau de 

relevância para seus interesses pessoais. 
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Com base nesses aspectos utilizaremos a definição de Letramento Científico do Pisa 

obtido no ciclo de 2006, porém abordando as considerações e atualizações feitas ao Pisa 2015 

com relação ao “conhecimento sobre a ciência” dividindo-o em conhecimento procedimental 

e conhecimento epistemológico, e ao contexto de avaliação para “pessoal, local/nacional e 

global”. 

 

Letramento Científico é a capacidade de usar o conhecimento científico para 

identificar questões e tirar conclusões baseadas em evidências, a fim de 
compreender e ajudar a tomar decisões sobre o mundo natural e as mudanças feitas 

a ele por meio da atividade humana (Pisa, 2015). 

 

Dessa forma, a partir dos aspectos tratados até o momento sobre a abordagem CTS e 

sobre a necessidade de se alfabetizar e letrar cientificamente a população para participar 

dessas discussões, apresentaremos como proposta a investigação sobre o uso de textos de 

divulgação científica como uma ferramenta didática possível, para levar para sala de aula 

temas relacionados à ciência e à tecnologia sob seus vários aspectos, conceituais, 

procedimentais, atitudinais, tais como políticos, éticos, culturais, econômicos e sociais.  

 

1.4 - A Divulgação científica como gênero do discurso 

 

A divulgação do conhecimento científico abrange um público muito diversificado, na 

grande maioria,pessoas comuns, não especialistas em ciência, mas que têm curiosidade, 

interesse pelos mais variados assuntos, como uma dona de casa que lê notícias referentes à 

saúde, um jovem estudante que se interessa por novas tecnologias em computação. Mas 

também professores que buscam textos sobre o assunto que está trabalhando em sala de aula, 

como as aplicações da biotecnologia, os danos ambientais causados pela poluição, ou um 

cientista em educação que busca textos para fazer uma pesquisa e escrever um artigo 

científico. São inúmeros os exemplos que podemos citar, mas o que se percebe é que a 

linguagem deve ser clara e instigante o suficiente para prender a atenção e conseguir ser 

compreendido por todos.  

Para Grillo (2008) os discursos da divulgação científica, entendidos como uma 

modalidade particular de relação dialógica-axiológica-semântica, dialogam tanto com o 

discurso científico, como mediador competente, como com seu destinatário, constituído por 

aquilo que o divulgador pressupõe que ele domina e, acima de tudo, não domina, mas 

visualiza neste a formação de uma cultura científica. O estatuto do destinatário presumido da 
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divulgação científica seria, então, constituído por duas esferas: a relativa distinção entre 

público leigo-ignorante e especialista-sábio, e o pressuposto da atitude responsiva ativa. 

 

O primeiro aspecto compreende o fato de que o cientista é detentor do saber de uma 

pequena parcela mesmo de sua disciplina, sendo desconhecedor das demais áreas, 

portanto não haveria uma divisão estanque entre especialistas e leigos. A segunda 
dimensão compreende a perspectiva dialógica de uma ação recíproca entre 

divulgadores e destinatário presumido. Este age tanto na concepção da divulgação 

quanto assume uma posição valorativa ativa em relação aos produtos culturais da 

esfera científica (Grillo, 2008). 

 

Os propósitos de se criar uma cultura científica têm importantes funções na sociedade, 

já que trata da circulação de produtos culturais entre a esfera científica e outros domínios da 

cultura brasileira. Isso gera opinião pública que pode ser favorável ou não aos produtos 

científicos e tecnológicos, o que impulsiona os divulgadores da ciência a produzirem textos 

com uma linguagem atraente e que inspire curiosidade, diversão. Daí a importância de se 

adequar o discurso ao leitor. 

Todo texto (oral ou escrito) realiza um propósito particular em uma situação 

específica. A noção de gênero vem descrever a relação entre o propósito social do texto e sua 

estrutura linguística (Santos et al, 2005). 

As diferenças entre os discursos se devemas acomodações que os indivíduos fazem ao 

construírem um enunciado para adequar o discurso ao leitor ou ouvinte de sua fala. Para isso 

utiliza diferentes gêneros de acordo com a situação comunicativa. No gênero a palavra ganha 

expressão típica (Bakthin, 2011). Isso significa que a cada campo da linguagem corresponde 

uma forma de se expressar, daí a grande heterogeneidade dos gêneros discursivos (orais e 

escritos). Mas basicamente podemos classificá-los em primários (simples) como os usados no 

cotidiano, em família, no trabalho, encontros sociais. E os secundários (complexos) como os 

romances, dramas, pesquisas científicas de toda espécie, gêneros publicísticos, etc. 

 

Os gêneros discursivos secundários (complexos – romances, dramas, pesquisas 

científicas de toda espécie, os grandes gêneros publicísticos, etc.) surgem nas 
condições de um convívio cultural mais complexo e relativamente muito desenvolvido 

e organizado (predominantemente o escrito) – artístico, científico, sociopolítico, etc. 

No processo de sua formação eles incorporam e reelaboram diversos gêneros 
primários (simples), que se formaram nas condições da comunicação discursiva 

imediata (Bakthin, 2011, p. 263). 

 

A divulgação científica permite então uma interrelação entre os gêneros primários e 

secundários do discurso de forma que atenda as condições socioculturais, políticas, 

econômicas e éticas nas quais está inserido o público alvo. 
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1.5 - A divulgação científica e a contribuição didática dos textos de divulgação 

Os textos de divulgação não são produzidos para a escola, mas estão ganhando espaço 

entre os professores que os utilizam para inserir conteúdos escolares, e para discutir temas 

relevantes relacionados à ciência e à tecnologia. Com isso, percebemos que a divulgação 

científica pode se tornar uma importante ferramenta didática.  Mas é preciso que o professor 

saiba analisar criticamente o material que está levando para a sala de aula, pesquisar 

estratégias já aplicadas e ter objetivos claros a serem desenvolvidos. 

Para isso é preciso estimular no aluno o gosto pela leitura, de forma que seja 

compreendida como uma atividade primordial para aquisição de conhecimento e exercício da 

cidadania.  Para Sanmartí (2006) a alfabetização do letramento científico passa pela leitura. 

As pessoas hão de ser capazes de modificar conhecimentos e de apropriar-se de novos 

ao longo de sua vida e esta competência comporta ser capaz de ler de maneira 

autônoma, significativa e crítica os diversos tipos de textos que se encontram na 
internet, em periódicos, em livros de divulgação científica, em revistas científicas...é 

diferenciar textos estritamente escolares dos que só circulam fora dela, e dos 

possibilitam estabelecer relações entre o que se fala dentro e fora das aulas. Esta 

formação passa também em despertar o interesse do alunado por continuar lendo sobre 
temáticas científicas, uma vez finalizados os estudos. 

Os parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio afirmam a necessidade de 

ler textos relacionados à ciência como uma necessidade não apenas como forma de 

aprendizado de uma disciplina, mas como competência geral que instrumente o aluno para a 

vida 

Odesenvolvimento de competências nesse domínio representação e comunicação 

envolve em todas as disciplinas da área: o reconhecimento, a utilização e a 

interpretação de seus códigos, símbolos e formas de representação; a análise e a 
síntese da linguagem científica presente nos diferentes meios de comunicação e 

expressão; a elaboração de textos; a argumentação e o posicionamento crítico perante 

temas de ciência e tecnologia (PCN+, Ensino Médio, OEC, 2000,p.27) 

De fato há uma exigência crescente para tratar em sala de aula sobre temas 

relacionados à ciência e à tecnologia. Um dos exemplos que podemos citar para o aumento 

dessa demanda são as rápidas mudanças no campo da Biologia, com o uso da Biotecnologia, 

como os alimentos transgênicos, tratamentos genéticos, clonagem, e no campo da tecnologia 

da informação, todas as informações chegam rapidamente ao cotidiano das pessoas, o que lhes 

pressiona a entender e posicionar-se diante de questões científicas e muitas vezes éticas.  

Os documentos oficiais também já sinalizam para a necessidade de se incluir no 

currículo temas relacionados à ciência e à tecnologia. 

Mesmo considerando os obstáculos a superar, uma proposta curricular que se pretenda 

contemporânea deverá incorporar como um dos seus eixos as tendências apontadas 
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para o século XXI. A crescente presença da ciência e da tecnologia nas atividades 
produtivas e nas relações sociais, por exemplo, que, como consequência, estabelece 

um ciclo permanente de mudanças, provocando rupturas rápidas, precisa ser 

considerada. (PCN ens. Médio, 2000, p. 12). 

 

Para Nascimento (2008) a presença dos meios de comunicação na vida cotidiana das 

pessoas tem sido determinante para a formação de opiniões e tomada de decisões com relação 

a diferentes aspectos de sua vida social. A televisão, os jornais, as revistas e a internet 

exercem poderosa influência nos hábitos e valores da sociedade. 

Partimos do pressuposto de que a ciência e a tecnologia como frutos da atividade 

humana constituem-se produtos culturais, e manter-se dentro dessa cultura é um fator de 

inclusão social 

A especialização e a natureza técnica da ciência são vistas, muitas vezes, como um 
problema que pode gerar fragmentação social, em que de um lado estão os 

cientistas e de outro os cidadãos. Além disso, essa fragmentação acaba levando a 

uma imobilidade de muitas pessoas quando se trata de discutir assuntos 
relacionados à tecnologia e à ciência (Rocha, 2012, p.133). 

Apesar do discurso da divulgação científica não ser construído para a sala de aula, não 

possuir objetivos didáticos e pedagógicos, os meios de comunicação ajudam a promover uma 

aproximação entre o conhecimento científico e o cotidiano, sendo responsáveis por boa parte 

das informações que o público não especialista, incluindo os alunos de escolarização 

básicapossuem sobre ciência. Rocha (2012) em sua investigação sobre as perspectivas de 

professores sobre o uso desses textos em sala de aula para aprender conceitos relativos à área 

de Ciências aponta diversas vantagens no uso da divulgação científica no ambiente escolar, 

especialmente no uso de textos de divulgação científica: o acesso à informação, a 

possibilidade de contextualização de conteúdos e a ampliação da discussão sobre questões 

atuais, o desenvolvimento de habilidades de leitura, o domínio de conceitos, de formas de 

argumentação e a familiarização de certos termos científicos. 

Salém e Kawamura (1996) fazem uma comparação dos livros didáticos de Física e de 

textos de livros de divulgação científica com temas ligados à Física, quanto à forma de tratar 

os conceitos científicos e características que justificam o uso desses materiais em sala de aula. 

 De uma forma geral esses textos podem ser utilizados de forma complementar ao 

livro didático, trazendo novas questões, permitindo discussões acerca da ciência e suas 

aplicações. 
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2 - CONCEPÇÕES DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO SOBRE USO DE 

TEXTOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA EM AULAS DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA 

EM ESCOLAS DA GRANDE NATAL-RN 

 

 

Atualmente,as pessoas têm acesso rápido e fácil à informação, e constantemente 

estamos diante de váriostipos de notícias das mais variadas áreas de conhecimento. A internet 

tem se tornado uma ferramenta cada vez mais presente nas escolas, permitindo o acesso a 

sites que divulgam conhecimentos científicos. Isso faz com que a ciência esteja muito mais 

próxima da população em geral. Essa questão é bastante positiva, sob o olhar de que a ciência 

não é, nem deve ser algo isolado ou pertencente a apenas um seleto grupo de pessoas que 

detenham algum tipo de conhecimento. É sim, o resultado de um processo histórico e 

cultural,do qual todos nós somos participantes, tendo assimo direito de conhecer, discutir, 

avaliar e tomar decisõessobre ele. 

Considerando que é preciso conhecer para cuidar melhor, a popularização da ciência 

torna-se essencial para que as pessoas exerçam sua cidadania com mais plenitude e 

propriedade. A partir das discussões dos problemas ambientais, os quais se acentuaram no 

início desse século, começamos a ver a necessidade de se adotar um novo pensamento, um 

novo paradigma, uma nova postura frente a questões em que o conhecimento científico 

precisa ser cada vez mais compartilhado por estarem intimamente ligadas à saúde individual e 

planetária. 

Porém, o acesso a esse conhecimento não é garantia de que as informações veiculadas 

por jornais e revistas estejam sendo compreendidas de fato pelo público, ou que estejam 

isentas de erros. A escola tem, portanto, importante papel no processo de apropriação 

adequada dessas informações, de forma que promova as condições ideais para que se 

transformem em conhecimento.Acentua-se, portanto, a necessidade de se valorizar a leitura 

em sala de aula, a partir da utilização dos mais variados textos disponíveis na sociedade. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio também afirmam a 

necessidade do aluno ter contato com outros tipos de textos além do livro didático quando 

explicitam que “lidar com o arsenal de informações atualmente disponíveis depende de 

habilidades para obter, sistematizar, produzir e mesmo difundir informações (...). Isso inclui 

ser um leitor crítico e atento das notícias científicas divulgadas de diferentes formas: vídeos, 

programas de televisão, sites da Internet ou notícias de jornais” (BRASIL, 1999,p.27).  

           Segundo Marbà, et al (2009) a leitura continua sendo um dos recursos mais utilizados 

em aulas de ciências. E acrescenta: 
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Através da leitura, realizada dentro e fora da aula, o alunado pode apropriar-se 
de novos conhecimentos, pode aprender as formas de falar ciências e pode 

comparar seus pontos de vista com o de outros (Marbà, et AL, 2009)
1
. 

 

Porém, dados recentes de pesquisas sobre desempenho escolar no Brasil mostram que 

os estudantes brasileiros do ensino básico apresentam deficiências sérias em habilidades 

fundamentais: a leitura e a escrita. O aluno não compreende o que está lendo. Então, como 

atuar de forma consciente diante de questões complexas do cotidiano? 

É importante perceber que a produção de conhecimento científico envolve uma 

discussão com a sociedade e os resultados apresentados devem e são veiculados para a 

população, pois são de interesse de todos, cientistas ou não cientistas. Para Massarani (2002) 

nas sociedades democráticas, educar e prestar contas do que se estuda e investiga constituem 

imperativo categórico fundamental. 

Questões como o desmatamento das florestas, aquecimento global, biodiversidade, 

células-tronco, clonagem, melhoramento genético, testes de DNA, e tantas outras, são 

amplamente discutidas por um público não especializado. Com isso, torna-se necessário o 

conhecimento de termos da nomenclatura científica para entender a essas questões, 

posicionar-se, tomar atitudes.  É uma questão de mudança de vida, de hábitos, para melhoria 

da saúde pessoal e planetária.   

Pesquisas na área de ensino de ciências no Brasil apontam cada vez mais o uso de 

Textos de Divulgação Científica como um importante recurso didático em sala de aula, 

podendo ser utilizados como complementares ao livro didático. Isso porque podem trazer 

essas discussões para a sala de aula, e se utilizados de forma complementar aos recursos 

didáticos tradicionais (Rocha, 2012; Salém e Kawamura, 1996) e como mediadores de 

posicionamentos que dificilmente viriam à tona em aulas tradicionais (Abreu, et. al., 2007) 

podem contribuir para uma atualização constante dos conteúdos escolares.  

Podemos citar como exemplos de textos de divulgação científica (TDCs)aqueles 

presentes em sites, revistas, jornais, de grande circulação, voltados para o público em geral, 

tais como os textos das revistas Galileu, Superinteressante, Ciência Hoje, Ciência Hoje das 

crianças, e as que ganharam versões em português, a Scientific American e a 

NationalGeografic. 

Diante disso, o presente estudo propôs-se a investigar as concepções de professores do 

ensino básico sobre o conceito de textos de divulgação científica, sobre seu uso como recurso 

didático, bem como as vantagens e dificuldades desse emprego em sala de aula. 

                                                             
1
Tradução nossa. 
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2.1 - Pressupostos Teóricos  

 

É crescente a preocupação em difundir os conhecimentos científicos para a 

comunidade em geral. A ciência cada vez mais invade os lares de forma dinâmica, atraente e 

curiosa, e alcança um público cada vez mais diversificado, sejam crianças, jovens ou adultos. 

Essa tendência manifesta-se das mais variadas formas, através de jornais, revistas, televisão e 

internet, e levam consigo uma imagem da ciência e do cientista. 

Mas de que maneira a escola e, especialmente, o ensino de ciências, estão 

acompanhando esse movimento contemporâneo? Os livros didáticos acompanham essa 

característica dinâmica e instigante da ciência passada pelos meios de divulgação científica? 

Comparando os textos de livros didáticos e de divulgação científica as autoras Salém e 

Kawamura (1996) apontam características dos TDCs que justificam seu uso no ensino pela 

diversidade de abordagens, dando ênfase na História e Filosofia da Ciência e nas aplicações 

no cotidiano dos leitores. A linguagem é marcada pelo uso de metáforas e analogias, pelo 

convite à reflexão e pelo apelo à curiosidade. Tais textos procuram desmistificar o 

conhecimento científico, através de uma concepção de ciência como atividade humana, 

acessível e compreensível por todos. Para as autoras, o texto de divulgação explora aspectos 

que faltam no livro didático, tais como a preocupação com o leitor, utilizando linguagens 

adequadas, variedades de abordagens e recursos, valorizando a observação, a leitura, a 

reflexão.  

O texto de divulgação e o livro didático atendem a interesses diferentes, produzem 

aprendizados de naturezas diferentes, mas são complementares,por isso, o uso de ambos em 

sala de aula é recomendado, pois podem contribuir para enriquecer o ensino, abrindo a visão 

de ciência do aluno e do professor, criando novas metodologias de ensino, abrangendo o 

contexto dos conteúdos. 

Mas, de que textos estamos falando especificamente, já que a divulgação científica 

tem sido abordada sob as mais variadas perspectivas teóricas? Nascimento (2008) dá vários 

exemplos do que hoje podem ser considerados como sendo textos de divulgação científica: 

“... um livro de Einstein, uma série televisiva sobre dinossauros, uma nota em um jornal 

impresso de circulação nacional, uma revista que focaliza as mais recentes descobertas 

científicas, uma exposição em um museu de ciências, um folheto de Ministério da Saúde que 

“explica” o ciclo de vida do mosquito da dengue...”. Para a autora, uma ampla variedade de 

textos tem sido vista – por diversos profissionais – como sendo de divulgação científica. 

Assim, não se encontra, na literatura, um conceito único que abarque toda essa gama de 
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textos, mas de maneira geral podemos conceber quetextos de divulgação científica (TDCs) 

são aqueles que trazem o conhecimento científico, fruto de pesquisas científicas, a um público 

leitor não necessariamente escolar e que, após serem publicados em literatura científica 

específica (artigos, dissertações, teses) são transpostos, reelaborados, a fim de que sua 

linguagem se torne mais próxima à realidade cotidiana das pessoas. A linguagem desse tipo 

de texto é objetiva e obedece ao padrão formal da língua, sendo recheado de conceitos e 

termos da área científica. 

O uso desses textos pode promover com isso, uma democratização desse 

conhecimento historicamente construído pelo homem, contribuindo, assim, para um 

letramento científico da população, possibilitando que participem das discussões e decisões 

que envolvam temas que afetem toda a humanidade, tais como os ligados às questões 

ambientais, à saúde, à ciência e tecnologia. 

Apesar dessa complexidade, a divulgação científica tem encontrado espaço crescente 

entre os professores de ciências, pois é uma via de apresentação de temas mais atualizados 

para a sala de aula, e, além disso, possibilita uma apropriação desse conhecimento e o uso de 

uma linguagem mais científica a ser utilizada entre alunos e professores. É um estímulo que 

procura aproximar a ciência da sociedade em geral. 

Sobre isso, concordamos que 

 

A divulgação científica tem encontrado acolhida entre professores de ciências e 

começa a ser utilizada como motivação tanto para o ensino de conteúdos quanto de 

processos da ciência. Pesquisas recentes sobre o uso da divulgação científica na 
sala de aula de ciências apontam tanto as potencialidades do uso da divulgação 

científica nas aulas de ciências quanto também uma busca, na prática pedagógica 

de professores de biologia, por novos padrões de linguagem, já que o discurso da 
ciência pode ser um elemento dificultador para a compreensão da ciência em sala 

de aula (Pinto, 2009). 
 

A especialização e a natureza técnica da ciência são vistas, muitas vezes, como um 

problema que pode gerar fragmentação social, onde de um lado estão os cientistas e de outro 

os cidadãos. No papel social da divulgação científica, dentro de uma perspectiva de inclusão 

social, é importante manter uma estreita relação entre ciência e sociedade em um sentido mais 

amplo (Rocha, 2012). 

Assim os textos de divulgação científica apresentam grande potencial de uso em sala 

de aula, pois podem propiciar o acesso a informações mais atualizadas, a possibilidade de 

contextualização e discussão desses conteúdos mais atuais, e a familiarização com termos 

científicos. Porém, para serem inseridos em sala de aula necessitam de uma transposição 

didática e de um ressignificado, já que, inicialmente, não foram concebidos para fins 
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didáticos. Dessa forma, sua inserção nas aulas de ciências precisa ser acompanhada por uma 

reflexão por parte dos professores, e serem traçados objetivos claros para sua aplicação. 

Nosso objetivo inicial é investigar o que os principais agentes no processo de ensino 

aprendizagem, os professores, sabem sobre os textos de divulgação científica. Foram 

analisadas suas concepções, se os conhecem, se os utilizam e de que maneira.  

A partir dos resultados obtidos e de sua análise, pretende-se ter uma melhor visão das 

vantagens e dificuldades do seu uso no ensino de ciências e de qual seria, enfim, sua 

contribuição didática nessa área. 

 

2.2 - Metodologia 

2.2.1 - Caracterização dos participantes e da pesquisa 

 

Participaram da pesquisa 16 professores de ciências e biologia da rede estadual de 

ensino e 08 professores do Instituto Federal de Educação (IFRN), da grande Natal-RN, 

totalizando 24 professores, o que corresponde a uma amostra dos profissionais que atuam em 

escolas da Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, e Parnamirim, entre os meses de julho e agosto 

de 2015. 

Essa abrangência geográfica está prevista em atendimento aos critérios estabelecidos 

no projeto do qual sou participante, “Linguagem e desenvolvimento sustentável: integrando 

ciências, língua portuguesa e matemática”, o qual faz parte do projeto Observatório da 

Educação (OBEDUC-2013) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e financiado 

pela CAPES. A área de abrangência deste projeto envolve os municípios de Natal, São 

Gonçalo do Amarante, Macaíba e Parnamirim e ele tem a pretensão de, a partir do estudo dos 

indicadores de avaliações do desempenho escolar, como IDEB e PISA, desenvolver estudos e 

propostas relacionadas ao ensino e à prática docente, numa perspectiva inter e multidisciplinar 

entre Língua Portuguesa, Matemática e Ciências em leitura e escrita e desenvolvimento 

sustentável.  

Os professores, tendo assinado um termo de consentimento livre e esclarecido e 

concordando em participar da pesquisa, responderam a um questionário semiestruturado com 

questões objetivas e discursivas sobre o uso de textos de divulgação científica em sala de aula.  

Antes de sua aplicação, o questionário foi validado em junho/2015 por membros do Grupo de 

Estudos em Ensino de Biologia coordenado pela professora orientadora desse trabalho, que se 

reúne no LabenBio (Laboratório de Ensino de Biologia) quinzenalmente, e do qual participam 
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alunos de graduação (participantes de projetos de iniciação científica), de mestrado e 

doutorado.  

O questionário foi construído com questões objetivas e discursivas. Na parte objetiva 

do instrumento, o professor era convidado a marcar uma alternativa sobre questões cujo 

objetivo era saber se os professores conheciam textos de divulgação, a frequência e o objetivo 

de sua leitura. Perguntava-se também onde ocorria o acesso a esses textos e se estavam 

disponibilizados na escola que trabalham.  

Também investigamos o uso desses textos em sala de aula: em que nível, turmas e 

séries os professores os utilizavam, se utilizavam como material principal ou complementar 

ao livro didático, quais os temas abordados, se faziam alguma relação com o conteúdo escolar 

a ser ministrado e se desenvolviam alguma outra atividade após a leitura. O professor também 

deveria indicar o nível de interesse e participação dos alunos, quando usava textos de 

divulgação científica em suas aulas. 

Com relação às questões discursivas, os professores deveriam definir o que são textos 

de divulgação científica, em que diferem de outros tipos de textos, quais os critérios que 

utilizam para escolhê-los e que apresentassem vantagens e dificuldades do uso desses textos 

em sala de aula.  

As escolas visitadas para a realização da pesquisa ficam na região da grande Natal/RN 

e estão localizadas em diferentes zonas (Fig. 1).  

 

REGIÃO DA GRANDE 
NATAL/RN 

NÚMERO DE 
PROFESSORES 

DISCIPLINA 

Zona Norte 06 Biologia 

Zona Sul 10 Biologia e Ciências 

Zona Leste 04 Biologia  

Parnamirim 04 Biologia 

Total de professores 24 _ 

Quadro 3 - Quantidade de professores participantes da pesquisa por região da grande Natal/RN e disciplinas que 

lecionam. 

Também foram levantados dados de idade, sexo, formação acadêmica, disciplina e 

séries para as quais lecionam, turno, tempo de exercício da profissão, e em quantaescolas 

atuam. Os sujeitos da pesquisa serão caracterizados com as siglas P1, P2, P3, etc. para nos 

referirmos a professor 1, professor 2, professor 3, etc., respectivamente. 

As respostas dos professores às questões objetivas foram analisadas quantitativamente 

e foram demonstradas em forma de gráficos. As respostas às questões discursivas foram 

analisadas qualitativamente a partir da Técnica de Elaboração e Análise de Unidades de 
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Significado (Moreira, et al, 2005) originária da combinação das abordagens de Análise de 

Conteúdo, especialmente de uma adaptação da Análise de Avaliação Assertativa (Bardin, 

1977) e da Análise do Fenômeno Situado (Giorgi, 1978 e Martins e Bicudo, 1989).  

 A Técnica de Elaboração e Análise de Unidades de Significado consiste nas etapas de 

Relato Ingênuo, Identificação de Atitudes e Interpretação.  

O Relato Ingênuo consiste nos dizeres do sujeito na sua forma original, sem alterar a 

grafia ou substituir termos por equivalentes. Para adquiri-lo foram desenvolvidas as seguintes 

etapas: 

 Centrar no discurso do sujeito através de questões geradoras por meio de 

questionários, entrevistas gravadas. 

 Não favorecer respostas monossilábicas  

 Explicar o porquê da pesquisa 

 No caso de mais de uma pergunta geradora, elas devem ser feitas por etapas. 

 Anotar comportamentos 

Na Identificação de Atitudes: 

 Não perder de vista o sentido geral do discurso do pesquisado, voltando-se várias 

vezes à leitura dos depoimentos dos sujeitos. 

 Selecionar as unidades mais significativas dos discursos dos sujeitos procurando criar 

indicadores e, posteriormente, categorias, que possam servir de referencial para 

interpretação. 

 Para isso é fundamental identificar os componentes dos enunciados avaliativos: 

_ os objetos de atitude (pessoas, grupos, ideias, coisas, acontecimentos) 

_ os termos de qualificação avaliativos com significado comum (termos que 

qualificam os objetos de atitude) 

_ os conectores verbais - que ligam no enunciado os objetos de atitude e os termos de 

qualificação. 

Para a etapa de Interpretação: 

 Recuperar pressupostos teóricos constantes, colocados em suspensão ou “epoché”. 

 Confrontar os pontos de vista dos autores com relato dos pesquisadores. 

 Através da variação imaginativa, buscar a interpretação dos discursos observando a: 

_ coerência tópica – no interior dos relatos dos sujeitos. 
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_ coerência utópica – relação dos discursos dos sujeitos e o contexto envolvente do 

fenômeno. 

_ procurar insights gerais. 

_ determinar que aspectos das estruturas individuais manifestam uma verdade geral e 

quais não o fazem. 

A fim de identificar como os professores de Ciências e Biologia do ensino básico 

definem um TDC surgiram as seguintes categorias 

Quadro 4– categorias de análise referentes às respostas dos professores participantes da pesquisa sobre o que é 

um texto de divulgação científica. 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 – Concepções de professores sobre o que são Textos de Divulgação Científica (TDCs) 

 

Todos os professores que responderam o questionário afirmam saber o conceito de 

textos de divulgação científica; 70,83% dizem que os conhecem e leem com frequência e os 

que dizem que conhecem, mas raramente leem somam 29,16% (Fig. 03). 

 

Gráfico 3 - Concepções de professores do ensino básico sobre o que são textos de divulgação científica e 

frequência de leitura desses textos (%). 
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Sabem o que é Conhecem e leem 
frequentemente 

Conhecem e 
raramente leem 

Percentual de 
professores 

CATEGORIA DESCRIÇÃO DA CATEGORIA 

Artigo científico /uso do método 
científico ou escrita científica 

Concebem um TDC como um texto puramente científico, 
destacando as etapas do método e/ou da escrita/estrutura 

tipicamente científica 

Simplificação de um artigo 
científico/tema científico 

Referem-se ao TDC como uma transposição didática do artigo 
cientifico, considerando a linguagem utilizada como sendo 

simples, comum, acessível. 
Apresentação simplificada de 

descobertas científicas recentes 
Compreendem o TDC com a função de anunciar,  

ao público em geral, a descoberta de inovações científicas. 
Texto científico para uso 

escolar/didático 
Compreende o TDC como sendo para uso didático-escolar. 

Não respondeu Resposta em branco. 
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Todos os professores afirmam saber o que é um texto de divulgação científica e a 

maioria lê frequentementeesse tipo de texto.  

A disponibilidade atual desse material por meio da internetfacilita o acesso a esse tipo 

de leitura.  E para o professor pode constituir uma forma de atualização de conteúdos a serem 

discutidos em sala de aula. 

A fim de confirmar as afirmações foi solicitado aos professores que escrevessem o que 

seria, nas suas concepções, um texto de divulgação científica. A partir de suas respostas 

emergiram as categorias apresentadas na figura abaixo. 

Quadro 5– Número e percentual de professores participantes por categoria de resposta sobre o conceito de textos 

de divulgação científica 

Os resultados surpreenderam por não coincidirem com as afirmações anteriores, onde 

todos professores dizem conhecer e a maiorialê frequentemente textos de divulgação 

científica.  Isso porque, ao escreverem sobre o que é um TDC metade deles entendem que 

esses textos possuem estrutura de um artigo científico, o qual apresenta estrutura bem definida 

e diferente de um texto de divulgação. Discutiremos essas categorias para uma melhor 

compreensão de suas características.  

 
 

3.2 - Concepção de um Texto de Divulgação Científica (TDC) como um artigo 

científico/uso do método científico ou escrita científica 

 

A metade dos participantes da pesquisa (50%) entende que um texto de divulgação 

científica é um artigo científico, destacando, inclusive as etapas do método e/ou da 

escrita/estrutura tipicamente científica. 

 

 

 

 

CATEGORIAS 
NÚMERO DE 

PROFESSORES 
PERCENTUAL DE 

PROFESSORES 

Artigo científico /uso do método 
científico ou escrita científica 

12 50,00% 

Apresentação simplificada de novas 
descobertas científicas 

05 20,83% 

Simplificação de um artigo 
científico/tema científico 

04 16,67% 

Texto científico para uso escolar/didático 02 8,33% 
Não respondeu 01 4,17% 

TOTAL DE PROFESSORES CONSULTADOS 24 100,00% 
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Figura 1 - Concepção de um TDC como um artigo científico/professor 1 

 

 

 

 

 
Figura 2 - Concepção de um TDC como um artigo científico/professor 2 

 

 

 

 

 
Figura 3 -Concepção de um TDC como um artigo científico/professor 3 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Concepção de um TDC como um artigo científico/professor 4 

Ao afirmar que os textos de divulgação científica têm estrutura de um artigo científico 

os professores têm a concepção de que as informações científicas devem ser sempre 

transmitidas de forma muito rígida e padronizada, o que para eles é essencial que esteja 

presente a descrição da metodologia científica utilizada a fim de dar mais credibilidade à 

notícia que está sendo veiculada. 

Mas a tarefa de divulgar a Ciência ao grande público é um processo que envolve 

vários elementos, cada um deles com suas características próprias e especificidades (Cunha e 

Giordan, 2009). 

Para Henrique (2012) o artigo científico faz parte de um grupo de trabalhos 

considerados acadêmicos que precisa seguir as normas de citação e referência, mas, 

sobretudo, deve servir a leitores interessados em pesquisar sobre assunto da publicação.  

Outro aspecto fundamental é a linguagem empregada, cuja precisão e objetividade são 

necessárias para que o leitor compreenda com clareza toda a exposição envolvida no processo 

de produção do texto. 
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O artigo científico possui, então, uma estrutura mais rígida, padronizada, e a 

linguagem utilizada é predominantemente técnica e própria a cada área de pesquisa. É, 

portanto, destinado a um público específico, geralmente conhecedor da área em questão, e, 

consequentemente, sabe exatamente o que buscar nessa leitura. 

Sobre esse aspecto Bueno (2010) nos esclarece de forma bastante objetiva ao falar 

sobre os aspectos que diferem a comunicação científica e a divulgação científica.  Para o autor 

os textos científicos, como os artigos acadêmicos, e os textos de divulgação diferem, em sua 

práxis, no perfil do público a que se destinam, no nível de discurso, na natureza dos canais 

pelos quais são veiculadas as informações e na intençãocomunicativa de cada um. Quanto ao 

perfil do público ao qual se destinam ele assim comenta: 

 

A comunicação científica não precisa fazer concessões em termos de decodificação do 

discurso especializado porque, implicitamente, acredita que seu público compartilha os 

mesmos conceitos e que o jargão técnico constitui patrimônio comum. Em outras 
palavras, neste caso, o público frequenta espaços, ambientes ou acessa veículos 

especializados (congressos ou periódicos / revistas científicas, por exemplo) com 

desenvoltura e está continuamente empenhado em assimilar termos, processos e 
conceitos novos (Bueno, 2010). 

 

Já sobre a divulgação científica: 

 

A divulgação científica está tipificada por um panorama bem diverso. O público 
leigo, em geral, não é alfabetizado cientificamente e, portanto, vê como ruído – o 

que compromete drasticamente o processo de compreensão da C&T – qualquer 

termo técnico ou mesmo se enreda em conceitos que implicam alguma 
complexidade... Em função disso, a difusão de informações científicas e 

tecnológicas para este público obrigatoriamente requer decodificação ou 

recodificação do discurso especializado, com a utilização de recursos (metáforas, 
ilustrações ou infográficos, etc.) que podem penalizar a precisão das informações 

(Bueno, 2010).  

 

Seja um artigo científico ou um texto de divulgação científica, todos têm 

características linguísticas particulares e que estão ligadas ao público ao qual se destinam.   

Para Bakthin (2011) todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao 

uso da linguagem. E as formas e o caráter desse uso são tão multiformes quanto os campos da 

atividade humana, mas isso não contradiz a unidade nacional de uma língua.  

Para o autor o uso da língua se dá por meio de enunciados orais ou escritos, proferidos 

por todos nós, seres humanos, que integram variada atividades humanas. E a forma de 

construir esses enunciados varia de acordo com a finalidade de cada campo ao qual nos 

dirigimos. Sobre isso, comenta: 
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Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada 
referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou 

seja, pela seleção de recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas 

acima de tudo, por sua construção composicional. Todos esses três elementos – o 
conteúdo temático, o estilo, a construção composicional – estão indissoluvelmente 

ligados no todo do enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de 

um determinado campo da comunicação. Evidentemente, cada enunciado particular 

é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos 
relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamosgêneros do discurso 

(Bakthin, 2011, p. 261). 

 

Podemos então considerar que o artigo científico e o texto de divulgação científica 

possuem discursos diferentes, quando observamos a seleção de recursos lexicais, 

fraseológicos e gramaticais da língua e, principalmente, a construção composicional. 

Para Cunha e Giordan (2009) esta é uma questão bastante polêmica, entretanto, existe 

um caminho que aponta para se pensar no discurso da divulgação científica como um discurso 

próprio e diferente do discurso científico.  

As características da divulgação científica (DDC) enquanto gênero discursivo, de 

acordo com os parâmetros estabelecidos por Bakthin, relacionados ao conteúdo temático, ao 

estilo e à forma composicional, são: 

Conteúdo temático – está relacionado um tema único, concreto e histórico, como a 

Ciência e a Tecnologia. 

Estilo – emprego de metáforas, analogias, comparações, exemplificações. 

Forma composicional – a maneira como o DDC é constituído e as relações dialógicas 

que acontecem entre locutor e o receptor (interlocutor) põem em ação procedimentos 

discursivos variados, como: a recuperação de conhecimentos tácitos (significados que o 

indivíduo constrói ao longo da vida), gancho frio (suspense para prender a atenção do leitor), 

conclusão no início do texto (Cunha e Giordan, 2009). 

O enunciado, seu estilo e sua forma composicional são, portanto, determinados pela 

relação entre o falante e o objetivo que quer alcançar ao chegar ao ouvinte, de acordo com o 

quer expressar. Com isso, o discurso da divulgação científica também carrega as visões de 

mundo, os valores, e as emoções de quem o constrói. Da mesma forma esses elementos 

também estão presentes naquele que lê ou ouve esse discurso (o interlocutor). 

Ao analisarmos, portanto, as respostas dos professores do ensino médio sobre o que 

são textos de divulgação científica, percebemos que carregam as concepções que construíram 

ao longo de suas vidas, incluindo aquelas relacionadas aos conhecimentos científicos, os quais 

não se formam apenas em sua vida acadêmica, mas no seu cotidiano no contato com outras 

pessoas. 
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A concepção do que seria a própria ciência para esses professores está de forma 

subjetiva descrita em seus relatos. Muitos a entendema partir da concepção indutivista 

empirista, a qual definido o objeto, apresenta-se suposições, realiza-se experimentos para se 

chegar às leis, seus efeitos posteriores e previsões. Essa concepção tem a ciência como uma 

representação da própria realidade, sendo uma interpretação dos fatos baseada em 

observações e experimentos que permitem estabelecer induções, as quais irão oferecer a 

definição do objeto, propriedades e leis de funcionamento. Daí a importância de estabelecer 

métodos experimentais rigorosos.  

Quando o professor da escola é questionado sobre a definição de ciência e 

conhecimento científico, a sua concepção ancora-se nas “certezas” derivadas da experiência, 

assim como o conhecimento científico constitui-se em algo dado de vez e derivado da 

experiência empírica... Trata-se, geralmente, de uma ciência apresentada aos olhos dos 

educandos e não às suas mentes, ancorada pela verificação, ilustração e experimentação, com 

uma crença de que é necessário ver para compreender (Pereira, 2010). 

O professor deve fazer uma análise de que conhecimento passa ao aluno, e deve 

planejar sua prática sob a luz de uma reflexão epistemológica, para uma melhor compreensão 

de aspectos ligados à natureza da ciência, a fim de evitar passar uma visão distorcida do 

funcionamento da ciência para os alunos. 

 Eles podem tentar mostrar como se obtém uma teoria a partir da observação e 

experimento, ou como se pode provaruma teoria - apesar da impossibilidade filosófica de tais 

tentativas (Martins, 2006). 

Essa visão positivista da ciência, de neutralidade e objetividade, contribui para que o 

aluno a compreenda como um produto de experiências realizadas em laboratórios por 

cientistas geniais, como um acumulado de teorias e modelos que representam a verdade 

científica, as quais buscam resolver os problemas da humanidade. Os meios de comunicação e 

as concepções dos próprios professores contribuem para que essa visão chegue às aulas de 

ciências. 

  Para Pozo e Crespo (2009) essa concepção foi superada – entre filósofos e 

historiadores da ciência, mas não, necessariamente, nas salas de aula. Ainda se continua 

ensinando que o conhecimento científico é baseado na aplicação rigorosa do “método 

científico”, que deve começar pela observação dos fatos, do qual devem ser extraídas as leis e 

os princípios. 

Pesquisas na área da didática das ciências apontam para uma crise da educação 

científica que pode ter suas origens muito além das mudanças educacionais acumuladas 
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durante os anos, mas também pode estar relacionada à forma de como a ciência é ensinada e 

compreendida.  

 

3.3 -Concepção de um Texto de Divulgação Científica (TDC) como uma simplificação de 

um artigo científico/tema científico 

 

Alguns professores entendem que um texto de divulgação científica (16,67%)é uma 

simplificação de um artigo científico. O professor 5 assim os definem: 

 

 

 

 
Figura 1 - Concepção de um TDC como uma simplificação de um artigo científico/professor 5 

Essa concepção se assemelha à categoria onde os professores entendem que um texto 

de divulgação é um artigo científico. Porém, diferencia-se no sentido de que compreendem, 

nesse caso, que o texto do artigo científico foi simplificado para que pudesse circular em um 

meio não acadêmico. O que não está claro, a partir das respostas destes professores é se a 

simplificação a qual se referem diz respeito à linguagem do texto ou a sua estrutura. 

Para Oliveira (2007, p.123)o conhecimento científico produzido no âmbito da 

comunidade acadêmica necessita de gêneros como o artigo de divulgação científica para 

circular na sociedade. O artigo acadêmico e o de divulgação científica, contudo, não estão 

diretamente relacionados, o segundo não é uma simplificação ou uma tradução do primeiro: 

cada um deles constitui uma forma de circulação do saber, articulando de forma específica 

representações dos atores sociais envolvidos no processo de produção e divulgação do 

conhecimento. 

As dificuldades dos professores em compreender o conceito de um texto de divulgação 

científica e em que diferem de outros tipos de textos, principalmente dos que circulam no 

meio escolar, podem estar relacionadas à falta de entendimento das formas com que o 

conhecimento científico circula na sociedade. Em seu clássico trabalho sobre os conceitos e 

funções do jornalismo científico, Bueno (1985) trata de aspectos conceituais da difusão, 

disseminação e divulgação científica. A difusão científica seria o conceito mais amplo e se 

refere a todo e qualquer processo e recurso utilizado para a veiculação de informações 

científicas ou tecnológicas, e incorpora a divulgação, a disseminação e o jornalismo científico. 

Os artigos científicos estariam classificados como disseminação científica, já que se 

referem à transferência de informações sobre ciência e tecnologia transcritas em códigos 

específicos, a um público de especialistas de determinada área ou áreas correlatas, e onde o 
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código, o conteúdo e próprio ambiente eliminaria os não-especialistas., o que  reforça a 

concepção alternativa apresentada pelos professores, já que os artigos científicos não 

apresentariam simplificações para atingir um público leigo. Tal função estaria vinculada a 

outra classe de textos e a outra forma de difundir os conhecimentos científicos. 

 

3.4 - Concepção de um Texto de Divulgação Científica (TDC) como um texto 

escolar/didático 

As respostas abaixo (figuras 7 e 8) correspondem a 8,33% dos professores que acham 

que os textos de divulgação científica são escolares ou didáticos. 

 

 

 

 

 
Figura 2 - Concepção de um TDC como um texto escolar e/ou didático. Professor 6 

 

 
 
 

 

 
Figura 3 - Concepção de um TDC como um texto escolar e/ou didático. Professor 7 

As pesquisas em ensino de ciências apontam para outra perspectiva.  Para Rocha 

(2012) a divulgação científica é um campo de trabalho por meio do qual os conhecimentos 

são difundidos sem objetivos didático-pedagógicos e sem a finalidade de formar especialistas. 

Entre seus objetivos destaca-se a possiblidade de mostrar tanto resultados da pesquisa quanto 

processos de construção de conhecimentos a um público não especialista.  

Porém, concordamos com o autor quando fala que esses textos podem cooperar e 

interagir com outros textos como o didático, o currículo, o paradidático, para cumprir 

objetivos de ensino, para isso é preciso que ocorra uma mudança nas condições sociais de 

produção de leitura destes textos, de um contexto de leitura por informação para um contexto 

de leitura também de aprendizagem. 

Martins (2004) aponta para a necessidade de mais estudos voltados à aplicação desses 

textos em sala de aula: 

 

 Embora a utilização de textos de divulgação científica como recurso didático 

complementar seja prática comum entre professores de ensino médio e de ensino 

fundamental, são poucos os estudos que investigam exemplos de sua utilização. 
(Martins, 2004). 
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Apesar do texto de divulgação científica não ser concebido para utilização em 

ambiente escolar, várias pesquisas mostram que esse material é cada vez mais utilizado por 

professores e ao longo desse trabalho foram apresentados vários aspectos que justificam o uso 

de textos de divulgação científica em sala da aula. Mas é importante saber de que forma esses 

textos estão sendo levados à sala de aula, e com que objetivos. 

Para Cunha e Giordan(2009) essa discussão corresponde novamente à análise dos 

gêneros discursivos envolvidos, do discurso da divulgação para o discurso didático. 

 

O problema é que o texto de divulgação científica no espaço escolar deixa de ser visto 
como um produto da mídia e passa a ser visto como um produto didático, sem que seja 

feita sua análise e transposição de um contexto ao outro (Cunha e Giordan, 2009).  

 

Para os autores a “pedagogização” dos textos de divulgação de forma direta é um 

equívoco.Isso porque a mudança de uma esfera para outra exige do professor uma análise 

crítica a fim de estabelecer objetivos educacionais claros. No entanto, defendem que esses 

textos sejam utilizados em sala de aula, principalmente com o objetivo de fornecer ao aluno o 

acesso à informação mais atualizada, possibilitar um ambiente para discussões e 

contextualizações, e desenvolver uma visão crítica sobre a própria mídia, e sobre a ciência e a 

tecnologia. 

 

3.5 - Concepção de um Texto de Divulgação Científica (TDC) como uma apresentação 

simplificada de novas descobertas científicas 
 

A quarta categoria se refere às respostas de 20,83% dos professores consultados e é a 

que mais se aproxima das definições atuaisnas pesquisas em Ensino de Ciências para os textos 

de divulgação científica. 

 

 

 

Figura 09 – concepção de um TDC como apresentação simplificada de novas descobertas científicas/professor 8 

 

Figura 4 - Concepção de um TDC como apresentção de novas descobertas científicas/professor 8 

 

 

Figura 10 -Concepção de um TDC como apresentação simplificada de novas descobertas científicas/professor9 
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As definições possíveis aqui, incluemos textos de divulgação científica na abrangência 

do conceito de divulgação científica (DC), porque, segundo afirma Nascimento (2008) “O 

conceito de DC pode sim ser, e na verdade é, polissêmico”. 

Determinar um conceito para a divulgação científica não é, portanto, tarefa fácil, já 

que abrange uma variedade muito grande de textos, construídos nos mais variados ambientes 

e contextos. Podemos considerar como textos de divulgação reportagens que tratam de temas 

relativos à ciência e à tecnologia como as veiculadas em revistas como Galileu, 

Superinteressante, Ciência Hoje, um livro sobre temas biológicos como “A tripla Hélice” de 

Richard Lewontin, uma notícia sobre variações e danos ambientais causados por alguma 

empresa, textos em um site da internet sobre saúde, por exemplo.  

 

Parece que o termo divulgação científica, longe de designar um tipo específico de 

texto, está relacionado à forma como o conhecimento científico é produzido, como ele 

é formulado e como ele circula numa sociedade como a nossa (Silva, 2006, p.53). 

 

Mas, entendemos que o que caracteriza um texto de divulgação científica é a 

linguagem utilizada, construída para alcançar um amplo espectro de público, desde 

especialistas até leigos.  

Para Bueno (1985) a divulgação científica compreende a utilização de recursos, 

técnicas e processos para a veiculação de informações científicas e tecnológicas ao público 

em geral. Para tornar o conteúdo científico acessível ao público leigo o autor discute que a 

necessidade de uma adequação da linguagem especializada 

 
 Vê-se que a divulgação científica pressupõe um processo de recodificação, isto é, a 

transposição de uma linguagem especializada para uma linguagem não especializada, 
com o objetivo de tornar o conteúdo acessível a uma vasta audiência (Bueno, 1985, p. 

1.423). 

 

 Porém, para que as informações contidas nos textos de divulgação científica, 

consigam ser compreendidas por um público leigo, que não domina uma linguagem técnico-

científica, o divulgador deve vencer um desafio constante de manter a integridade de termos e 

conceitos para evitar erros de leitura e interpretação, ao mesmo tempo, que tem que adequar 

essa linguagem mais técnica ao uso de metáforas, analogias e simplificações. 

Logo, a concepção de que um texto de divulgação científica contém uma apresentação 

simplificada das novas descobertas científicas é uma visão aproximada com aquelas descritas 

nas pesquisas atuais em ensino de ciências e mostra um caminho de possibilidade de inserção 

desses textos como recurso didático em aulas de ciências, como forma de estimular a leitura 

em ciências, desde que essa utilização seja pautada de uma reflexão por parte dos professores 
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a fim de traçar estratégias educativas que realmente promovam uma leitura crítica desses 

textos.  

 

 

3.6 – Diferenças entre TDCs e outros tipos de textos 

 

Quando nos referimos a outros tipos de texto consideramos, principalmente, aqueles 

presentes no convívio escolar do aluno, como o livro didático, de forma que o que desejamos 

investigar é se o professor percebe a necessidade da utilização de outras leituras alémpara a 

aprendizagem de um mesmo conteúdo.  

Para Marcielaet al (2003)é importante que o professor perceba o potencial didático de 

outros textos, que estejam mais próximos da leitura espontânea de seus alunos do que os 

livros didáticos. 

Sobre a pergunta “Em que aspectos o texto de divulgação científica difere de outros 

tipos de textos?” emergiram as categorias de análise que estão na tabela abaixo, onde suas 

descrições correspondem às respostas dos professores. 

 

 

 
Quadro 6 - Categorias que tratam de diferenças entre TDCs e outros tipos de textos 

CATEGORIAS DESCRIÇÃO DAS CATEGORIAS 
Nº DE 

PROFESSORES 
PERCENTUAL DE 

PROFESSORES 

Linguagem 
técnica/científica 

Os TDCs diferem de outros textos pela 
linguagem: simples ou técnica, termos 

técnicos, termos científicos, usam padrão 
formal da língua. 

10 41,66% 

Temas de cunho 
informativo/jornalís

tico 

Diferem quanto aos temas que abordam, 
possuem cunho informativo, textos 

jornalísticos. 
5 20,83% 

Conteúdo 
científico/pesquisas 

científicas 

Os TDCs diferem pelo conteúdo científico, 
relacionados a pesquisas científicas. 

2 8,33% 

Estrutura de um 
artigo científico 

Os TDCs diferem quanto à estrutura do 
texto, pois possuem introdução, 

desenvolvimento, metodologia, estrutura 
semelhante a um artigo científico. 

2 8,33% 

Objetivos didáticos 
Os TDCs devem ser didáticos 

 
1 4,16% 

Fontes 
Os TDCs diferem quanto à fonte de onde são 

obtidos 
1 4,16% 

TOTAL 
- 
 

24 100,00% 
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A maioria dos professores apresenta uma concepção alternativa ao que seria um texto 

de divulgação científica já que entendem que se diferenciam de outros textos pela linguagem 

técnica ou por possuírem estrutura de um artigo científico. E é justamente a linguagem mais 

simples e aproximada do cotidiano das pessoas uma das principais características dos textos 

de divulgação. 

Esses resultados representam uma reafirmação da questão anterior, quando os 

professores conceituam um texto de divulgação científica, já que apontam características 

semelhantes, como a linguagem técnica, estrutura de um artigo científico e objetivos 

didáticos.  

Parte significativa dos professores (20,83%) entende que os textos de divulgação 

científica diferenciam-se de outros textos por apresentarem cunho informativo ou jornalístico. 

Na verdade há uma falta de consenso, no próprio meio acadêmico, sobre os aspectos 

conceituais relacionados à divulgação cientifica e o jornalismo científico, os termos ora são 

tratados como sinônimos, ora assumem significados diferentes. Para Bueno (1985) o 

jornalismo científico e a divulgação científica não são muito diferentes, pois ambos se 

preocupam em transferir para os não-iniciados informações especializadas de natureza 

científica e tecnológica. Sobre isso esclarece 

Na prática, o que distingue as duas atividades não é o objetivo do comunicador ou 
mesmo o tipo de veículo utilizado, mas, sobretudo, as características particulares do 

código utilizado e do profissional que o manipula (Bueno, 1985, p. 1422).  

 

Pautando-se nas definições de jornalismo e divulgação científica de José Reis, maior 

expressão do jornalismo científico no Brasil, o qual coloca o jornalismo científico como um 

subconjunto da divulgação científica, e usa os termos como sendo sinônimos, é adequada a 

concepção apresentada pelos professores de que os textos de divulgação científica 

diferenciam-se de outros textos pelo seu cunho jornalístico ou informativo. 

 

Ao definir divulgação científica, por exemplo, identifica-a, explicitamente, com o 

jornalismo científico: “Por divulgação (científica) entende-se aqui o trabalho de 
comunicar ao público, em linguagem acessível, os fatos e os princípios da ciência, 

dentro de uma filosofia que permita aproveitar os fatos jornalisticamente relevantes 

como motivação para explicar os princípios científicos, os métodos de ação dos 
cientistas e a evolução das ideias científicas (Bueno, 1985). 

 

Mas é importante destacar que a divulgação científica não se restringe ao campo da 

imprensa, pois além do campo informativo há também o formativo. 

 

Inclui os jornais e revistas, mas também os livros didáticos, as aulas de ciências do 2o 
grau, os cursos de extensão para não especialistas, as estórias em quadrinhos, os 
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suplementos infantis, muitos dos folhetos utilizados na prática de extensão rural ou em 
campanhas de educação voltadas, por exemplo, para as áreas de higiene e saúde, os 

fascículos: produzidos por grandes editoras, documentários, programas especiais de 

rádio e televisão, etc. (Bueno, 1985, p.1422). 

 

Porém, reflexões aprofundadas sobre uma definição de divulgação científica entre 

jornalistas, cientistas e educadores em ciências ainda são escassas e muitas vezes divergentes 

(Nascimento, 2008). Segunda a autora a divulgação científica tem conquistado espaço em 

diferentes cenários sociais, entre eles a escola (mais especificamente, as aulas de ciências), 

sem que haja uma problematização a respeito dos diversos conceitos que a divulgação 

científica tem assumido contemporaneamente. 

 

 

3.7- Que critérios usam para selecionar os textos? 

 

Sobre os critérios que usam para escolher os textos são levados em consideração, 

principalmente, a relação com o conteúdo que estão trabalhando, a linguagem ser clara e 

acessível ao nível educacional dos alunos. 

A tabela abaixo mostra as categorias criadas a partir dos critérios citados como 

relevantes na escolha dos textos de divulgação para uso em sala de aula. 

 

CATEGORIAS DESCRIÇÃO DAS CATEGORIAS 
Nº DE 

PROFESSORES 
PERCENTUAL DE 

PROFESSORES 

Relação com o conteúdo 
curricular 

 

Levam em consideração o tema 
do texto estar relacionado ao 
conteúdo do currículo a ser 

trabalhado. 

10 41,67% 

Linguagem acessível 
A linguagem deve ser acessível 
ao nível educacional dos alunos 

8 33,33% 

Apelo à Curiosidade 
Os textos devem instigar a 

curiosidade dos alunos 
2 8,33% 

Extensão do texto 

Os textos devem não devem 
ser nem longos demais, para 
não desmotivar os alunos à 

leitura. 

2 8,34% 

Desenvolvimento de 
competências e habilidades 

Possibilidade de desenvolver 
competências e habilidades 

relacionadas ao conteúdo que 
está sendo trabalhado em sala 

1 4,17% 

Relação com o cotidiano 
Os textos devem conter 

informações relacionadas a 
fatos do cotidiano dos alunos 

1 4,16% 

TOTAL _ 24 100,00% 

 
Tabela 1 - categorias/critérios para escolha dos textos de divulgação pelos professores 
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Os critérios que os professores utilizam para selecionar um texto de divulgação 

científica que será utilizado na sala de aula são pertinentes com aqueles apontados nas 

pesquisas na área do ensino de ciências, como vemos em (Galieta, 2013; Nascimento, 2008; 

Rocha, 2012; Salém e Kawamura, 1996;), principalmente quando se referem à linguagem 

mais próxima do cotidiano, a relação com o contéudo curricular, e o apelo à curiosidade. 

Ao analisar e caracterizar o discurso de textos do livro didático e textos de divulgação 

científicaGalieta (2013) descreve que no texto de divulgação o discurso cotidiano está muito 

mais presente que no livro didático, o que consiste em efeito do autor do texto sobre seu 

interlocutor, a fim de diminuir a distância entre quem se propõe a escrever sobre ciência e o 

leitor. Isso porque o discurso científico delega uma autoridade, o que gera uma diferença de 

status entre o autor e o leitor. 

Com relação ao uso na sala de aula, usam raramente, e quando utilizam, aplicam em 

todas as séries, como material complementar ao livro didático, selecionando previamente o 

texto que vão trabalhar de forma que se relacionem com o conteúdo que estão trabalhando em 

sala. Após a leitura do texto, a maioria desenvolve outras atividades como debates e 

questionários.É unânime a afirmação de que os alunos não sugerem esse tipo de leitura ao 

professor.  

 

Gráfico 4 – Frequência de utilização de textos de divulgação científica nas aulas de Ciências e Biologia 

 

A maioria dos professores consultados acha que a participação dos alunos aumenta 

quando usam esses textos. 
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Gráfico 5 – Nível de participação dos alunos quando utilizam TDCs em aulas de Ciências e Biologia 

 

3.8 - Temas dos Textos de Divulgação Científica 

 Ao serem questionados sobre os temas que abordam por meio desses textos, os 

professores citaram assuntos relacionados à saúde, genética, clonagem, células-tronco, 

reprodução, alimentação, obesidade. Ao uso da água;e temas como drogas, gravidez na 

adolescência, aborto, doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), homofobia, bullying. Mas 

os assuntos mais citados foram os relacionados ao meio ambiente como poluição, 

desenvolvimento sustentável, aquecimento global, recursos renováveis, bioenergética, à 

Genética e Biotecnologia, e assuntos ligados à saúde humana, como viroses, colesterol, 

diabetes. Também foram citadas células e evolução. 

Os temas foram agrupados em áreas e cada professor citou um ou mais temas. O 

quadro abaixo mostra as áreas e os temas relacionados. 

 
Quadro 7  – Temas dos textos de divulgação científica citados pelos professores 

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 

Aumenta Indiferente depende da 
turma 

Nunca 
observei 

Não 
respondeu 

ou não 
utiliza 

Participação dos alunos com o uso de TDCs em aulas de 
Ciências e Biologia 

Nº de vezes que foram citadas 

Área Temas citados 

Água Uso da água. 

Genética e biotecnologia Clonagem, transgênicos, reprodução. 

Ecologia 
Poluição, desenvolvimento sustentável, 

aquecimento global, recursos renováveis, 
bioenergética. 

Saúde 
Alimentação, obesidade, aborto, DSTs, gravidez 

na adolescência, drogas. 

Comportamento Homofobia, bullying. 

Outros temas específicos da biologia 
Bioquímica, fisiologia, biologia celular, evolução, 

iniciação científica, vírus, células. 
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No gráfico abaixo, estão o número de vezes que os temas de cada área foram citados 

pelos professores. 

 

 

Gráfico 6 - Temas dos TDCs citados pelos professores 

3.9 - Vantagens no uso de TDCs em sala de aula  

As categorias relacionadas às vantagens do uso de textos de divulgação científica 

em sala de aula que emergiram das respostas dos professores estão descritas abaixo. 

 

CATEGORIAS/VANTAGENS DESCRIÇÃO DAS CATEGORIAS 
Nº DE 

PROFESSORES 
PERCENTUAL 

APROXIMAÇÃO COM A 
CIÊNCIA/LINGUAGEM 

CIENTÍFICA 

O uso de TDCs aproxima os alunos da ciência e sua 
linguagem 

9 37,50% 

ASPECTOS DIDÁTICOS 
(MELHORAR A 

AULA/APRENDIZAGEM) 

O uso de TDCs melhora o processo ensino- 
aprendizagem, torna a aula mais interessante, 

permite novas interações, a aula tornar-se mais 
ativa, uso de novas metodologias de ensino. 

5 20,84% 

ATUALIZAÇÃO DE 
CONTEÚDOS 

O uso de TDCs promove uma atualização dos 
conteúdos escolares, trazendo temas mais 

atualizados.  
5 20,83% 

RELAÇÃO COM O 
COTIDIANO 

O uso de TDCs permite a contextualização com 
temas relacionados ao cotidiano dos alunos; o 
aluno faz mais associações com o seu dia a dia. 

3 12,50% 

DESENVOLVIMENTO DA 
LEITURA 

O uso de TDCs ajuda a aumentar o interesse pela 
leitura, desenvolvimento da leitura. 

1 4,16% 

NÃO RESPONDEU _ 1 4,17% 

TOTAL _ 24 100,00% 

Tabela 2 - Vantagens apresentadas pelos professores consultados sobre o uso de TDCs em sala de aula. 
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A aproximação com a ciência e com sua linguagem é realmente relevante para o 

ensino de ciências, já que os códigos utilizados dificultam o entendimento pelo público leigo, 

e os textos de divulgação científica, por apresentarem uma linguagem mais simples podem 

tornar-se uma importante ferramenta didática para aprender conceitos científicos.Sobre isso 

Rocha (2010) coloca que a contextualização, a discussão de temas atuais e a relação com o 

cotidiano do aluno são importantes aspectos a serem levados em consideração pelo professor 

para a inserção de um texto de divulgação em suas aulas. 

Atualmente, os meios de comunicação ajudam a promover uma aproximaçãoentre o 

conhecimento científico e o cotidiano, sendo responsáveis por boa parte das 

informações que o público não especialista, incluindo os alunos de escolarização 
básica, possuem sobre ciência. Observando algumas notícias veiculadas nos meios de 

comunicação nos é possível inferir que frequentemente tratam de temáticas científicas 

da atualidade, relacionadas ao que está sendo produzido nos laboratórios. Algumas 

dessas notícias ressaltam o caráter interpretativo da atividade científica e abordam 
conteúdos científicos de maneira contextualizada, possibilitando ao público 

estabelecer relações entre os domínios científicos e suas aplicações práticas na 

sociedade (ROCHA, 2010, p. 134). 

 

Esse estímulo gerado no aluno a partir da leitura de um texto diferente do que está 

habituado no livro didático, é bastante positivo e pode estimulá-lo a continuar lendo, podendo 

se tornar um leitor mais assíduo. 

Sanmartí (2006) afirma que livros de ciências, revistas científicas... Isso não são 

estritamente livros didáticos, como eles estão circulando fora da escola e estabelecer relações 

que permitem que o que é falado dentro e fora da sala de aula. Esta formação envolve também 

despertar o interesse dos alunos para continuar lendo sobre temas científicos após a conclusão 

dos estudos.  

 

 

 

 

 

Figura 11 – vantagem apresentada pelo professor para o uso de TDCs em sala de aula 

 

 

 

 

Figura 12 – vantagem apresentada pelo professor para o uso de TDCs em sala de aula 
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Figura 13 – vantagem apresentada pelo professor para o uso de TDCs em sala de aula 

 

A vantagem apresentada pelo professor reforça sua concepção de os textos de 

divulgação científica são artigos científicos já que se referem novamente à sua estrutura e 

também a possibilidade de, através de textos que trazem uma metodologia científica, ajudar o 

aluno a se familiarizar como o meio científico e estimulá-lo a continuidade dos estudos em 

nível superior. 

 

 

3.10 –Dificuldades no uso de TDCs em sala de aula 

De acordo com as respostas dos professores sobre que dificuldades que encontram ao 

utilizarem textos de divulgação científica em sala de aula, emergiram as seguintes categorias 

de análise. 

CATEGORIAS/DIFICULDADES DESCRIÇÃO DAS CATEGORIAS 
Nº DE 

PROFESSORES 
PERCENTUAL 

INTERPRETAÇÃO DO 
CONTEÚDO DOS TEXTOS 

Os TDCS usam muitos termos técnicos 
que dificultam a compreensão; adaptar 

a linguagem ao nível dos alunos. 
11 45,83% 

HÁBITO DE LEITURA DOS 
ALUNOS 

Os alunos não têm hábito de ler. 5 20,83% 

CARGA-HORÁRIA E 
PLANEJAMENTO DAS AULAS 

O tempo de aula, ou o horário de 
planejamento do professor são 

insuficientes para planejar e/ou utilizar 
novas estratégias de ensino 

4 16,67% 

CONFIABILIDADE NAS 
FONTES 

As fontes devem ser confiáveis, já que 
se tratam de informações científicas 

2 8,33% 

NÃO RESPONDEU _ 2 8,34% 

TOTAL _ 24 100,00% 

Tabela 3 - Dificuldades apresentadas pelos professores consultados sobre o uso de TDCs em sala de aula 

Com relação à carga-horária e o planejamento das aulas o fator tempo ainda é 

limitante para uso de outras metodologias de ensino. Inserir novas estratégias didáticas exige 

do professor tempo para dedicar-se a pesquisas a elaboração de planos de aulas, além de, 
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muitas vezes, haver a necessidade de utilizar mais aulas do que aquelas planejadas para 

concluir uma sequência didática. 

Os textos de divulgação que serão utilizados nas aulas devem muitas vezes, passar por 

uma releitura, uma reelaboração discursiva a fim de atender a esses critérios relacionados ao 

contexto escolar. Cabe ao professor avaliar a maneira mais adequada para que o texto não 

sofra tantas modificações que alterem seu sentido e objetivo principal. Sobre isso Martins 

(2004) em seu trabalho sobre o uso didático de um texto de divulgação científica afirma 

 

Entre as reelaborações discursivas realizadas pela professora destacamos: a 
transformação do texto original, por meio da seleção e destaque para conteúdos 

básicos e de caráter geral e a consequente adequação de sua extensão ao contexto do 

trabalho de sala de aula; a introdução de atividades de leitura (livre e dirigida) e a 
utilização conjunta com outros textos, didáticos e de jornal. Estas escolhas podem ser 

entendidas como relacionados às pressões impostas pelo contexto de sala de aula, tais 

como, a duração fixa das aulas, os compromissos com programas de curso, a 
necessidade de avaliação (Martins, 2004, p. 108). 

Observamos que a concepção alternativa de que os textos de divulgação científica são 

artigos científicos existe e é afirmada pelas citações repetidas sobre a linguagem técnica. Os 

professores se referem a linguagem em diversos momentos da pesquisa, quando apontam as 

características do texto, os critérios de seleção, e as dificuldades em usar TDCs em sala de 

aula. 

 

3.11 - Considerações finais 

 

Apesar de todos os professores consultados afirmarem conhecer e ler com frequência 

textos de divulgação científica, a maioria confunde os textos de divulgação científica com o 

próprio artigo científico ou uma simplificação deste, o que caracteriza uma concepção 

alternativa.  Apenas uma pequena parte considera como sendo textos que apresentam de 

forma simplificada as descobertas científicas. 

Também fica claro, a partir das respostas dos professores, a concepção da própria 

ciência como algo rígido e fechado, como o próprio método científico, e para eles, os textos 

de divulgação transmitem essa representação. 

Apesar dos textos de divulgação não serem inicialmente destinados ao ambiente 

escolar, vem crescendo sua aceitação e utilização nesse contexto, porém ainda são poucas as 

pesquisas voltadas para sua aplicação em sala de aula. No entanto, já indicam suas 

potencialidades, principalmente como forma de promover discussões acerca das aplicações da 
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ciência e da tecnologia, e criar no aluno uma visão crítica do que é realizado nessas áreas e o 

que é divulgado na própria mídia.  

O que sugerem esses resultados iniciais é que não é suficiente afirmar que sabem o 

que é um texto de divulgação científica e que leem com frequência, já que os conceitos 

descritos por eles não condizem com as características dos textos de divulgação científica 

descritas atualmente em estudos na área do ensino de ciências.  

Portanto, é necessário muito mais discussões acerca da formação de professores 

quanto ao conhecimento inerente à divulgação científica no meio escolar, e especificamente 

ao uso de textos de divulgação científica para fins didáticos, para ser melhor definidos e 

melhor utilizados, com objetivos pedagógicos claros, para não se tornarem apenas mais uma 

leitura em sala de aula. 

 

 

4 - CONCEPÇÕES PRÉVIAS DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO SOBRE VÍRUS E 

BACTÉRIAS, SUA RELAÇÃO COM AS DOENÇAS VEICULADAS PELO 

MOSQUITO Aedes Aegypti E SOBRE O PAPEL DA CIÊNCIA E DA TENCOLOGIA 

NO COMBATE ÀS EPIDEMIAS 

 

4.1 - Introdução 

As experiências que os alunos trazem para a sala de aula são importantes ferramentas 

de análise no campo de pesquisa em ensino de ciências, já que são adquiridas a partir da 

convivência dos alunos em sociedade, e podem servir para, por exemplo, consolidar o 

conhecimento científico.  

Os erros que os alunos apresentam sobre determinado conteúdo foram vistos no 

passado como obstáculos para a aprendizagem. Atualmente, as pesquisas na área de ensino 

mostram outra linha de pensamento e posicionamento sobre eles, pois conhecer sua origem e 

natureza é essencial para traçar novas estratégias de ensino, orientadas para que o aluno, a 

partir desses erros construam novas concepções sobre o fenômeno em estudo. 

Esses erros são, na verdade, representações das concepções que possuem sobre 

determinado fenômeno, os quaispodem, muitas vezes se constituírem em concepções 

alternativas às explicações atualmente aceitas pela ciência.   
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Os trabalhos de Carrascosa (2005) com estudantes de diferentes níveis de ensino e 

contextos apresentam algumas características comuns dos erros conceituais: 

 Se repetem insistentemente em todos os níveis educativos sobrevivendo a um ensino 

de conhecimentos que lhes contradizem. 

 Estão associados com frequência a uma determinada interpretação sobre um conceito 

científico dado, diferente da aceita pela comunidade cientifica. 

 São respostas que geralmente dão rapidamente e sem hesitação, com a convicção de 

que estão corretas. 

 São equívocos que são cometidos por um grande número de alunos de distintos 

lugares, e também por alguns professores. 

As concepções alternativas podem ter diversas origens. Podem surgir no convívio 

diário do aluno, ao ouvir notícias em diversos meios de comunicação, podem partir das 

concepções dos próprios professores, e até dos livros didáticos. Para investigá-las e identifica-

las, os professores podem utilizar diversos recursos didáticos. O desenho é um desses recursos 

e muitas pesquisas vêm sendo desenvolvidas no ensino de ciências a partir dessa metodologia. 

Para Costa et al (2006) em termos de linguagem gráfica, onde o desenho está inserido, 

podemos dizer que o seu uso em disciplinas do ensino médio como instrumento decodificador 

de linguagens, principalmente de disciplinas das ciências, é pouco difundido. 

Para os autores os professores ainda veem o uso do desenho como sendo uma 

estratégia mais adequada para alunos de ensino fundamental, especialmente para crianças. 

Porém, esse recurso pode ser bastante estimulador e produtivo também para alunos do ensino 

médio. 

Os documentos oficiais veem como essencial no ensino de biologia, levar o aluno a 

conhecer os seres vivos e sua diversidade, de forma que se tornem multiplicadores de 

conhecimentos necessários ao entendimento de questões que envolvam a ciência. Sobre isso 

abordam as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Ciências da Natureza e 

suas Tecnologias) 

Outro aspecto de importância crucial é que a abordagem da diversidade tenha um 
enfoque centrado – mas não exclusivo – na realidade brasileira. Cada vez mais 

decisões de cunho político e econômico devem ter estreita relação com o domínio do 

conhecimento sobre a biodiversidade brasileira. Na condição de cidadãos deste país, 
todos devem estar instruídos sobre esse assunto (OCN, Ensino Médio, Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias, 2006, p.23). 
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Pesquisas na área de ensino de ciências (Prokop et. Al 2007) mostram que temas 

relacionados a seres microscópicos, constituem-se em dificuldades de aprendizagem entre os 

alunos, por se tratar de um conhecimento abstrato, já que são invisíveis ao olho humano, e o 

aluno necessita, portanto, de um microscópio para visualizá-los. 

Os temas trabalhados nesse trabalho, os vírus e as bactérias, têm como objetivo 

principal que o aluno conheça os organismos microscópicos, sob os aspectos estrutural e 

ecológico, mas também suscitem discussões sobre os aspectos sociais, econômicos e políticos 

que os envolvem, pois ao estabelecerem relações positivas e negativas com o ser humano, 

muitos são causadores de doenças, o que leva a necessidade de controle, apoio e participação 

da sociedade como um todo e, principalmente do poder público. 

4.2 - Metodologia 

4.2.1 - Caracterização dos participantes e da pesquisa 

Participaram da pesquisa 90 alunos de três turmas da 2ª série do ensino médio (2ª A, 2ª 

C e 2ª E) da escola Estadual Presidente Roosevelt, situada na cidade de Parnamirim /RN, 

região da Grande Natal/RN.  

A professora de Biologia da escola participou de todo o momento de aplicação das 

atividades como colaboradora.  Ela leciona em mais duas turmas de 2ª série (2ª B e 2ª D), mas 

as atividades não foram aplicadas nessas turmas para servirem de controle da pesquisa. Nelas 

o conteúdo será ministrado com as metodologias habituais. Ao final da unidade sobre vírus e 

bactérias serão comparados os resultados das avaliações feitas em todas as turmas. 

Como os conteúdos Vírus e Bactérias ainda não tinham sido trabalhados pela 

professora da disciplina, este foi o primeiro contato dos alunos nesse ano letivo com esses 

temas.  

Os alunos foram convidados a desenhar de acordo com seu entendimento o que são 

vírus e bactérias e identificar estruturas nos desenhos. Também foi solicitado na atividade que 

escrevessem o que seria, para eles, vírus e bactérias. 

Os desenhos foram analisados e classificados em categorias. Essa classificação foi 

adaptada dos trabalhos de Baharetal, (2008); Köse,(2008); Reiss&Tunnicliffe (2001). 
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CATEGORIAS CARACTERÍSTICA DAS CATEGORIAS 

Categoria A: Sem Desenho Os participantes deixaram em branco; 

Categoria B: Representações parciais Os desenhos apresentavam alguma representação 

conceitualmente aceitável sobre vírus e bactérias, 
como a forma, estruturas, ênfase no tamanho 

microscópico; 

Categoria C: Representações escritas Os participantes escreviam algo justificando porque 
não conseguiam desenhar; 

Categoria D: Concepções alternativas e erros 

conceituais 

Os desenhos não correspondiam aos vírus e 

bactérias e/ou demonstravam algum tipo de 
equívoco conceitual sobre eles. 

Quadro 8 - Categorias estabelecidas para classificar os desenhos. Adaptada dos trabalhos de Baharetal, (2008); 

Köse,(2008); Reiss&Tunnicliffe (2001). 

4.2.2 - Resultados e discussão 

A atividade com desenhos refere-se à primeira de duas aulas que serão aplicadas nas 

turmas de 2ª série da escola estadual Presidente Roosevelt, em Parnamirim/RN. O objetivo 

principal foi identificar e analisar os conhecimentos prévios dos alunos sobre vírus e 

bactérias, para posterior uso de um texto de divulgação científica que tratam desses grupos e 

das doenças veiculadas pelo mosquito Aedes aegypti. 

Os desenhos foram classificados de acordo com as categorias descritas abaixo e os 

resultados estão apresentados no quadro 2: 

 

CATEGORIAS QUANTIDADE DE ALUNOS PERCENTUAL 

Categoria A: Sem Desenho 3 3,34% 

Categoria B: Representações parciais 31 34,44% 

Categoria C: Representações escritas 2 2,22% 

Categoria D: Concepções alternativas e 

erros conceituais 

54 60,00% 

TOTAL 90 alunos 100,00% 

Quadro 9 - Quantidade e percentual de alunos de acordo com a categoria que classificam os desenhos 

 

A partir da análise dos resultados, observamos que a maioria dos alunos (60,00%) 

possui algum erro conceitual ou concepção alternativa sobre os vírus e bactérias. 
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Figura 14 - Vírus como uma célula nucleada                    Figura 15 - Bactéria em forma de inseto 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Vírus como estrelas e traços                          Figura 176 - Bactérias com aspecto amebóide e com olhos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Não compreensão dos termos procariótica e acelular 

A figura 15 mostra que o aluno não faz uma relação adequada dos conceitos 

científicos procariótica (célula que não possui núcleo organizado), e acelular (organismo que 

não é formado de células). No caso do vírus (imagem da esquerda) o aluno afirma que são é 

um ser procariótico, quando na verdade, os vírus não são formados de células. Ao desenhar a 

bactéria, o aluno afirma que é um ser procariótico, mas desenha estruturas dentro da célula 

semelhantes a vários núcleos, e ainda escreve que é um ser acelular, ao mesmo tempo que 

desenha como sendo uma célula. 

A hipótese de que os alunos não compreendem corretamente os conceitos científicos 

sobre células, vírus e bactérias poderia ser reforçada com alguns comentários que faziam 
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durante a aplicação das atividades, pois faziam algumas perguntas à professora no sentido de 

tirar dúvidas sobre alguns termos em biologia, como: “O que é uma bactéria, professora?, ou 

“Como é aquele nome:  pluricelular, unicelular?”. 

O que observamos é que os alunos conhecem alguns conceitos científicos (como 

núcleo, citoplasma, procariótica, acelular), mas não os relacionam corretamente com aquilo 

que observam. É como se registrassem somente os nomes que ouvem nas aulas ou fora delas, 

mas não conseguem construir um significado para aqueles nomes. 

Para Pozo e Crespo (2009) uma pessoa adquire um conceito quando é capaz de dotar 

de significado um material ou uma informação que lhe é apresentada, ou seja, quando 

“compreende” esse material; e compreender seria equivalente, mais ou menos, a traduzir algo 

para as suas próprias palavras. 

Os autores ainda comentam que os alunos possuem seus próprios modelos e 

representações da realidade.  Podemos dizer que compreenderam de fato um conceito quando 

conseguem traduzir com suas próprias palavras o que estudaram.  

Do contrário as aulas proporcionaram apenas que os alunos repetissem palavras sem 

sentido, e a aprendizagem se limitou apenas à memorização ou reprodução. Não estamos 

afirmando com isso, que o aprendizado de termos, fatos, dados da ciência não tenha 

importância, mas o que se objetiva é que as aulas de biologia proporcionem mais que uma 

repetição cega de termos.  Esta é insuficiente para que o aluno aprenda de fato os conceitos 

científicos.  

Sobre isso concordamos que: 

Os fatos e os dados são aprendidos de modo literal, consistem em uma reprodução 
exata, na qual o aprendizado não contribui com nada além do esforço de repetir, 

enquanto os conceitos são aprendidos estabelecendo relações com os conhecimentos 

prévios que se possui (Pozo e Crespo, 2009, p.83). 

Nesse sentido, a partir dos erros dos alunos demonstrados através de seus desenhos 

sobre vírus e bactérias, podemos aplicar estratégias didáticas que vão auxiliá-los a construir 

um novo conhecimento a partir daquele que já possuem, de forma que estabeleçam relações 

entre seu modelo mental e os modelos cientificamente aceitos. 

Esses desenhos não devem ser avaliados isoladamente, já que os alunos também 

escreveram sobre o que entendiam sobre vírus e bactérias. O aluno (A-1) que desenhou o 

vírus como um ser com estrutura celular (figura 1), confirma esse entendimento ao escrever: 
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Figura19 - resposta de um aluno (A-1) sobre o que é um vírus/concepção de que os vírus possuem células 

(pluricelular) 

 

 

 

 

 

Figura 20 - resposta de um aluno (A-2) sobre o que é um vírus/concepção de que os vírus possuem célula 

(unicelular) 

Porém, estas não são as definições científicas aceitas atualmente, trata-se de 

concepções alternativas de que os vírus são seres formados por células, assim como os demais 

seres vivos. 

 Na verdade, afirmar que são seres vivos ou não ainda é uma ambiguidade para a 

ciência moderna, já que não são formados por células e são inertes quando estão fora de uma 

célula viva. A controvérsia persiste porque quando um vírus penetra uma célula hospedeira, o 

ácido nucléico viral torna-se ativo, e ocorre a multiplicação viral. Também são considerados 

vivos sob o ponto de vista clínico, já que são capazes de causar infecção e doença. Logo, são 

considerados atualmente como entidades biológicas. 

Os vírus são entidades que contém um único ácido nucléico, DNA ou RNA, contém 

um invólucro proteico (às vezes recoberto por um envelope de lipídios, proteínas e 
carboidratos) que envolve o ácido nucléico, multiplicam-se no interior de células vivas 

utilizando a maquinaria de síntese celular, induzem a síntese de estruturas 

especializadas na transferência do ácido nucléico viral para outras células (Tortora, 
2012, p. 368). 

Sobre o entendimento dos alunos sobre as bactérias, é comum desenharem seres 

formados por uma única célula e com estrutura semelhante ao núcleo, alguns menores, e 

outros que tomam quase toda a célula (como na figura abaixo). 
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Figura 21 -- resposta de um aluno (A-3) sobre o que é uma bactéria/concepção de bactéria como um organismo 

unicelular e eucarionte (possui núbleo) 

Outro entendimento bastante frequente é achar que as bactérias são evoluções dos 

vírus ou são seres semelhantes a eles. 

 

 

 

Figura 22 - resposta de um aluno (A-4) sobre o que é uma bactéria/concepção de que as bactérias são evoluções 

dos vírus ou semelhantes a eles. 

 

 

 

 

 

Figura 23 - resposta de um aluno (A-5) sobre o que é uma bactéria/concepção de que as bactérias são evoluções 

dos vírus ou semelhantes a eles. 

De forma resumida, as concepções que os alunos têm sobre vírus e bactérias são: 

Sobre vírus (a partir do que escreveram): 

 São partículas do mal; 

 São doenças (mas não explicam que são seres que as transmitem); 

 São formados por células, unicelulares ou pluricelulares. 

Sobre bactérias (a partir do que escreveram): 

 São evoluções dos vírus; 

 Não são contagiosas e os vírus são; 
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 São doenças que vem depois dos vírus; 

 São “bichinhos”, no sentido de animais. 

 

A partir das concepções dos alunos percebemos que ainda persistem diversas 

concepções alternativas e erros conceituais sobre o tema vírus e bactérias. Identificá-los torna-

se uma importante ferramenta para desenvolver estratégias de ensino que promovam uma 

mudança conceitual. 

Diante da epidemia provocada pela proliferação do mosquito Aedes aegpti, as 

perguntas seguintes referem-se à forma de transmissãoda dengue, sintomas e prevenção, sobre 

a relação entre a proliferação do mosquito e as ações humanas e o papel da ciência e 

tecnologia em situações problemáticas do cotidiano.  O objetivo dessas perguntas é identificar 

as concepções dos alunos do ensino médio sobre como estão lidando com o problema de uma 

epidemia nacional, como é o caso da dengue, zica e chikungunya,e sob que perspectivas veem 

a relação existente entre ciência, tecnologia e sociedade, para posterior uso de um texto de 

divulgação científica que trata desses temas. 

O Ministério da Saúde disponibiliza um site para obter informações gerais sobre o 

mosquito Aedes aegypti e as doenças veiculadas por eles, que são a dengue, zika e 

chikungunya.  

De acordo com dados oficiais do Ministério da Saúde, elaboramos o quadro 

comparativo abaixo para servir como fonte de pesquisa e estabelecer parâmetros de 

comparação para as respostas dos alunos ao questionário aplicado. 

 

 

DÚVIDAS 
FREQUENTES 

DENGUE ZIKA CHIKUNGUNYA 

O que é? 
É uma doença viral transmitida pelo 
mosquito Aedes aegypti. No Brasil foi 
identificada pela primeira vez em 1986. 

O Zika é um vírus transmitido pelo 
Aedes aegypti e identificado pela 
primeira vez no Brasil em abril de 
2015. 

A febre Chikungunya é uma 
doença transmitida pelos 
mosquitos Aedes aegypti e Aedes 
albopictus. No Brasil a circulação 
do vírus foi identificada pela 
primeira vez em 2014. 

Como pode ser 
transmitida? 

Através da picada do mosquito Aedes 
aegypti. Há registros de transmissão vertical 
(gestante-bebê) e por transfusão de sangue. 
Existe quatro tipos diferentes do vírus do 
dengue (DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4). 

Através da picada do mosquito 
Aedes aegypti. 

Através da picada do mosquito 
Aedes aegyptie Aedes albopictus. 
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Quais são os 
sintomas? 

Pode ser assintomática, leve ou causar 
doença grave. Febre alta de início abrupto (2 
a 7 dias), dor de cabeça, dores no corpo e 
articulações, prostração, fraqueza, dor atrás 
dos olhos, erupção e coceira na pele. Perda 
de peso, náuseas e vômito. 

Cerca de 80% das pessoas que 
foram infectadas pelo vírus Zika 
não desenvolvem manifestações 
clínicas. Os principais sintomas 
são dor de cabeça, febre baixa, 
dores leves nas articulações, 
manchas vermelhas na pele, 
coceira e vermelhidão nos olhos. 
Menos frequentes são inchaço no 
corpo, dor de garganta, tosse e 
vômitos. A evolução das doenças 
geralmente é benigna, porém a 
dor nas articulações pode persistir 
por um mês. 

Os sintomas iniciam entre dois e 
doze dias após a picada do 
mosquito, e são febre alta de 
início rápido, dor intensa nas 
articulações dos pés e mãos, 
dedos, tornozelos e pulsos. Pode 
ocorrer ainda, dor de cabeça, 
dores nos músculos, e manchas 
vermelhas na pele. 

Como prevenir? 

Acabando com o mosquito, mantendo limpos 
os domicílios, e eliminando os possíveis 
criadouros. Roupas que minimizem a 
exposição da pele durante o dia e uso de 
repelentes, inseticidas e mosquiteiros. 

Acabando com o mosquito, 
mantendo limpos os domicílios, e 
eliminando os possíveis 
criadouros. Roupas que 
minimizem a exposição da pele 
durante o dia e uso de repelentes, 
inseticidas e mosquiteiros. 

Acabando com o mosquito, 
mantendo limpos os domicílios, e 
eliminando os possíveis 
criadouros. Roupas que 
minimizem a exposição da pele 
durante o dia e uso de repelentes, 
inseticidas e mosquiteiros. 

Quadro 10  - Características das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Fonte: Ministério da 

Saúde/Portal da Saúde: http://combateaedes.saude.gov.br/index.php/tira-duvidas#o-que-e-dengue 

 

As respostas dos alunos foram analisadas qualitativamente e quantitativamente e 

foram construídos gráficos. Sobre a forma de transmissão da dengue, sintomas e formas de 

prevenir, obtivemos as seguintes respostas. 

 

Gráfico 4 - Formas de transmissão da dengue de acordo com os alunos participantes da pesquisa 
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Gráfico 5 - Sintomas da dengue de acordo com as respostas dos alunos 

 

 

Gráfico 6 - Formas de prevenção da dengue de acordo com os alunos participantes da pesquisa 

Ao comparar os dados do Ministério da Saúde e as respostas dos alunos sobre a 

dengue observamos que eles possuem um conhecimento básico sobre a doença, sua forma de 

transmissão, sintomas e prevenção.  

Sobre a forma de transmissão a grande maioria entende que o mosquito Aedes aegypti 

é o transmissor do vírus da dengue. Em algumas respostas, inclusive, o aluno complementava 

dizendo que o mosquito é contaminado pelo vírus, e que isso ocorre quando o mosquito pica 

uma pessoa que já está com dengue. 
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Figura 24 - resposta sobre a forma de transmissão da dengue 

Também foi citada a transfusão de sangue como uma forma de transmissão. Essa 

possibilidade existe e é relatada na literatura especializada.  

No entanto, ainda aparecem respostas que não correspondem à forma de transmissão 

da doença, pois citam a transmissão através do beijo e da relação sexual. 

 

 

Figura 25 - resposta sobre a forma de transmissão da dengue 

Os alunos apresentaram maiores dificuldades em relacionar a proliferação do mosquito 

transmissor da dengue com as ações humanas que interferem nesse fator, já quepodemos 

observar o número elevado dos que não responderam à questão, e as respostas sem 

contextualização, já que simplesmente citavam o acúmulo de lixo, ou nãodeixar água parada, 

sem explicar de que maneira essas ações contribuem para o agravamento do problema, ou sem 

citar outros fatores relacionados, como por exemplo, a ocupação desordenada das cidades e a 

falta de planejamento urbano.  
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Gráfico 7 - Relação entre a proliferação do Aedes aegypti e ações humanas sobre o ambiente 

Para Mendonça et. al. (2009): 

Diversos fatores concorreram para a recorrente formação de epidemias de dengue nos 

países tropicais e subtropicais dentre os quais destacam-se a proliferação do mosquito 
Aedes aegypti, o rápido crescimento demográfico associado à intensa e desordenada 

urbanização, a inadequada infra-estrutura urbana, o aumento da produção de resíduos 

não-orgânicos, os modos de vida na cidade, a debilidade dos serviços e campanhas de 
saúde pública, bem como o despreparo dos agentes de saúde e da população para o 

controle da doença. Por outro lado, o vetor desenvolve resistências cada vez mais 

evidentes às diversas formas de seu controle (Mendonça et. al., 2009, p. 258). 

No entanto, alguns alunos colocam que o desmatamento das florestas e o crescimento 

das cidades destroem o hábitat natural dos insetos, e consequentemente, do Aedes aegypti, o 

que permite que cheguemàs cidades e à população com maior facilidade, aumentando o 

número de casos de Dengue. A resposta apresentada na figura abaixo representa esse grupo de 

alunos.  

 

 

 

Figura 26 - Relação entre a proliferação do mosquito Aedes aegypti e as ações humanas sobre o ambiente 
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Ainda para Mendonça, et. al. (2009), vários fatores podem estar associados à 

expansão dos vetores destas doenças, dentre os quais destacam-se as alterações climáticas, 

mudanças nas paisagens e nos ecossistemas, estabelecimento de novos padrões e modos de 

vida da população, crescimento e concentração demográfica, debilidade dos serviços de 

saúde pública, além de aspectos atinentes à própria mutação de vírus e bactérias. 

Para entender essa relação entre a proliferação de doenças veiculadas por insetos, 

como é o caso da dengue, é necessário compreender a dinâmica da vida em sociedade como 

um todo, em seus aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais, os quais influenciam 

direta ou indiretamente a estruturação das cidades e, consequentemente, o processo saúde-

doença da população. 

Nesse contexto, também buscamos saber como os alunos do ensino médio 

compreendem a forma com que a ciência a tecnologia podem contribuir para minimizar um 

problema de saúde pública como as epidemias que estamos vivenciando. 

De acordo com o Pisa compreender ciência e tecnologia são essenciais para que o 

estudante exerça seu papel na sociedade 

 

No mundo de hoje, ciência e tecnologia são elementos centrais, cuja compreensão é 

fundamental para que os jovens estejam preparados para a vida moderna e possam 

participar da sociedade de maneira ativa. Atualmente, algum conhecimento científico 

é indispensável para solucionar inúmeros problemas da vida moderna que devem ser 
enfrentados pelos indivíduos ou pela sociedade. Assim sendo, espera-se que os países 

estejam atentos à situação do ensino nessa área e à preparação dos jovens para que 

possam lidar com essas questões ao sair do sistema educacional (Pisa, 2012). 

 

Perguntamos aos alunos: “Como a ciência e a tecnologia podem contribuir para 

minimizar um problema de saúde pública como as epidemias que estamos vivenciando?” 

As respostas foram analisadas, e delas emergiram as seguintes categorias: 

 Relacionam ciência e tecnologia com a produção de vacinas, medicamentos, e 

com a cura das doenças. Com pesquisas relacionadas ao diagnóstico correto 

das doenças no caso das doenças veiculadas pelo mosquito Aedes aegypti; 

 Relacionam com a busca de novas tecnologias para eliminar o mosquito, como 

a partirdo uso da biotecnologia (mosquitos transgênicos), eda produção de 

venenos mais eficazes (para uso no carro fumacê, por exemplo); 

 Relacionam a ciência e tecnologia com a necessidade de divulgação científica, 

no sentido de que a conscientização realizada por fontes ligadas à ciência gera 
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confiança nas pessoas, e consequentemente, maior eficiência na prevenção das 

doenças. 

O gráfico abaixo mostra quantitativamente as respostas obtidas: 

 

Gráfico 8 - Influência da ciência e tecnologia sobre a saúde pública 

Para Auler (2002) a ciência e a tecnologia podem ser entendidas sob duas 

perspectivas: a ampliada e a reducionista.  Na perspectiva ampliada, a compreensão das 

interações entre ciência-tecnologia-sociedade deve associar o ensino de conceitos ao 

desvelamento de mitos vinculados à ciência e à tecnologia, bem como a discussão sobre a 

dinâmica de produção e apropriação do conhecimento científico-tecnológico. Já na 

perspectiva reducionista os conteúdos são considerados meios para a compreensão de temas 

socialmente relevantes. 

Vemos que os alunos, a partir de suas respostas, demonstram sua concepção 

reducionista sobre o que é ciência e a tecnologia e de que forma estas podem contribuir para 

minimizar os problemas da sociedade relacionados à saúde pública, pois afirmam somente 

ações positivas como a produção de vacinas, medicamentos, tecnologias mais eficientes.  

É o que aborda Kist e Ferraz (2010): 

 

A abordagem reducionista adota como pressuposto subjacente à neutralidade da 

CT, ou seja, tudo que advir da CT será bom, irá servir para melhorar a vida dos 

cidadãos como um todo e que a tecnologia empregada irá cumprir seu papel de 
intervenção frente aos prejuízos que já causou, ou seja, é tamanha a tecnologia que 

ela própria fará tudo para o bem (Kist e Ferraz, 2010). 

 

Ainda citando Kist e Ferraz (2010) em seu trabalho sobre as concepções de 

professores de Biologia sobre as interações entre ciência, tecnologia e sociedade, verifica-se 
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que esta abordagem reducionista também é comum entre os próprios professores, mesmo 

estes afirmando que abordam temas relacionados à ciência e tecnologia. 

Isso se reflete em seus educandos e reforçam alguns mitos relacionados à ciência e à 

tecnologia, como o mito do salvacionismo que apoia que todo desenvolvimento tecnológico 

irá beneficiar a sociedade.  E o mito da superioridade do modelo de decisões tecnocráticas 

onde a ciência é vista como absoluta e inquestionável. 

De encontro a esse pensamento está a Alfabetização científica, como forma de levar a 

perspectiva ampliada sobre ciência e tecnologia às salas de aula. Dessa forma, o aluno poderá 

discutir temas relevantes da sociedade a partir de problemas relacionados à Biologia como é o 

caso da epidemia da dengue, zica e chikungunya, citando fatos veiculados pelos mais diversos 

meios de comunicação, e principalmente, compreendendo as vantagens e desvantagens dos 

avanços científicos e tecnológicos. 
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4.3 - Considerações finais 

As concepções dos alunos sobre vírus e bactérias e sobre a influência da ciência e da 

tecnologia no combate as epidemias foram identificadas para  

As concepções que os alunos possuem sobre determinado fenômeno ou conceito 

científico são pontos de partida para consolidar conhecimentos ou construir novos, já que 

cada indivíduo constrói suas concepções a partir da convivência em sociedade e formam suas 

próprias opiniões. As pesquisas em ensino hoje veem os erros dos alunos como 

representações de concepções que caminham paralelas àquelas aceitas pela ciência atual, e 

devem ser trabalhados de forma orientada e baseada em metodologias específicas para que o 

aluno construa novos significados, e consequentemente um conhecimento mais sólido e 

consciente.  

O uso de desenhos corresponde a uma das estratégias utilizadas em sala de aula para 

identificar essas concepções, e a partir delas, traças novas metodologias de acordo com as 

representações da realidade que os alunos possuem. 

Nesse trabalho, buscamos identificar as concepções prévias de aluno do ensino médio 

sobre vírus e bactérias e os resultados mostraram que não compreendem adequadamente os 

conceitos científicos relacionados a esses temas, apresentando várias concepções alternativas.  

Os alunos do ensino médio que participaram dessa pesquisa não possuem um senso 

crítico sobre as possíveis causas negativas do uso da ciência e da tecnologia, por isso possuem 

uma concepção reducionista, já que veem somente os aspectos positivos e todo o seu produto 

é para progresso da sociedade e para melhorar a vida das pessoas, como no caso da cura de 

doenças e controle de epidemias. 

 Isso mostra a necessidade de se trabalhar a partir de concepções prévias, os conceitos 

científicos de forma que os alunos construam significados relacionando-os a fatos do 

cotidiano e não somente aprendam termos por meio de simples repetição e memorização. 
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5–PRODUTO  

 PROPOSTA DE ENSINO A PARTIR DAS CONTRIBUIÇÕES DO USO DE TEXTO 

DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA EM SALA DE AULA COM A TEMÁTICA: 

CONTROLE DA PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO Aedes aegypti 

 

5.1 - INTRODUÇÃO 

Um texto deve ter significado para o aluno, deve formar uma ponte entre o 

conhecimento passado na leitura e seu mundo exterior, sua realidade. Porém é necessário, 

além de levar informações atualizadas relacionadas à ciência aos alunos, como forma de 

motivá-los ao aprendizado de conceitos científicos, promover estratégias didáticas que 

estimulem os alunos a compreender o que estão lendo.Para Marbá (2009) antes da leitura de 

um texto, é necessário apresentar ao aluno o texto (fonte, autor, gênero), antecipar possíveis 

dificuldades que encontrarão...e, ao final da leitura, estimular que pensem até que ponto esse 

conhecimento os ajudou a compreender melhor o texto. 

No informe do PISA (OECD, 2003) foi constatado algo que para muitos docentes não 

tem representado uma surpresa: na maioria dos países grande número de estudantes nãoé 

capaz de compreender o que lê quando lê ciências (Marbá, 2009). 

Estar alfabetizado cientificamente implica não só compreender as grandes ideias da 

ciência, mas também ser capaz de falar, ler e escrever argumentando em função destas ideias 

(Sanmartí, 2006). 

Para isso é preciso estar em contato com os mais variados textos que circulam na 

sociedade, o que torna a leitura uma atividade essencial para posicionar-se diante dos 

problemas do cotidiano e assim, exercer sua cidadania de forma plena. Estar alfabetizado 

cientificamente tem, portanto, um papel social.  

Parte-se do pressuposto de que a ciência é uma das maiores conquistas da nossa 

cultura e, portanto, todos os cidadãos deveriam ser capazes de compreender e apreciar as 

questões relacionadas ao conhecimento científico (Rocha, 2012). 

Diante desse contexto, os textos de divulgação científica (TDCs) podem contribuir 

fornecendo um conteúdo atualizado e proporcionar elementos para discussões em sala de aula 

sobre temas relevantes para a sociedade. Sobre isso Rocha (2012) nos acrescenta que  
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O texto de divulgação científica torna-se um material interessante, rico e sintonizado 
com o cotidiano quando passa a constituir a “ponte” entre os conteúdos curriculares e 

o mundo do aluno, fazendo conexão entre o que se aprende na escola e o que está fora 

dela (Rocha, 2012). 

As epidemias pelas quais está passando o Brasil e o mundo, relacionadas às doenças 

veiculadas por mosquitos urbanos, como o caso de Dengue, Zica e Chikungunya, doenças 

transmitidas pela picada do mosquito Aedes aegypti, podem e devem ser trabalhadas em sala 

de aula, a fim de que os alunos se tornem multiplicadores de conhecimentos científicos a 

partir de um ensinoque contribua para a prevenção e controle dessas doenças. Como proposta, 

foi aplicado um texto de divulgação científica que trata de estratégias de combate ao mosquito 

vetor dessas doenças. 

5.2 –METODOLOGIA 

A atividade com os alunos foi desenvolvida na Escola Estadual Presidente Roosevelt, 

Parnamirim/RN, em três turmas da 2ª série do Ensino Médio, abrangendo um total de 90 

alunos, e consistiu na leitura de um texto de divulgação científica retirado do site da Fiocruz 

(Fundação Oswaldo Cruz) por se tratar de tema relacionado ao combate do mosquito 

transmissor da dengue, zica e chikungunya, e por estarmos vivenciando uma epidemia dessas 

doenças no Brasil, fato que leva as instituições de ensino a se mobilizarem em torno de 

campanhas. Também foram levados em consideração para escolha do texto, além de todas 

aquelas características dos textos de divulgação científica citadas no início desse trabalho, os 

seguintes critérios:  

 A fonte ser confiável, como sites oficiais de instituições públicas de pesquisas, 

revistas de divulgação científica, voltadas para o público leigo; 

 O tamanho do texto, nem longo nem curto demais; 

 Possuir leitura clara e adequada para a faixa etária dos alunos; 

 Temática atual; 

 Vincular um tema científico aos interesses diretos dos leitores; 

 Possibilitar discussões sobre as aplicações da ciência e da tecnologia; 

 Tratar de Microbiologia ambiental, especificamente a relação ecológica entre 

bactérias e insetos, pois cita o controle biológico do mosquito Aedes aegypti 

através da inserção da bactéria Wolbachianos ovos do inseto. E dessa forma 

apresentar uma característica positiva do uso de bactérias, desmistificando a 

ideia de que são seres somente patogênicos. 
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 Permitir trabalhar conceitos relacionados à microbiologia ambiental como 

vírus, bactérias, biotecnologia, sustentabilidade, etc.; 

 Possibilitar discutir aspectos do desenvolvimento sustentável. 

5.2.1 - O Texto de Divulgação Científica:  “ESTUDO PIONEIRO UTILIZA BACTÉRIA 

PARA CONTROLE DA DENGUE” 

O texto foi escolhido no site da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e trata de um 

método novo de combate ao mosquito, o qual partiu de uma iniciativa internacional sem fins 

lucrativos que propõe diminuir a transmissão do vírus da dengue pelo mosquito Aedes aegypti 

de forma natural e autossustentável. Trata-se do projeto “Eliminar a dengue: nosso 

desafio”
1
(disponível em: http://www.eliminatedengue.com/our-research/wolbachia) o qual 

está sendo desenvolvido na Austrália, Colômbia, Indonésia, Vietnã e Brasil. É financiado 

internacionalmente pela Universidade de Monash, com recursos do Instituto Nacional de 

Saúde (FNIH, Estados Unidos) por meio do Programa Controle de Doenças Transmitidas por 

Vetores (Pesquisa: Transmission Vetor-Basedofcontrol: Discovery Research – VCTF, da 

iniciativa Grandes Desafios em Saúde, da fundação Bill & Melinda Gates). 

 No Brasil recebe o nome “Eliminar a dengue: desafio Brasil” e conta com 

financiamento do Ministério da Saúde (Secretaria de Vigilância em Saúde-SVS e 

Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 

Estratégicos-DECIT/SCTIE), Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e CNPq. Está 

sendo desenvolvido no estado do Rio de Janeiro-RJ, nos bairros Tubiacanga, Vila Valqueire e 

Urca, e em Niterói, no bairro Jurujuba, desde o ano de 2012, e inclui contatos com moradores, 

lideranças e Associações, e um trabalho de entomologia a fim de se conhecer os mosquitos 

dos bairros estudados. Os estudos de campo são aprovados pela Agência Nacional Vigilância 

Sanitária (ANVISA), pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e 

pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), e realiza rigorosa avaliação para a 

saúde humana e para o meio ambiente. 

 O projeto propõe o uso de uma bactéria (Wobachiasp.) que ocorre naturalmente em 

60% dos insetos, porém não no Aedes. Quando inserida nesse inseto, compete com o vírus 

impedindo sua transmissão pelo mosquito. Essa descoberta contou com a participação do 

pesquisador brasileiro da Fiocruz Luciano Moreira, que é líder do projeto no Brasil. 

 

http://www.eliminatedengue.com/our-research/wolbachia
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5.2.2 – Questionário C.R.I.T.I.C. (Bartz, 2002)  

Os alunos leram o texto individualmente e após a leitura responderam a um 

questionário denominado C.R.I.T.I.C.idealizado por Bartz (2002) e adaptado de Marbàet al 

(2009), para ajudar o aluno a aplicar o pensamento crítico na leitura de textos científicos.  O 

questionário é um acrônimo, onde cada letra corresponde a uma pergunta que leve o aluno a 

identificar as principais afirmações do discurso e os interesses que movem o autor a construir 

o ponto de vista que adota, leva a ver solidez, confiabilidade e validez das provas e 

argumentos apontados no texto, e detecta incoerências, imprecisões, erros e contradições.  

Questionário C.R.I.T.I.C. 

C – Consigna – Qual a ideia principal do texto? 

R – Rol do autor (a) – Quem é o autor? Que interesse tem em escrever o texto? 

I – Ideias – Que ideias ou crenças há por trás da ideia principal? 

T – Teste –Que provas se poderia obter para comprovar a afirmação principal? 

I – Informação – Que dados, trechos e informações apontam o autor para apoiar a 

ideia principal? São coerentes? 

C – Conclusões – Você acredita nas informações apresentadas? São coerentes com o 

conhecimento científico que você possui? 

Após responderem o questionário C.R.I.T.I.C., as respostas foram analisadas 

qualitativamente e discutidos aspectos relacionados à compreensão do texto, relação com os 

conhecimentos prévios, julgamento de dados, hipóteses presentes no texto, análise de aspectos 

ligados à concepção que os alunos têm sobre ciência e tecnologia, e o papel que a ciência e a 

tecnologia exercem na sociedade. 

Para o desenvolvimento da atividade é preciso levar em consideração as três fases do 

processo leitor (Sanmartí, 2006): 

 Fase prévia – relacionada com a identificação de ideias prévias e formulação de 

hipóteses iniciais; 

 Fase de leitura – que leve à regulação do processo de leitura; 

 Fase pós-leitura – de avaliação e investigação de implicações. 
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5.2.2.1 - Fase prévia 

Nessa fase foi aplicado um questionário com perguntas sobre vírus, bactérias, dengue, 

mosquito transmissor, sintomas, formas de prevenção.  Também uma pergunta sobre as ações 

do homem no ambiente, a fim de avaliar o conhecimento do aluno sobre influência do homem 

nas alterações do hábitat do mosquito Aedes aegypti e suas consequências para a população, e 

outra pergunta sobre o papel da ciência e da tecnologia no tratamento de questões ligadas à 

manutenção da saúde humana. Esse questionário inicial teve o objetivo de identificar 

concepções prévias dos alunos sobre conceitos científicos que seriam trabalhados com o TDC, 

e para instigá-los para a leitura do texto. Os resultados e discussões relacionadas as 

concepções sobre vírus e bactérias encontra-se no capítulo 2 deste trabalho. 

5.2.2.2 - Fase de leitura 

Para a leitura do texto de divulgação científica são observados os seguintes aspectos: 

 Antes da leitura 

 Explicar aos alunos o propósito da leitura; 

 Qual o produto final esperado e o processo para chegar a ele e as razões; 

 Responder as atividades orientadas e ativar possíveis representações sobre o autor, o 

conteúdo, e as razões de ler um texto sobre aprendizagem e temática científica; 

 Promover que os próprios alunos formulem perguntas que acreditam que o texto 

responde; 

 Os diferentes pontos de vista expressados se comparam, discutem e regulam sempre 

que for necessário; 

 Essa fase é essencial para promover o desejo de ler, centrar seu objetivo e começar a 

despertar o espírito crítico. 

 

 Durante a leitura 

O leitor deve identificar o problema do texto e sobre o que quer convencer, as soluções 

que defende o autor, as evidências e todo tipo de argumentos que apontam, as conclusões, os 

valores associados a seu conteúdo. 

Os alunos tendem a acreditar que o autor é uma pessoa bem informada e não 

questionam as afirmações que se tem no texto, especialmente se incluem termos científicos, 

ou se refere a qualquer estudo, mas não está claro quem ou como faz isso. 
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Os alunos têm muitas dificuldades para relacionar o problema que se apresenta no 

texto com os conhecimentos aprendidos e tampouco avaliam o conteúdo do texto 

contrastando-as com suas ideias. 

Tudo requer uma aprendizagem a médio prazo, e pouco a pouco vão apropriando-se de 

estratégias para ler mais criticamente.  

Em geral, os alunos têm uma visão pessimista dos problemas que tratam os artigos, 

quando analisam sua vertente social e de atuação coletiva. Porém, demonstram uma confiança 

plena que os avanços científicos podem resolvê-los. 

 Depois da leitura 

Estimula-se os alunos a estabelecerem relações entre o que leram e a produção 

finalque se espera de tudo  

Aprofundar o papel científico e o papel comunicador: 

Papel científico – promove-se que pensem como surge o problema para uma pessoa 

científica, como se planeja a busca de soluções e comprovariam as teses do autor e autora do 

artigo, que conhecimentos são necessários para elaborar a produção final e como encontrar a 

informação necessária. 

Papel comunicador – discutem-se as características do tipo de texto e do modo 

comunicativo elegido para conhecer seu ponto de vista, como planejar sua realização, e os 

critérios de avaliação que possibilitam avaliar a qualidade do produto final. 

 

5.3 - RESULTADOS 

5.3.1 - Fase pós-leitura/Análise dos dados 

5.3.1.1 - C – (Consigna) Qual a ideia principal do texto? A quem possa interessar? 

Sobre a ideia principal do texto, que é o combate ao mosquito transmissor da 

dengueAedes aegypti, de uma forma geral, os alunos possuem uma visão adequada. Porém, as 

respostas são curtas e sem contextualização.  
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Figura 27 – resposta sobre qual a ideia principal do texto 

 

 

 

Figura 28 – resposta sobre qual a ideia principal do texto 

Algumas respostas já apresentam um grau maior de compreensão, ou pelo menos de 

maturidade para se expressar.  

 

 

 

 

Figura 29 – resposta sobre qual a ideia principal do texto 

Uma das respostas destaca-se no sentido do entendimento que o aluno tem sobre os 

seres que transmitem doenças, como se fossem seres “do mal”. Não compreende que as 

relações entre os seres vivos podem ocorrer de forma harmônica ou desarmônica, e que as 

atividades que desempenham no ambiente correspondem diretamente à busca da reprodução e 

sobrevivência na natureza. 

 

 

 

Figura 30 - resposta que representa a concepção que há seres do bem e do mal 
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5.3.1.2 - R – (Rol/Papel do autor) Quem escreveu a notícia? Que interesse pode ter? 

A maioria dos alunos apenas cita o nome da jornalista que escreveu a notícia, pois está 

escrito logo abaixo do título do texto. 

 

 

 

 

Figura 31 - título, autoria e data do texto utilizado 

 Na resposta abaixo, o aluno apenas transcrevem trechos do texto sem dar atenção ao 

que está lendo, mistura palavras e formula uma resposta sem sentido.  Podemos confirmar 

isso quando comparamos a resposta com o primeiro parágrafo do texto. 

 

 

 

Figura 32 – resposta sobre quem é o autor (a) da notícia 

Trecho do texto (1º parágrafo): 

 

 

 

Figura 33- trecho do texto utilizado 

Com relação aos interesses que o autor pode ter em divulgar a notícias os alunos 

afirmam que a notícia veiculada interessa as autoridades políticas e à população para informá-

la e conscientizá-la dos perigos da doença. E o projeto tem a finalidade de criar estratégias 

mais eficientes e baratas. 

Também afirmam que a notícia foi escrita pelo Instituto Oswaldo Cruz que 

desempenha um trabalho de prevenção pelos agentes e cientistas. 

Iniciativa científica pioneira que estuda o uso da bactéria Wolbachia como uma forma natural, 

segura e autossustentável para controle da dengue, o projeto 'Eliminar a Dengue: Desafio 

Brasil', trazido ao país pela Fiocruz segue com os estudos de campo no Estado do Rio de 

Janeiro 

ESTUDO PIONEIRO UTILIZA BACTÉRIA PARA CONTROLE DA DENGUE 

Escrito por Monica Mourão Lara Neto | Publicado: Terça, 19 Janeiro 2016 15:53 | Última atualização: Quinta, 31 Março 2016 
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http://rededengue.fiocruz.br/noticias/262-estudo-pioneiro-utiliza-bacteria-para-controle-da-dengue
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Há a concepção por parte dos alunos que o texto foi escrito pelo cientista responsável 

pelo projeto  

 

 

 

Figura 34 – resposta sobre quem é o autor (a) da notícia 

Mas há respostas que remetem a uma visão mais ampla, mais crítica sobre o texto que 

estão lendo. O aluno cita, por exemplo, que a autora do texto tenta mostrar “todos os lados da 

notícia”, mas, no entanto, não comenta sobre que lados seriam esses.  

 

 

 

Figura 35 – resposta sobre quem é o autor (a) da notícia 

Quando nos referimos ao discurso de divulgação da Ciência, nos processos que tentam 

trazer ao grande público a informação sobre a Ciência e a Tecnologia, o apagamento do 

sujeito é relativizado, pois, neste caso, na maioria das vezes, o trabalho de divulgar é feito 

pelo divulgador/jornalista que vai falar pela voz do outro – o cientista, ou a voz da Ciência 

(Cunha e Giordan, 2009). 

No entanto, ainda não é claro, para a maioria dos alunos quem escreve os textos de 

divulgação científica, se são os cientistas ou os jornalistas.  

 

5.3.1.3 - I - (Ideias) Que ideias, conhecimentos ou crenças há por trás das declarações 

expressas? 

Os alunos citam trechos do texto, e observam que o projeto citado no texto ocorre 

inclusive, com um diálogo com a comunidade para saber a opinião dos moradores dos bairros 

 

 

 



 
 

91 
 

onde está sendo aplicada a nova estratégia. E que eliminar a dengue envolve a sociedade 

como um todo. 

 Percebem também que ocorre uma rigorosa avaliação do projeto por parte dos órgãos 

públicos de controle, a fim de que não cause danos ao meio ambiente e à saúde humana.  

Ainda persistem os erros com relação à definição de conceitos sobre vírus e bactéria, o 

que está em acordo com os dados que obtivemos nas atividades iniciais mostradas 

anteriormente e que foram revelados por meio de desenhos. O aluno que escreve essa 

resposta, por exemplo, classifica Wolbachia inicialmente como bactéria e ao final do texto 

como um “vírus do bem”. 

 

 

 

 

Figura 36 - resposta que mostra erros conceituais sobre vírus e bactérias 

Os alunos apresentam uma aceitação do projeto, principalmente por ser um método 

natural e que não agride o meio ambiente. Apesar de gerar certo receio por tratar da liberação 

de mais mosquitos em um ambiente onde já está instalada uma epidemia. 

 

 

 

Figura 37 – resposta sobre que ideias ou crenças há por trás da ideia principal 

 

 

 

 

Figura 38 – resposta sobre que ideias ou crenças há por trás da ideia principal 
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Figura 39 - – resposta sobre que ideias ou crenças há por trás da ideia principal 

As ideias ou crenças que existem por trás da notícia citadas pelos alunos estão 

relacionadas à confiança que depositamno controle que é feito pelos órgãos públicos, nos 

casos exitosos em outros países citados no texto, e pela crença enraizada na sociedade que a 

ciência traz consequências seguras e confiáveis. 

5.3.1.4 - T - (Teste) Que provas se poderia obter para comprovar a afirmação principal? 

Os dados que aponta o autor são suficientes e válidos? 

As provas mais citadas pelos alunos foram: 

 O rigoroso controle na realização do projeto por parte das instituições públicas, como 

a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), IBAMA (Instituto Brasileiro de 

Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis), Mapa (Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento) e pela Conep (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa). 

 Aautossustentabilidade do projeto, já que a bactéria é passada para os descendentes do 

mosquito 

 A informação de que quando a bactéria é inserida nos ovos do mosquito Aedes 

aegypti, reduz a transmissão dos vírus da dengue, zica e chikungunya. 

Os alunos concordam que as afirmações são satisfatórias e que chegam ao 

entendimento da população. E as informações veiculadas são confiáveis, principalmente 

pelo controle exercido por órgãos públicos de controle e pesquisa. 

 

 

 

Figura 40 - dados que comprovam a validade da informação principal do texto de acordo com os alunos 

consultados 
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Figura 41 - dados que comprovam a validade da informação principal do texto de acordo com os alunos 

consultados 

Também há uma importância à veiculação dos dados de pesquisa em programas de 

televisão, dando credibilidade a notícia.  

Apesar de haver respostas que apresentem dúvidas sobre os dados apresentados no 

texto para que o projeto dê certo, a maioria acredita na notícia sem maiores questionamentos. 

Para reforçar sua credulidade citam o trecho 

 

 

Figura 42 - trecho do texto citado pelos alunos 

Mas que resultado satisfatório é esse, o que ele significa? Para quem é satisfatório? 

Será que esse resultado significa realmente que os casos de dengue diminuíram na região? 

Não há, nesse aspecto, um questionamento por parte dos alunos. O que demonstra que ainda 

não conseguem ler criticamente um texto de divulgação científica, apenas reproduzem trechos 

do texto como fazem com atividades onde utilizam o livro didático. 

 

5.3.1.5 - I – (Informação) Que dados, trechos e informações apontam o autor para 

apoiar a ideia principal? Há incoerências, erros e contradições? 

 

Com relação aos dados e informações que apoiam a ideia principal os alunos apontam 

o fato de 65% dos mosquitos já apresentarem a bactéria e também os órgãos de controle no 

Brasil estarem apoiando o estudo, o que reforça a crença por parte da população nas 

instituições públicas de pesquisa e fiscalização. 

 

Ao final de 20 semanas, 65% dos mosquitos Aedes aegypti da região continham a bactéria 

Wolbachia, o que configura um resultado satisfatório. 
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Figura 43 - dados que comprovam a ideia principal do texto de acordo com os alunos 

 

 

 

 

Figura 44- dados que comprovam a ideia principal do texto de acordo com os alunos consultados 

Outros pontos do texto foram citados como sendo dados que apoiam a ideia principal: 

 

 

 

 

 

Figura 45 – dados que comprovam a ideia principal do texto 

 

 

 

 

Figura 46 - resposta que mostra a confiança nas informações veiculadas no texto 

Os alunos demonstram confiabilidade nas informações relacionadas à ciência e, 

principalmente àquelas que remetem ao laboratório, à visão de que a ciência ocorre 

essencialmente dentro de laboratórios e os cientistas são pessoas que trabalham dentro desses 

ambientes com pouco contato com o mundo ao seu redor. 
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5.3.1.6 - C – (Conclusões) Os argumentos são suficientes para lhe convencer do que trata 

o texto? Está de acordo com o conhecimento científico atual? O que você aprendeu com 

o texto? 

Os alunos se referem ao texto como sendo de fácil leitura e compreensão. E 

novamente se percebe a concepção reducionista da ciência, já que o aluno afirma que a 

pesquisa citada no texto trará facilidade para a vida das pessoas. 

 

 

 

 

 

Figura 47 - resposta que mostra argumentos para convencer o leitor das informações contidas no texto 

 

Ainda persistem a ideia de linearidade da ciência, ou seja, que a ciência é fruto de 

descobertas que seguem um ritmo linear e progresso positivo contínuo. 

 

 

 

 

 

Figura 48 - resposta que mostra a concepção de linearidade da ciência 

 

O texto contribui também para mostrar que as bactérias são seres, que como todos os 

outros, podem atuar de forma negativa ou positiva, dependendo da relação ecológica que 

desempenham. 
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Figura 49 - resposta que trata do aspecto positivo do uso de microrganismos nas pesquisas em saúde 

 

 

6 - CONSIDERÇÕES FINAIS  

Os alunos possuem uma visão adequada sobre a idéia principal do texto, que é o 

combate ao mosquito transmissor da dengue, embora não haja contextualização em suas 

respostas. Também percebem que a notícia veiculada tem importância para a população e para 

as autoridades, o que demonstra o entendimento de que o problemas das epidemias devem ser 

resolvidos em conjunto com todos os segmentos da sociedade, unindo forças entre população 

e poder público. Os órgãos públicos de fiscalização e controle de pesquisas científicas 

exercem, para os alunos consultados, grande influência e prestígio, sendo sua citação no texto 

motivo de credibilidade à noticia veiculada. 

A ideia que os seres vivos são do bem ou do mail ainda persiste entre os alunos, não 

fazem uma relação entre os motivos da busca pela sobrevivência de cada espécie e que os 

seres vivos relacionam-se positivamente ou negativamente uns com outros a fim de garanti-la. 

Também não há um entendimento adequado sobre a relação entre  a ocupação gradativa do 

ambiente natural pelo homem e a consequete invasão do hábitat de outras espécies. 

Sobre quem escreve textos de divulgação científica ainda não está claro para os alunos 

se são jornalistas ou cientistas. Mas, confiam nas informações, principalmente pela visão 

reducionista e linear que possuem da ciência e da tecnologia, já que afirmam que trazem 

apenas benefícios para a sociedade e que o progresso depende de seus produtos. 

 Os alunos ainda não conseguem fazer relações mais amplas entre a ciência, tecnologia 

e sociedade. Sobre isso Marbà et al. (2009) nos alerta que as esperiências realizadas nos 
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mostram que este tipo de leitura é muito difícil para nossos alunos e que sua aprendizagem 

requer um trabalho contínuo e persistente ao longo dos distintos cursos.  

Os objetivos devem ser alcançados a longo prazo e devem buscar com que o aluno 

aprenda a pensar sobre o que lê. Esse trabalho traz uma experiência inicial, mas deve-se levar 

em conta a importância da leitura de textos de divulgação como forma de trazer discussões 

importantes sobre ciência e tecnologia para as aulas de ciências. 

Porém a utilização desse gênero textual em sala de aula exige um intenso trabalho de 

reelaboração textual que depende da consideração de características contextuais, das relações 

entre as práticas sociais de divulgar e de ensinar ciências, das finalidades e objetivos do 

ensino, dos interesses dos alunos, entre outros (Martins, 2004). 

De forma geral o uso de texto de divulgação científica em aulas de ciências trouxe 

aspectos positivos, pois permitiu que os alunos fizessem uma leitura mais crítca de um 

assunto diretamente ligado a seu cotidiano, ao mesmo tempo que continha conceitos 

científicos ligados à Biologia, especialmente à biotecnologia e ao desenvolvimento 

sustentável. 
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7 - CONCLUSÕES 

 

Esta pesquisa é um trabalho inicial que mostra as concepções de professores sobre 

Textos de Divulgação Científica. O mesmo baseia-se e chega ao mesmo entendimento 

encontrado nas recentes pesquisas na área de Ensino de Ciências, onde estes textos podem se 

constituir um importante recurso didático para inserir discussões sobre ciência e tecnologia 

em sala de aula, porém os resultados deste estudo demostraram que os professores ainda não 

conseguem defini-los e utilizá-los adequadamente. 

Os alunos apresentam concepções alternativas sobre temas microbiológicos, como 

vírus e bactérias, não conseguem relacionar a proliferação de vetores com as ações humanas 

sobre o meio ambiente, e possuem uma visão reducionista da ciência. Todos esses fatores 

aliados a práticas educacionais que não promovam o debate em sala de aula dificultam a total 

compreensão de um texto de divulgação científica, e a realização de uma leitura crítica sobre 

temas relevantes à sociedade. 
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9 -ANEXOS 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS 

PROFESSORES DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA DA REDE BÁSICA DE ENSINO DA GRANDE 

NATAL-RN 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) DE PARTICIPAÇÃO  

EM PESQUISA CIENTÍFICA 

Eu,___________________________________________________________ 

concordo em participar de livre e espontânea vontade da pesquisa “O uso de textos de 

divulgação científica como recurso didático para a aprendizagem de conceitos relativos 

à microbiologia ambiental”, o qual é tema da dissertação de mestrado da aluna Jussara 

Freire de Azevedo Santiagoe coordenado pela Profa. Dra. Magnólia Fernandes Florêncio 

de Araújo. Tenho ciência que esse estudo faz parte do projeto do Observatório da Educação 

(OBEDUC), órgão vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte/Natal-RN, 

campus central, intitulado “Linguagem e desenvolvimento sustentável: integrando Ciências, 

Língua Portuguesa e Matemática”.  

A pesquisa citada tem como objetivo principal compreender se, e como o uso de textos 

de divulgação científica, podem auxiliar no estudo de temas microbiológicos e qualidade de 

água em contextos escolares. O motivo que nos leva a fazer esse estudo é encontrar 

alternativas de ensino que melhorem os níveis de aprendizagem de Microbiologia ambiental 

no ensino médio, visto que, em pesquisas realizadas no ensino de biologia, os temas que 
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envolvem o mundo microscópico apresentam muita dificuldade de aprendizagem, devido seu 

alto nível de abstração. 

 Caso decida participar, solicitaremos que você responda o presente questionário sobre 

esse tema, em que as informações coletadas possam ser utilizadas integralmente ou em parte, 

pelo coordenador da pesquisa e demais participantes do projeto em eventos ou publicações 

científicas, desde que sejam mantidas sua confidencialidade e sigilo. 

Natal/RN, ___________ de _________________________de 2015. 

                __________________________________________________________________ 

Assinatura do colaborador 

Jussara Freire de Azevedo Santiago 

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática/UFRN/CCET 

Orientadora: Prof. Dra. Magnólia Fernandes Florêncio de Araújo 

Contatos: magffaraujo@gmail.com 

jussarafreirejc@yahoo.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:magffaraujo@gmail.com
mailto:jussarafreirejc@yahoo.com.br


 
 

107 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 

INSTRUMENTO PARA AVALIAR O USO DE TEXTOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NAS 
AULAS DE BIOLOGIA COMO RECURSO DIDÁTICO PARA A APRENDIZAGEM DE 

CONCEITOS RELATIVOS À MICROBIOLOGIA AMBIENTAL NO ENSINO MÉDIO EM 

ESCOLAS DA GRANDE NATAL/RN 

 
DADOS PESSOAIS: 

 IDADE:________________________________________________________________ 

 SEXO:(   ) FEMININO  (  ) MASCULINO 

 FORMAÇÃO ACADÊMICA: ______________________________________________ 

 DISCIPLINA QUE LECIONA: _____________________________________________ 

 SÉRIES PARA AS QUAIS LECIONA: _______________________________________ 

 TURNOS: _____________________________________________________________ 

 HÁ QUANTO TEMPO LECIONA A DISCIPLINA: ______________________________ 

 LECIONA EM OUTRA(S) ESCOLA(S): (    ) SIM     (    ) NÃO   

 No caso de sim, em quantas? 

_____________________________________________________________________ 

Sobre os textos de divulgação científica (TDCs): 

01) Você sabe o que é um texto de divulgação científica? 

(    ) sim           (    ) não 

02) Quando se fala em textos de divulgação científica, pode-se dizer que você: 

() conhece e os lê com freqüência 

(  ) conhece e  raramente lê 

(    ) não conhece 

 

03) Se sua resposta foi positiva às perguntas anteriores, defina com suas palavras o que é um 

texto de divulgação científica. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________ 

 

 

04) Em que aspectos o texto de divulgação científica difere de outros tipos de texto? 

_____________________________________________________________________

____________  

05) Com que finalidade você lê os textos de divulgação científica? 

(    ) interesse apenas pessoal (    ) interesse apenas educacional   (    ) ambos  (   ) não leio 

TDC 
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Outros/observações:___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________ 

06) Onde tem ou teve acesso a esse tipo de leitura(TDC)? 

(   ) revistas            (    ) jornais         (    ) internet        (    ) outras fontes/Quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________ 

07) Na escola em que você trabalha, o acesso a textos de divulgação científica é (são): 

(   ) facilmente encontrados na biblioteca  

(     ) é possível pesquisá-los na sala de informática 

(   ) não é possível ter acesso aos TDCs 

 

(     ) outro acesso. Qual(is)?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

08) Utiliza esses textos em sala de aula? 

(    ) Sim, frequentemente       (    ) Sim, raramente         (    ) Nunca utilizei 

09) Em que séries do ensino médio você mais utiliza esses textos? 

(    ) Em todas as séries do ensino médio 

(    ) Em apenas parte das séries do ensino médio     

(    ) não utilizo TDCs no ensino médio 

10) Se utiliza textos de divulgação científica em suas aulas, de que maneira são utilizados? 

(    ) como material principal da aula 

(    ) como material complementar ao livro didático 

(    ) outra(s)/Qual(is)? 

_____________________________________________________________ 

(    ) não utilizo TDCs 
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11) Se você utilizou textos de divulgação científica em suas aulas, que tema(s) abordou por 

meio deles? 

12) Você seleciona previamente o tema do texto a ser trabalhado? 

(    ) Sim      (    ) Não     (    ) Às vezes 

 

13) Os textos escolhidos geralmente estão relacionados ao conteúdo que você está 

trabalhando em sala? 

(    ) Sim       (    ) Não       (    ) Às vezes 

14) Se as respostas às perguntas 12 e 13 forem positivas, que critérios você utiliza para 

selecionar esses textos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

15) Você desenvolve com os alunos alguma outra atividade didática após a leitura dos 

textos? 

(    )Sim          (     )Não          (      ) Às vezes 

Qual(is)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

16) Quando você utiliza textos de divulgação científica nas suas aulas, a participação dos 

alunos: 

(   ) aumenta    (   ) diminui    (   ) é indiferente   (   ) nunca observei  (    ) outros/qual(is)            

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________ 

______________________________________________________________________________

___________ 

 

17) Os alunos costumam sugerir a leitura de textos de divulgação científica? 

(    ) Sim         (    ) Não        (    ) Às vezes 

 

18) Apresente duas vantagens e duas dificuldades em usar textos de divulgação científica em 

sala de aula. 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________ 

 

Obrigada pela colaboração 
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ATIVIDADE 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 

 

Escola: 

______________________________________________________________________ 

Aluno (a): ____________________________________________Série: 2ª série ______ 

 

Atividades 

Tema: “Os microrganismos em nossas vidas” 

01) Desenhe o que você entende que seja um vírus e uma bactéria e identifique estruturas 

no desenho. 
VÍRUS BACTÉRIA 

  

 

02) Para você o que é um vírus? E uma bactéria? 
VÍRUS BACTÉRIA 
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03) Você sabe como a dengue é transmitida? Descreva. 

 

 

04) Por que falamos “o dengue” e “a dengue”. Qual a diferença entre os dois termos? 

 

 

05) Quais os sintomas das doenças veiculadas pelo mosquito Aedes aegypti. 

 

 

06) Quais as melhores formas de nos prevenirmos contra o Aedes aegypti? 
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07) Que relações podemos estabelecer entre a proliferação do mosquito Aedes aegypti e as 

ações humanas sobre o ambiente? 

 

 

08) Como a ciência e a tecnologia podem contribuir para minimizar um problema de saúde 

pública como as epidemias que estamos vivenciando? 
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ATIVIDADE 2 

ESCOLA:_____________________________________________________________ 

ALUNO(A):________________________________________________SÉRIE_____ 

_ A partir da leitura do texto “Estudo pioneiro utiliza bactéria para controle da dengue” 

(Fonte: Instituto Oswaldo Cruz, publicado em 19 de janeiro de 2016) responda as questões 

abaixo: 

01) C (CONSIGNA) Qual a ideia principal do texto? A quem possa interessar? 

 

 

 

02) R (ROL/PAPEL DO AUTOR) Quem escreveu a notícia? Que interesse pode ter? 

 

 

 

03) I (IDÉIAS) Que idéias, conhecimentos ou crenças há por trás das declarações 

expressas? 



 
 

115 
 

 

 

04) T (TESTE) Que provas se poderia obter para comprovar a afirmação principal? Os 

dados que aponta o autor são suficientes e válidos? 

 

 

05) I (INFORMAÇÃO) Que dados, trechos e informações apontam o autor para apoiar a 

ideia principal? Há incoerências, erros e contradições? 
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06) C (CONCLUSÕES) Os argumentos são suficientes para lhe convencer do que trata o 

texto? Está de acordo com o conhecimento científico atual? O que você aprendeu com 

o texto? 
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ESTUDO PIONEIRO UTILIZA BACTÉRIA PARA CONTROLE DA DENGUE 

 

Escrito por Monica Mourão Lara Neto | Publicado: 19 Janeiro 2016 

 

Iniciativa científica pioneira que estuda o uso da bactéria Wolbachia como uma forma natural, segura e 

autossustentável para controle da dengue, o projeto 'Eliminar a Dengue: Desafio Brasil', trazido ao país pela 

Fiocruz segue com os estudos de campo no Estado do Rio de Janeiro. Nesta etapa, participam os bairros de 

Tubiacanga, na Ilha do Governador, na cidade do Rio, e de Jurujuba, em Niterói. O projeto não tem fins lucrativos. 

Nesta fase, duas metodologias estão sendo estudadas: a liberação de mosquitos adultos e a liberação de ovos – 

neste caso, é usado o Dispositivo de Liberação de Ovos (DLO), um recipiente plástico com tampa e pequenos furos 

nas laterais. Os DLOs são hospedados na residência de moradores que colaboram com a iniciativa – os chamados 

'anfitriões' do projeto. No interior do recipiente, há ovos de Aedes aegypti com Wolbachia, água e alimento para 

as larvas que vão nascer. Cerca de sete a dez dias depois da instalação, os ovos darão origem aos mosquitos 

adultos, que voarão gradativamente para fora do recipiente por meio dos furos. 

De acordo com Luciano Moreira, pesquisador da Fiocruz e coordenador do projeto no Brasil, o uso dos dois 

métodos é parte da busca por metodologias de liberação que sejam ao mesmo tempo mais eficazes e mais 

baratas. "Devido à facilidade logística e ao menor custo, o DLO permite que áreas maiores sejam trabalhadas, 

possibilitando, no futuro, a ampliação da área de atuação do projeto com o uso de Aedes aegypti com Wolbachia. 

É importante ressaltar que o DLO não possui produtos químicos ou tóxicos", explicou. No bairro de Tubiacanga, na 

Ilha Governador, Zona Norte do Rio, o projeto estuda o método de liberação de mosquitos Aedes aegypti adultos 

com Wolbachia combinado ao uso de DLO. Em Jurujuba, o estudo utiliza apenas os DLOs.  

Para realizar a limpeza e reposição do conteúdo do DLO, a equipe do projeto visita quinzenalmente os moradores 

parceiros da iniciativa. "Agradecemos o apoio dos moradores de Tubiacanga e de Jurujuba, que são parceiros 

fundamentais do estudo, e do grupo de agentes de saúde que nos apoia nas atividades", ressalta Luciano Moreira. 

Anteriormente às atividades de liberação, um intenso trabalho de diálogo sobre o projeto foi realizado pela 

equipe de Relações com a Comunidade, por meio de visitas, eventos, atividades junto a escolas e igrejas, entre 

outros. "A transparência é uma questão fundamental para o projeto", destacou o coordenador. 

Primeiro local das Américas a receber este tipo de estudo de campo, o bairro de Tubiacanga recebe a segunda 

etapa de liberação dos mosquitos Aedes aegypti com Wolbachia. As primeiras liberações foram realizadas entre 

setembro de 2014 e janeiro de 2015. Ao final de 20 semanas, 65% dos mosquitos Aedes aegypti da região 

continham a bactéria Wolbachia, o que configura um resultado satisfatório. Em seguida, na fase de 

monitoramento, os pesquisadores acompanharam o processo natural de estabelecimento dos mosquitos no 

bairro. Foi detectada uma redução no percentual de mosquitos Aedes aegypti com Wolbachia, que pode ter sido 

causada por fatores relacionados ao clima, como a atípica escassez de chuvas e as altas temperaturas, e pela 

susceptibilidade dos mosquitos ao uso de inseticidas. Com base nestes dados, o projeto avaliou que liberações 

adicionais seriam necessárias e, após diálogo junto aos moradores, novas liberações foram iniciadas em 2015. 

Atualmente, dados preliminares indicam que mais da metade dos mosquitos das duas localidades já possuem a 

bactéria Wolbachia. 

 

Dengue, chikungunya e zika 

 

O grupo de cientistas do programa internacional ‘Eliminar a Dengue: Nosso Desafio’ comprovou em laboratório 

que, quando inserida no mosquito Aedes aegypti, a bactéria Wolbachia é capaz de reduzir a transmissão dos vírus 

dengue e da febre amarela 
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(que são da mesma família Flaviviridae) e do vírus Chikungunya (que pertence à família Togaviridae). Recentemente, também 

foi demonstrado que a Wolbachia atua sobre o vírus Zika, que pertence à mesma família dos vírus dengue e da febre amarela. 

Vale acrescentar que a Wolbachia atua ainda na redução do parasita Plasmodium, causador da malária, doença transmitida 

por outra espécie de mosquito. 

 

 

Aprovações 

 

Os estudos de campo do projeto no Brasil foram aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), pelo 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Mapa) e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) após rigorosa avaliação sobre a segurança 

para a saúde e para o meio ambiente. 

 

Método natural, seguro e autossustentável 

 

A Wolbachia presente no mosquito Aedes aegypti é a mesma encontrada na natureza, sem nenhuma alteração. Mais de 

metade dos insetos do mundo já possuem a bactéria, incluindo o pernilongo. Depois de milhares de tentativas, realizadas ao 

longo de quatro anos pela equipe do Programa 'Eliminate Dengue: OurChallenge' na Austrália, foi conseguido com êxito 

introduzir a Wolbachia dentro do ovo do Aedes aegypti, utilizando-se uma agulha extremamente fina. O método não envolve 

nenhum tipo de modificação genética. 

A Wolbachia é uma bactéria restrita a animais invertebrados. Há séculos os seres humanos são picados pelo pernilongo, que 

naturalmente possui a Wolbachia, sem o desenvolvimento de doenças ou reação imune (produção de anticorpos) causados 

diretamente pela bactéria. Por ser obrigatoriamente intracelular, a Wolbachia é inviabilizada de sair durante a picada pelo 

mosquito: as células onde a Wolbachia está situada são maiores do que o estreito canal salivar do mosquito. Portanto, não 

está presente na saliva que o mosquito secreta durante a picada. 

A Wolbachia é passada naturalmente da mãe para os filhotes. Este é um diferencial do projeto, pois garante a sua 

autossustentabilidade sem a necessidade de liberação permanente de Aedes aegypti com Wolbachia. Quando presente 

no Aedes aegypti, a Wolbachia é capaz de reduzir a transmissão do vírus da dengue pelo mosquito causador da doença. 

Fonte: Instituto Oswaldo Cruz/Fiocruz 

Disponível em http://rededengue.fiocruz.br/noticias/262-estudo-pioneiro-utiliza-bacteria-para-controle-da-dengue 

 

 

http://rededengue.fiocruz.br/noticias/262-estudo-pioneiro-utiliza-bacteria-para-controle-da-dengue
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