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RESUMO 

 

IMPERADOR, Cristiane. Conhecimento científico e divulgação científica: uma 

aproximação produtiva em busca do empoderamento e da emancipação. 2021. 136 f. 

Dissertação (Mestrado em Filosofia) - Escola de Artes, Ciências e Humanidades, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Versão corrigida. 

 

A ciência tem sido profundamente legitimada como produtora de conhecimentos que devem 

ser transmitidos e assimilados pelos sujeitos. No entanto, o déficit de compreensão de temas 

científicos pelo público geral é enorme; o conhecimento científico não está igualmente 

distribuído, nem integrado a outros saberes e, quando se faz presente, muitas vezes, não tem 

aplicação na vida cotidiana. Esta dissertação tem por objetivo, a partir da análise dos 

resultados de entrevistas realizadas com docentes do ensino médio que atuam em uma escola 

da rede estadual da cidade de São Paulo, investigar como ocorre a interação entre o professor 

e os materiais de divulgação científica, os critérios utilizados para seleção, as vantagens, 

desvantagens, impedimentos do uso, bem como compreender como esses materiais, 

trabalhados na última etapa da educação formal, pelo viés dos Estudos Culturais, podem 

contribuir para  a democratização do conhecimento científico, para a ampliação cultural e 

inserção do cidadão na cultura científica. A seleção das categorias de análise: (1) consumo de 

informação científica, (2) aspectos metodológicos e (3) relevância da divulgação científica, 

justifica-se pelo interesse em investigar como o consumo de informações científicas reflete na 

prática pedagógica e a importância de se trabalhar com a divulgação científica agregada à 

diversidade epistemológica, na educação formal, de maneira a democratizar o conhecimento 

científico e a possibilitar ao estudante uma aprendizagem significativa. O procedimento de 

análise adotado consistiu na análise de conteúdo categorial temática proposta por Bardin 

(2010) e o recorte realizado foi a nível semântico, no qual os principais temas foram 

identificados. Os resultados das análises possibilitaram verificar os principais meios de 

obtenção de informação científica pelos respondentes, os recursos utilizados para divulgação 

do conhecimento científico, os critérios de seleção, os principais propósitos de ensino para o 

uso dos materiais de divulgação, bem como as representações sociais que os professores têm 

sobre o que significa divulgação científica. Além disso, observamos que sendo compreendida 

como a veiculação de informações científicas e tecnológicas ao público em geral, a 

divulgação científica pode ser um meio eficiente para socializar e disseminar conhecimentos 

sobre ciência e tecnologia, aliada ao ensino formal e ao letramento científico, empoderando o 

cidadão para identificar silenciamentos, obscuridades e contribuir com o combate à 
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disseminação de fake news; constituindo-se um espaço fértil de investigação na medida em 

que pode constituir um elemento para impedir que o conhecimento seja sinônimo de 

dominação e poder ou fique concentrado nas mãos de uma minoria, neste caso, aqueles que 

dominam o conhecimento científico. 

 

Palavras-chave: Divulgação científica. Cultura científica. Educação formal. Conhecimento   

                           científico. 
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ABSTRACT 

 

IMPERADOR, Cristiane. Scientific knowledge and scientific divulgation: a productive 

approach in search of empowerment and emancipation. 2021. 136 f. Dissertation (Master’s 

program in Philosophy) –School of Arts, Sciences and Humanities. University of São Paulo, 

São Paulo, 2021. Corrected version. 

 

Science has been deeply legitimized as a producer of knowledge that must be transmitted and 

assimilated by individuals. However, the comprehension deficit of scientific topics by the 

general public is enormous; the scientific knowledge is not evenly distributed or integrated 

into other types of knowledge and, when it is present, it is not often applied to everyday life. 

This dissertation aims to, based on the analysis of interviews results carried out with high 

school teachers who work in a public school in the city of São Paulo, investigate how the 

interaction between the teacher and the scientific divulgation material occurs, the selection 

criteria adopted, advantages, disadvantages, obstacles to use, as well as understand how this 

material, used in the last stage of formal education, biased by Cultural Studies, can contribute 

to the democratization of scientific knowledge, the cultural expansion and the citizen insertion 

in the scientific culture. The selection of the analysis categories: (1) scientific information 

consumption, (2) methodological aspects and (3) relevance of scientific divulgation, is 

justified by the interest in investigating how the consumption of scientific information reflects 

in the pedagogical practice and the importance of working with the scientific divulgation 

associated with the epistemological diversity, in formal education, in order to democratize the 

scientific knowledge and provide students with meaningful learning. The analysis procedure 

applied consisted of the theme/category-based content analysis proposed by Bardin (2010) 

and the focal point was in the semantic level, in which the main topics were identified. The 

results of the analyses allowed us to check the principal means of scientific information 

acquisition by the respondents, the resources used for the divulgation of the scientific 

knowledge, the selection criteria, the main teaching purposes for the use of divulgation 

material, as well as the social representations that the teachers have of what scientific 

divulgation means. Furthermore, we notice that being understood as the distribution of 

scientific and technological information to the general public, the scientific divulgation can be 

an efficient means of socializing and disseminating knowledge about science and technology, 

associated with the formal education and the scientific literacy, empowering the citizen to 

identify silencing, obscurities and contribute to combating the spread of fake news; 

representing a fertile investigation space as it can constitute an element to prevent knowledge 
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from being a synonym of domination and power or being concentrated in the hands of a 

minority, in this case, those who dominate the scientific knowledge. 

 

Keywords: Scientific divulgation. Scientific culture. Formal education. Scientific knowledge.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A contribuição da ciência e da tecnologia para a sociedade é inquestionável, na 

medida em que possibilita avanços e melhorias às populações. A compreensão pública da 

ciência é considerada um dos valores primordiais das sociedades democráticas, pois permite 

aos cidadãos comuns associarem o saber científico à vida cotidiana, perceberem as suas 

potencialidades, os seus limites e a sua contribuição para o bem-estar. Contudo, a 

compreensão de temas científicos pelo público geral ainda é muito deficitária. 

Os últimos resultados revelados por avaliações do desempenho escolar, em escala 

nacional e em comparações internacionais, como no caso do Pisa (Programme for 

International Student Assessment - Programa Internacional de Avaliação de Alunos)1, 

evidenciaram que o nível educacional dos jovens encontra-se abaixo do esperado e a educação 

formal não está promovendo a qualificação adequada de cidadãos e trabalhadores. No mundo 

de hoje, é indiscutível a necessidade da alfabetização em língua materna e de uma 

alfabetização matemática. Tanto uma como outra são as maiores causas de exclusão social. 

No entanto, a falta de compreensão sobre ciência e tecnologia tem mobilizado ações ainda 

insuficientes, pois o analfabetismo científico no Brasil permanece um tema de dolorosa 

atualidade.  

Mesmo defendendo a participação dos cidadãos em problemas sociais relacionados à 

ciência e à tecnologia, os conteúdos importantes para a reflexão sobre questões de interesse 

social não estão sendo, muitas vezes, trabalhados de maneira produtiva e significativa pelos 

professores, na educação formal, o que tem constituído motivo de preocupação. O acesso às 

informações de ciência e tecnologia é “fundamental para o exercício pleno da cidadania e, 

portanto, para o estabelecimento de uma democracia participativa, em que grande parte da 

população tenha, de fato, condições de influir com conhecimento em decisões e ações 

políticas ligadas à ciência e à tecnologia (C&T)” (OLIVEIRA, 2001, p. 205). 

Uma educação emancipatória se dá com a participação de todos os sujeitos. Formar 

em todas as capacidades do ser humano, com a finalidade de poder responder aos problemas 

que a vida apresenta, converte-se, assim, no objetivo básico da escola. Por isso, iniciativas que 

facilitem ao máximo o acesso dos diferentes atores envolvidos no processo educativo à 

autonomia individual e à possibilidade de participação efetiva favorece o processo de 

                                                
1 Realizado desde 2000, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos mede o nível educacional de jovens 

por meio da realização, a cada três anos, de provas de Leitura, Matemática e Ciências. Disponível em: 

<https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/pisa/resultados>. Acesso em: 

23 de maio de 2019.   

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/pisa/resultados
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construção democrática e o trabalho com a divulgação científica em sala de aula pode 

contribuir para isso.  

Além dessa contribuição, o trabalho com a divulgação científica pode proporcionar a 

construção do empoderamento do aluno, à medida que possibilita o desenvolvimento de 

potencialidades, o aumento de informação, percepção e a busca de uma participação real 

favorável à democracia (BAQUERO, 2001). “O empoderamento é um termo multifacetado 

que se apresenta como um processo dinâmico, envolvendo aspectos cognitivos, afetivos, 

condutuais” (KLEBA; WENDAUSEN, 2009, p. 733) e possibilita a emancipação dos 

indivíduos, com o aumento da autonomia e liberdade, principalmente nos espaços de 

socialização, como a escola.  

Contudo, é de fundamental importância que os professores percebam as qualidades 

didáticas dos materiais de divulgação científica que estão, muitas vezes, mais próximos da 

leitura de seus alunos do que os próprios textos dos livros didáticos. Os discursos de 

divulgação científica presentes nos materiais de divulgação científica, direcionados a um 

público não-científico, situam-se em posição privilegiada, “pois possibilitam a inclusão dos 

cidadãos em debates que lidem com temas específicos da ciência e da tecnologia, com 

potencial impacto em suas vidas e trabalho” (SOUZA, ROCHA, 2017, p. 322). E é na relação 

do conteúdo curricular com a divulgação científica e as experiências e saberes dos educandos 

que as informações adquirem sentido, integram-se aos significados culturais e transformam-se 

em aprendizagem.  

Existem diferentes razões para se considerar a possibilidade de trabalhar com 

materiais de divulgação científica na escola, complementares ao uso de materiais educativos 

tradicionais. Uma delas é a de que os materiais de divulgação científica favorecem a reflexão 

sobre o presente, pois abordam questões atuais que caminham da esfera científica para a 

esfera pública, tornando-se mais acessíveis à população. Outra razão é a apontada pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) 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).  
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Vem também da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO)2 (2003) a defesa de que a educação científica é, atualmente, um dos mais 

importantes caminhos para garantir o desenvolvimento de sociedades mais sustentáveis e 

independentes, e que a atividade científica, como parte do processo educativo, é indispensável 

para as ações conscientes dos indivíduos na transformação da sociedade em que vivem.  

No entanto, percebe-se ainda um hiato entre a proposta de uma educação científica e 

sua funcionalidade nas escolas brasileiras de educação básica. Embora muito presentes em 

práticas discursivas escolares, os materiais de divulgação científica não são, muitas vezes, 

utilizados efetivamente no ensino e, na maioria das vezes, a sua apropriação, quando ocorre, 

constitui-se de forma mecânica e memorística. 

A leitura produtiva e a inserção de novas metodologias em sala de aula são 

fundamentais para estimular o interesse do aluno por assuntos discutidos na atualidade. 

Levando-se em conta a versatilidade do conteúdo presente nos materiais de divulgação 

científica, que tornam públicas discussões de vários assuntos, em diversas áreas do 

conhecimento, a sua incorporação, em sala de aula, levando-se em conta as suas 

particularidades e apropriação pelo professor, possibilita o desenvolvimento de habilidades de 

leitura, a ampliação do vocabulário de conhecimentos específicos, favorece a troca de ideias, 

a atualização temática, entre outras capacidades que promovam transformação e não apenas 

acúmulo de informações. 

Nesse contexto, a preocupação com o potencial educacional de materiais de 

divulgação científica não é recente. Diversos estudos têm demonstrado o interesse da 

comunidade de pesquisadores em educação no funcionamento desses materiais no ambiente 

escolar a partir de uma variedade de perspectivas e pontos de vista.  

Embora discussões sobre a importância do uso da divulgação científica em sala de 

aula sejam frequentes, um levantamento bibliográfico realizado no Banco de Teses e 

Dissertações da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) aponta que 637 

dos estudos empreendidos acerca da divulgação científica versam sobre seleção, compreensão 

de suas características discursivas. Porém, um percentual menor de trabalhos, 226, faz 

referência à divulgação científica e sua utilização em espaços de educação não formal e 

apenas 56 pesquisas referem-se ao consumo e uso de textos de divulgação científica em 

situações formais de ensino. Dentre essas pesquisas, destacamos as que tratam do uso da 

                                                
2 No ano de 2003, a UNESCO lança o documento Cultura científica: um direito de todos que apresenta artigos 

que defendem a distribuição do conhecimento científico de forma igualitária e reconhece a ciência como um bem 

público. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ue000234.pdf>. Acesso em: 15 

maio. 2020.  

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ue000234.pdf
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divulgação científica pelo professor em sala de aula, voltado para os aspectos discursivos 

(LIMA, 2016; PEZZO, 2019; PEZZO, 2011; FATARELI, 2011; CUNHA, 2009; SOARES, 

2008; SILVA, 2002; SILVA, 1997); aquelas que tratam da relação entre a divulgação 

científica e questões do letramento científico (GOMES; 2019; MIRANDA, 2018; ALMEIDA, 

2017; COSTA, 2016; SOUZA, 2015; ALMEIDA, 2011) e um número muito pequeno que 

trata do uso não só dos textos de divulgação científica, mas de outros materiais de divulgação 

(BARBOSA, 2017; PIANHERI, 2013; COSTA, 2009; AMORIN, 2007).   

Dentre os diferentes enfoques, o presente trabalho tem o intuito de responder aos 

seguintes questionamentos: a partir de que meios o conhecimento científico está sendo 

divulgado no ensino médio? De que maneira os materiais de divulgação científica são 

utilizados pelos professores nessa etapa da educação básica? Qual o potencial desses 

materiais? Como os materiais de divulgação científica podem possibilitar a aquisição de 

conhecimentos sobre ciência e são responsáveis por inserir a população na cultura científica, 

constitutiva da cidadania? Além de investigar aspectos relativos à contribuição do uso da 

divulgação científica, na última etapa da educação básica, bem como a interação entre o 

professor e esses materiais, os critérios utilizados para seleção, as vantagens, as desvantagens 

e os impedimentos do uso.  

A ideia de desenvolver uma pesquisa de mestrado que relacionasse conhecimento 

científico, divulgação científica e educadores começou a ser esboçada no ano de 2016, quando 

cursei a disciplina “Tópicos Atuais em Ciência e Cultura”3,  embora o interesse pela 

compreensão da relação entre divulgação científica e educação tenha surgido muito antes. A 

minha trajetória como professora despertou o interesse em investigar o conhecimento 

científico difundido a partir da divulgação científica, à medida que notei que esse 

conhecimento trabalhado na escola, muitas vezes, não promove o empoderamento do 

estudante, tampouco possibilita a participação desse cidadão em decisões sobre temas 

relacionados à ciência e à tecnologia, constituindo-se como saber especializado próprio dos 

cientistas. 

Para tanto, a pesquisa foi desenvolvida, do ponto de vista da abordagem metodológica, 

por meio da realização de um estudo de caso em uma escola da rede estadual de ensino. A 

coleta de dados primários e secundários aconteceu em 2018, nos meses de setembro a 

dezembro. Foi realizada a observação das aulas de quatro professores, dos materiais didáticos 

                                                
3 A disciplina “Tópicos Atuais em Ciência e Cultura”, ministrada pela Professora Doutora Márcia Maria Tait 

Lima, faz parte do Programa de Pós-Graduação em Divulgação Científica e Cultural (PPG - DDC) da 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).  
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por eles utilizados e uma entrevista. A análise dos dados coletados foi conduzida pela análise 

de conteúdo, proposta por Bardin (2010), associada a uma abordagem metodológica 

qualitativa e quantitativa. Para o embasamento e desenvolvimento desta dissertação, foram 

utilizados, como aporte teórico, autores dos Estudos Culturais, dentre eles Hall (1997, 2001), 

Williams (2011), entre outros, pois refletir sobre a representação da ciência, a partir da análise 

da linguagem, nos meios de divulgação do conhecimento, mais especificamente em termos de 

divulgação científica, pela vertente dos Estudos Culturais, torna-se significativo na medida em 

que ao ler os seus produtos culturais e observar as circunstâncias de sua criação, é possível 

compreender uma estrutura social e refletir sobre as diferenças de poder que há entre os 

falantes e consumidores de um mesmo circuito cultural.  O processo de divulgação cultural 

cria espaços de representação e ao analisá-los compreende-se não só a representação 

propriamente dita como também os sujeitos e objetos dessa representação, o que possibilita 

perceber como as pessoas recebem e transformam as informações, contribuindo para a 

construção e manutenção da realidade social. 

Autores que defendem a integração de saberes como riqueza cultural foram 

revisitados, como Boaventura Santos (2006, 2007, 2008, 2010) e Edgar Morin (2007), bem 

como autores que estudam a divulgação científica como possibilidade de diálogo entre o 

cientista, o público leigo e o desenvolvimento de uma cultura científica, dentre eles Massarani 

(1998), Vogt (2003), Marandino (2004), Bueno (2010), Grillo (2013), Gouvêa (2015), Lima 

(2016), também, fizeram parte do referencial teórico, assim como Bybee (1995), Chassot 

(2003), Krasilchik (2005), Sasseron (2011, 2017) Wildson Santos (2017) que tratam da 

alfabetização e do letramento científico, processos que possibilitam um trabalho mais efetivo 

com os materiais de divulgação científica.   

Levando-se em consideração a versatilidade do conteúdo presente nos materiais de 

divulgação científica, que tornam públicas discussões de vários assuntos, em diversas áreas do 

conhecimento, a sua incorporação em sala de aula possibilita o desenvolvimento das 

representações sociais, que difundem um conhecimento social que se propaga como senso 

comum e, a partir da ancoragem e objetivação, produzem um saber geral e funcional para os 

sujeitos (MOSCOVICI, 2010). Sendo assim, a teoria das representações sociais, proposta pelo 

psicólogo social Serge Moscovici (1978, 2010), também fez parte do aporte teórico desta 

dissertação organizada em seis capítulos, tendo início no capítulo dois, já que a introdução 

recebeu a primeira numeração.   

Assim, o segundo capítulo, Interfaces entre Estudos Culturais, educação e discursos 

de divulgação científica, apresenta, inicialmente, a contribuição que os Estudos Culturais 
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podem oferecer para a reflexão a respeito de como os discursos de divulgação científica, 

produtos culturais, repercutem na cultura dos diferentes grupos que os produzem e divulgam, 

bem como para a compreensão de uma determinada estrutura social, já que para se entender 

uma sociedade é preciso compreender os seus produtos culturais. O capítulo também aborda 

aspectos teóricos que auxiliam a refletir sobre o lugar do conhecimento no mundo de hoje, a 

partir de um novo paradigma proposto por Boaventura Sousa Santos (2007), em consonância 

com o Paradigma da Complexidade de Edgar Morin (2007).  

O terceiro capítulo, Alfabetização científica e letramento científico: distinção entre os 

termos, aborda as diferenças semânticas e processuais dos dois termos que partem da tradução 

de scientific literacy que, antes de ocuparem o campo científico, surgem no campo da 

educação; bem como os diferentes vieses da alfabetização e do letramento científico, que 

devem ser observados para que sejam compreendidos da melhor maneira. 

O quarto capítulo, Ciência - Tecnologia e Sociedade (CTS): um breve histórico, 

discute, de forma breve, a origem do movimento CTS, que busca compreender a dimensão 

social da ciência e da tecnologia, entendidas como produtos resultantes de fatores culturais, e 

o seu desenvolvimento no campo educacional, contexto no qual se insere a presente pesquisa. 

A busca de um ensino de ciências crítico e reflexivo está em sintonia com o movimento CTS, 

o que corrobora para o empoderamento do cidadão e uma melhor compreensão do impacto 

que a ciência e a tecnologia tem na sociedade.  

Tendo em vista a evolução e o desenvolvimento da divulgação científica, por ser uma 

prática recorrente da comunidade científica, um objeto de grande interesse de pesquisadores e 

o foco deste trabalho, o quinto capítulo, Divulgação científica: diferenciando alguns 

conceitos, discute os limites conceituais dos termos que dialogam com a divulgação científica; 

a relação entre divulgação científica e cultura científica; a compreensão da divulgação 

científica enquanto tradução ou reformulação; os conceitos centrais do Círculo de Bakhtin que 

possibilitam analisar os modos de produção de sentido em textos de divulgação científica; 

aspectos relacionados a como o conhecimento científico que circula pela sociedade é 

apropriado pelos indivíduos, a partir de suas representações sociais; as formas de divulgar os 

resultados científicos, que foram alteradas com o surgimento do formato digital, bem como 

sobre o uso da divulgação científica em sala de aula e a relação do professor com o discurso 

de divulgação científica.  

O sexto capítulo, Caminhos da pesquisa: um estudo de caso, apresenta reflexões sobre 

os aspectos metodológicos utilizados, informações sobre o bairro e a escola onde o estudo foi 

realizado e a breve caracterização dos sujeitos participantes da pesquisa.  
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O sétimo capítulo, Análise de conteúdo e categorização, foi dedicado às análises das 

entrevistas, realizadas na Escola Estadual, objeto deste estudo. Para tanto, inicialmente, a 

técnica de análise de conteúdo foi aplicada e, após leitura flutuante das entrevistas, emergiram 

as categorias iniciais, intermediárias e finais que foram analisadas. 

Por fim, foram tecidas as considerações e reflexões finais, bem como foram traçadas 

as perspectivas futuras e os possíveis desdobramentos da pesquisa.  
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2 INTERFACES ENTRE ESTUDOS CULTURAIS, EDUCAÇÃO E DISCURSOS DE 

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Nas últimas décadas, o termo cultura tornou-se muito presente em diversas áreas do 

conhecimento. No final do século XVIII e na primeira metade do século XIX, essa palavra 

adquiriu novos significados que foram gerados pelas grandes mudanças históricas que 

aconteciam na vida social, econômica e política. Trazendo em seu cerne a cultura, os Estudos 

Culturais, oriundos dos estudos literários e históricos, caracterizados por sua natureza 

interdisciplinar, surgem, num primeiro momento no Reino Unido, com a veia política voltada 

para a democratização da cultura e depois expandem-se para os Estados Unidos e América 

Latina.   

Embora exista uma tendência em considerar os Estudos Culturais como estudos sobre 

cultura, é preciso destacar que à medida que se estuda a cultura não se está automaticamente 

fazendo Estudos Culturais. Pensar dessa maneira pode ser perigoso, principalmente, quando 

se deixa de lado as particularidades de algumas áreas como a história, a antropologia, a 

sociologia, a literatura, a filosofia, dentre outras, que, muitas vezes, têm implicações nos 

Estudos Culturais. 

         Não se pode pensar em tais Estudos, desde a sua gênese, como uma disciplina 

acadêmica, pelo contrário, os Estudos Culturais recusam a divisão em fatias metodológicas ou 

temáticas e trazem a imbricação dos fenômenos sociais, políticos e econômicos em sua 

constituição. Esses Estudos formam-se nas fendas das disciplinas tradicionais e emergentes, 

possuem fluidez metodológica, cinesia teórica e abrigam pesquisadores de diversas formações 

que tratam de estudar aspectos culturais presentes nas práticas sociais, caracterizadas por 

disputas, tensões, relações hegemônicas e contra-hegemônicas. 

 Os Estudos Culturais surgem provocando uma grande reviravolta na teoria cultural. A 

cultura, gradativamente, deixa de ser um domínio exclusivo da erudição e passa a apresentar 

uma amplitude maior de possibilidades que repudia a separação entre alta cultura e cultura de 

massa, desfazendo a sua hierarquia. Embora não sejam unívocos, os trabalhos precursores dos 

Estudos Culturais ressaltam a importância de analisar o conjunto de produções culturais de 

uma sociedade, destacando o seu caráter político, para compreender os padrões de 

comportamento e as ideias compartilhadas por aqueles e aquelas que nela vivem, já que “a 

cultura não é um campo autônomo nem externamente determinado, mas um local de 

diferenças e lutas sociais” (JOHNSON, 1999, p. 13).  
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 Nesse sentido, os Estudos Culturais tornam-se importantes para refletir sobre os 

discursos de divulgação científica, pois permitem olhar e compreender os objetos culturais a 

partir das mediações, já que qualquer elemento produzido dentro de uma cultura é um objeto, 

resultado das relações que o constituem, e deve ser analisado incluído em um contexto de 

produção, desnaturalizando aquilo que é tido como espontâneo, a partir do olhar mediado, 

independentemente da área de origem, devido à característica marcante dos Estudos Culturais 

que é a de transitar por várias áreas do conhecimento. Assim, ao analisar os discursos de 

divulgação científica que ocorrem no espaço escolar, é possível percebê-los, pelo viés dos 

Estudos Culturais, como ricos em possibilidades, pois ao serem divulgados nesses espaços 

possibilitam a integração do conhecimento científico a outras formas de conhecimento que 

emergem das pessoas comuns que produzem e consomem os produtos culturais.  

 É importante observar, também, que a divulgação científica, presente na mídia, 

considerada não apenas como mecanismo de disseminação de informações, mas envolvida na 

produção e fabricação discursiva de conhecimentos, deve ser analisada pelo viés dos Estudos 

Culturais, pois os saberes estão cada vez mais fragmentados e circulam por outros espaços, 

não só o escolar, e não pedem permissão para expandirem-se (MARTÍN-BARBERO, 2002). 

No espaço midiático, o conhecimento científico, por meio da divulgação científica, é 

produzido e divulgado por grupos sociais diferentes o que torna imperioso refletir sobre como 

esse processo acontece e repercute na cultura dos diferentes grupos envolvidos.   

A centralidade da cultura é destacada não só por Stuart Hall (1997), mas também por 

outros autores vinculados aos Estudos Culturais, como no caso de Raymond William (2011) 

que para compreender “as realidades do processo cultural” (2011, p.46), problematiza um dos 

conceitos mais caros ao marxismo: a metáfora da base e superestrutura. O conceito de 

superestrutura era subordinado ao de base, em princípio, como um simples reflexo, 

configurando uma leitura eminentemente economicista acerca dos fenômenos culturais, vistos 

como representações determinadas pela base material de uma sociedade. O desenvolvimento 

ulterior deu à superestrutura a ideia de mediação, resultante da percepção da inviabilidade de 

tratar a arte, ou outro produto cultural, como realidades refletidas, externas, separadas do 

homem, vista a sua inserção social.  

Williams (2011), ao elaborar uma teoria cultural no quadro das discussões do 

materialismo histórico, segue a crítica à relação base e superestrutura, bem como ao 

determinismo de uma esfera da sociedade sobre outra, legitimado a partir da universalização 

de seus valores no espaço social, e se depara, assim como fez Stuart Hall, com o conceito de 

hegemonia, compreendido por Gramsci. 
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 Neste sentido, é preciso considerar que “só entendemos uma cultura efetiva dominante 

se compreendermos o processo social real do qual ela depende” (WILLIAMS, 2011, p. 53-54) 

que, segundo Raymond Williams, novamente citado por inspirar reflexões e contribuir com a 

pesquisa, é o processo de incorporação, de grande importância, que busca abarcar uma 

totalidade social que rompe com práticas reducionistas. De acordo com esse processo, o 

conjunto de diferentes práticas e experiências podem ser incorporadas pela cultura dominante, 

mesmo negligenciando muitas delas, com o objetivo de preservar a sua hegemonia. 

(WILLIAMS, 2011).  

De acordo com Stuart Hall (1997), na ótica dos Estudos Culturais, as sociedades 

capitalistas são espaços de desigualdades e é a partir da cultura que essas distinções são 

contestadas. Na esfera cultural, os grupos subordinados lutam pela significação de seus 

interesses e essas lutas são negociadas e fixadas a partir da linguagem e do simbólico. Dessa 

maneira, segundo Hall (1997),  

 
[...] os seres humanos são seres interpretativos, instituidores de sentido. A ação 

social é significativa tanto para aqueles que a praticam quanto para os que a 

observam: não em si mesma, mas em razão dos muito e variados sistemas de 

significado que os seres humanos utilizam para definir o que significam as coisas e 

para codificar, organizar e regular sua conduta uns em relação aos outros. Estes 

sistemas ou códigos de significado dão sentido às nossas ações. Eles nos permitem 

interpretar significativamente as ações alheias. Tomados em seu conjunto, eles 

constituem nossas “culturas” (HALL, 1997, p. 16). 

 

 Em uma sociedade tecnológica, marcada pela flexibilidade e pelo dinamismo, em que 

os produtos midiáticos tornam-se centrais, cada vez mais a mídia oferece representações 

hegemônicas que problematizam a questão da diferença e determinam modelos de ser. As 

representações hegemônicas devem ser, de acordo com Hall (1997), pensadas através das 

metáforas da linguagem e da textualidade, pois “todas as práticas sociais expressam ou 

comunicam um significado e, neste sentido, são práticas de significação” (HALL, 1997, p. 

16). Dentro dessas representações hegemônicas há o saber científico que é propagado pelos 

meios de circulação e troca cultural como saber hegemônico.  

 Em qualquer estudo da cultura, a linguagem ocupa lugar de destaque, pois é a partir 

dela, espaço de poder e representação, que são intercambiados e produzidos sentidos. Além 

disso, é por meio dela que temos acesso aos significados que regulam as práticas sociais. 

Refletir sobre a representação da ciência, a partir da análise da linguagem, nos meios 

de divulgação do conhecimento, mais especificamente em termos de divulgação científica, 

pela vertente dos Estudos Culturais, torna-se significativo, pois os produtos culturais podem 
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ser lidos a partir de suas circunstâncias de criação e mediação, o que permite compreender a 

estrutura social na qual esses produtos estão inseridos e refletir sobre as diferenças de poder.  

Por sua vez, ao refletir a respeito da educação e do ambiente escolar enquanto área de 

atuação política é inevitável aproximar a educação e os Estudos Culturais, já que estes, em sua 

constituição e desenvolvimento, têm uma face histórica imbricada com a atividade política e 

crítica. E, somada a essa afirmação, tem-se a de que toda prática social tem uma dimensão 

cultural; dessa forma não há como negar a relação entre as práticas escolares e a cultura.  

A escola seleciona saberes e valores que considera pertinentes ao seu desenvolvimento 

e é responsável por transmitir uma visão padronizada de conteúdos destacando uma visão 

monocultural da educação. No entanto, é preciso compreender a escola como espaço de 

cruzamento de culturas que se entrelaçam em seu ambiente e pensar em um modelo de ensino 

para a diversidade cultural que possa, segundo Canclini4,  

 
estudar os processos culturais de uma forma multidisciplinar. Combinar tais 

abordagens é central ao projeto, uma vez que entendemos processos culturais como 

processos que devem ser problematizados mais como interconectados e 

interdependentes do que como fenômenos isolados, que é a forma como são tratados 

na maioria das disciplinas (1997, p. 79, apud COSTA; SILVEIRA; SOMMER, 

2003, p. 46).   

 

Nesse sentido, pela relação intrínseca entre linguagem, discurso e cultura, que 

pensamos a respeito dos discursos de divulgação científica nos meios de divulgação do 

conhecimento, principalmente no espaço escolar. Acreditamos que os Estudos Culturais 

podem auxiliar não só no exercício da produção e do consumo da divulgação científica e da 

reflexão sobre ela, mas na compreensão da necessidade de criação e ressignificação de novas 

redes de conhecimento passíveis de serem, também, divulgadas.  

 

2.1 Conhecimento científico e outros saberes: uma articulação necessária  

 

A humanidade sempre criou, com o objetivo de manter as relações sociais ou 

transformá-las, formas de difundir os saberes produzidos por diferentes grupos sociais 

(GOUVÊA, 2015). Dentre esses saberes, o conhecimento científico é a forma privilegiada e 

apresenta importância para a vida das sociedades. Contudo, sendo o mundo formado de 

diversas culturas, o reconhecimento da diversidade epistemológica torna-se cultural, 

                                                
4 CANCLINI, Néstor García. Contrasting perspectives: cultural studies in Latin América and the United States: a 

conversation with Néstor García Canclini. Cultural Studies, v. 1, nº 11, p. 78-88. 1997. Interview and 

translation by Patrick D. Murphy.   
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traduzindo-se em diferentes concepções de ser e estar no mundo. De acordo com Boaventura 

de Sousa Santos (2008),  

 

[...] a ciência moderna não é a única explicação possível da realidade e não há 

sequer qualquer razão científica para a considerar melhor que as explicações 

alternativas da metafísica, da astrologia, da religião, da arte ou da poesia. A razão 

por que privilegiamos hoje uma forma de conhecimento assente na previsão e no 

controlo dos fenómenos nada tem de científico. É um juízo de valor (SANTOS, 

2008, p. 83).   

 

A crença de que apenas os conhecimentos científicos apresentam credibilidade e 

possuem legitimidade por terem sido formulados através de um método seguro e racional tem 

contribuído para a formação da imagem de que os conhecimentos que não são científicos não 

apresentam credibilidade.  No entanto, é necessário considerar que a ciência é construída 

socialmente, portanto um produto humano dinâmico, mutável e falível. O pretenso 

universalismo da racionalidade da ciência é falso justamente porque se presta a transformar 

experiências dominantes ou hegemônicas em experiências universais – verdades objetivas 

válidas para todos, o que causou e causa a descredibilização de diferentes saberes silenciados 

(SANTOS, 2008). 

Cada indivíduo, em função de sua experiência na vida em sociedade, relaciona-se e 

incorpora, de maneira peculiar e subjetiva, uma vastidão de saberes que não são ou não 

podem ser mensurados. Ninguém é uma folha em branco onde são transferidos os 

conhecimentos (FREIRE, 2005), mas todos apresentam diferentes repertórios que influenciam 

o processo de aprendizagem e articulam-se a outros saberes.  

Boaventura de Souza Santos está entre os autores que buscaram repensar os valores do 

conhecimento científico, considerado hierarquicamente superior aos demais saberes. Em 

diversas obras, como Conhecimento prudente para uma vida decente (2006), Introdução a 

uma ciência pós-moderna (2007), Um discurso sobre as ciências (2008),  A gramática do 

tempo: para uma nova cultura política (2010), dentre outras, ele reflete sobre a necessidade 

de repensar a epistemologia da ciência, a fim de que o conhecimento científico dialogue com 

outras formas de conhecimento, como o laico, o popular, o dos povos excluídos e o senso 

comum, sem considerá-los inferiores e, assim como Paulo Freire (2005) propõe, que seja 

instrumento para tomada de consciência, melhor interpretação do mundo e intervenção na 

realidade pela ação.  

Para Boaventura (2008), o paradigma dominante da ciência deve ser substituído por 

um “novo paradigma de um conhecimento prudente para uma vida decente” (2008, p.60), em 
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que nenhum conhecimento seja desprezível, mas interaja com outros a partir de uma ecologia 

de saberes, pois “não há saber mais ou menos, há saberes diferentes” (FREIRE, 2005, p. 68). 

Ao contrário do que propõe Gaston Bachelard (1996) que defende a ruptura da cultura 

científica com a comum, Boaventura (2006, 2007, 2008, 2010) defende a ideia de que os 

diferentes saberes devem estar integrados sem, no entanto, a credibilização de um caracterizar 

a descredibilização de outro. Para o autor, a ciência e o senso comum apresentam uma relação 

que só pode ser levada em consideração quando a caracterização científica do senso comum 

for desfeita. A ciência moderna ensina pouco sobre a maneira de estar no mundo, fazendo “do 

cientista um ignorante especializado e do cidadão um ignorante generalizado” (SANTOS, 

2008, p. 88). A abordagem científica do senso comum tem transformado esse tipo de 

conhecimento em um conhecimento inadequado.  

Ainda de acordo com Boaventura de Souza Santos, opor o conhecimento científico ao 

senso comum, a partir da ideia de que o senso comum representa como “os grupos ou classes 

subordinados vivem sua subordinação” (SANTOS, 2007, p.40), é uma visão errônea. 

Relacionar senso comum e ciência é benéfico não só para o senso comum, como também para 

a ciência, pois permite ao cientista compreender melhor o mundo do qual a ciência é feita. O 

senso comum se relaciona com a ciência de modo que “qualquer deles é feito do outro e 

ambos fazem algo novo.”  (SANTOS, 2007, p. 43). Nessa relação, fica evidente que não há 

saberes abstratos sem prática ou atores sociais. Ainda para Boaventura (2008),  

 
o senso comum faz coincidir causa e intenção; subjaz-lhe uma visão de mundo 

assente na ação e no princípio da criatividade e da responsabilidade individuais. O 

senso comum é prático e pragmático; reproduz-se colado às trajetórias e às 

experiências de vida de um dado grupo social e nessa correspondência se afirma de 

confiança e dá segurança. O senso comum é transparente e evidente; desconfia da 

opacidade dos objetivos tecnológicos e do esoterismo do conhecimento em nome do 

princípio da igualdade do acesso ao discurso, à competência cognitiva e à 

competência linguística. O senso comum é superficial porque desdenha das 

estruturas que estão para além da consciência, mas, por isso mesmo, é exímio em 

captar a profundidade horizontal das relações conscientes entre pessoas e entre 

pessoas e coisas [...] (SANTOS, 2008, p. 89-90). 

 

Assim, Boaventura de Sousa Santos (2007) propõe que, diferentemente da única 

ruptura bachelardiana, deve haver uma dupla ruptura que objetiva estabelecer um novo 

formato de saber, que destaque o que há de positivo no senso comum, superando-se a si, 

assim como a ciência moderna deve se superar, chamado de “phronesis”, que se aproxima da 

phronesis aristotélica e concilia “o caráter prático e prudente do senso comum com o caráter 

segregador e elitista da ciência” (SANTOS, 2007, p.45).   



26 

 

Desse modo, o senso comum ingênuo do passado torna-se esclarecido e a ciência 

dogmática torna-se mais prudente e permite o estabelecimento de “uma configuração de 

conhecimentos que sendo prática não deixa de ser esclarecida e sendo sábia não deixa de estar 

democraticamente distribuída” (SANTOS, 2007, p.45). Ainda para Santos (2007), a riqueza 

está na incompletude dos conhecimentos e no diálogo que pode e deve ser suscitado entre 

eles. Assim, pode-se concluir que o senso comum contribui para uma emancipação cultural e 

social à medida que tanto ele como a ciência moderna sejam superados e deem lugar a uma 

outra forma de conhecimento.  

Ao defender a diversidade epistemológica, o autor problematiza questões referentes ao 

colonialismo, pós-colonialismo, interculturalidade a partir da crítica à razão moderna. Em sua 

obra  A gramática do tempo: para uma nova cultura política, especificamente, nos capítulos: 

Uma Sociologia das Ausências e uma Sociologia das Emergências e Ecologia de Saberes, 

Santos (2010) discute a necessidade de valorizar a diversidade epistemológica para a 

realização de ações verdadeiramente emancipatórias e propõe que a ciência entre não como 

uma monocultura, mas como parte de uma ecologia mais ampla de saberes.  

Segundo o mesmo autor, antes de distribuir de maneira equitativa o conhecimento 

científico, que privilegia determinado grupo em detrimento de outros, é necessário considerar 

os saberes alternativos, exteriores ao cânone ocidental e, para isso, propõe um novo modelo 

de racionalidade, a razão cosmopolita, contrária à razão indolente, modelo de racionalidade 

ocidental dominante que contrai o presente e esconde muitas de suas riquezas, assim como 

invisibiliza o senso comum e outros saberes produzidos como não existentes. A razão 

cosmopolita será possível graças à expansão do presente, contração do futuro e ao processo de 

tradução. 

Ao considerar um novo modelo de racionalidade, o sociólogo afirma ser “possível 

criar o espaço-tempo necessário para conhecer e valorizar a inesgotável experiência social que 

está em curso no mundo de hoje” (SANTOS, 2010, p. 95).  É através da expansão do presente 

que se torna possível aflorar totalidades que até então eram ausentes e impossíveis e 

revalorizar conhecimentos que ficaram invisibilizados.  

Neste contexto, a sociologia das ausências opera substituindo monoculturas por 

ecologias. Dentre as cinco ecologias identificadas pelo autor, a ecologia dos saberes salienta a 

necessidade da lógica da monocultura do saber e do rigor científico ser confrontada com a 

identificação de outros saberes, que a partir do princípio da incompletude, possam estabelecer 

diálogos.  
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Ao se levar em conta a multiplicidade de cultura dos indivíduos, os conhecimentos 

invisibilizados ganham espaço e articulam-se ao conhecimento científico. Não se trata de 

reduzir o status do conhecimento científico, mas elevar as outras formas de conhecimento 

(SANTOS, 2010). Levar em conta os conhecimentos apresentados pelos estudantes, constitui 

uma ferramenta humanizadora que possibilita situá-los como transformadores de seu espaço 

social, proporcionando uma educação crítica e cidadã.  

Descolonizar o processo educacional significa emancipá-lo do monismo ocidentalista 

que reduz todas as possibilidades de saberes à ideia de que apenas um único saber tem 

validade e de que apenas os especialistas têm o domínio desse saber. Assim, a ciência torna-se 

universal, seu saber legítimo, monolítico, limitado e declara outros saberes atrasados. Porém, 

o que a ciência tradicional hegemônica oculta é que a sua pretensa universalidade é local.  

Enquanto a sociologia das ausências propõe a dilatação do presente, a sociologia das 

emergências propõe a contração do futuro, substituindo o seu vazio por um futuro de 

possibilidades. As duas sociologias relacionam-se e, quanto mais experiências a dilatação do 

presente evidencia, proporcionalmente, mais experiências tornam-se possíveis em um futuro 

dilatado. Nessa relação, o trabalho de tradução, também proposto por Santos (2010), tem por 

objetivo tornar inteligível e articulada a multiplicidade de diversidades, a partir da 

identificação das semelhanças e diferenças entre os saberes, propondo formas de 

intercomunicação cultural.  Para o autor, o processo de tradução é vivo e fortalece alianças 

entre diferentes contextos culturais, pois não é apenas um trabalho intelectual, mas, antes de 

tudo, pragmático, cujo objetivo é superar a cisão inerente à diversidade cultural.  

Edgar Morin (2007), em consonância a esse raciocínio, destaca a necessidade de se 

realizar uma reforma de pensamento, não mais centrada na lógica da separação, 

hierarquização e centralização dos conhecimentos, ou seja, no paradigma da simplificação que 

se torna unidimensional. Essa lógica, segundo o autor, não permite apreender a complexidade 

dos problemas atuais. Sua superação deve vir associada a uma abertura maior da ciência, que 

não pode continuar apenas na mão de especialistas, já que são necessárias mais esferas sociais 

participando das decisões científicas. “O econômico, o psicológico e o demográfico que 

correspondem às categorias disciplinares especializadas são as diferentes faces de uma mesma 

realidade; são aspectos que, evidentemente, é preciso distinguir e tratar como tais, mas não se 

deve isolá-los e torná-los não comunicantes” (MORIN, 2007, p. 189). 

Enquanto o pensamento simplificante separa todos esses aspectos, ou unifica-os por 

uma redução, a complexidade, diferentemente de completude, busca articular o que está 

desarticulado, tornando o conhecimento multidirecional, respeitando as diferenças e 



28 

 

incompletudes. Ainda que o conhecimento científico tenha trazido ganhos de conhecimento, 

também trouxe ganhos de ignorância, por ter sido incapaz de religar o que foi separado. Essa 

ignorância faz parte da ciência, pois para conhecer é preciso negociar, relacionar, debater com 

o que não é conhecido. Ou seja, à medida que a ciência progride, ampliam-se as incertezas e 

não as certezas. Além disso, para Morin  

 
há outro problema: os conhecimentos e o Conhecimento não se identificam. O 

progresso dos conhecimentos especializados que não se podem comunicar uns com 

os outros provoca a regressão do conhecimento geral; as ideias gerais que restam são 

absolutamente ocas e abstratas; temos, portanto, que escolher entre ideias 

especializadas, operacionais e precisas, mas que não nos informam sobre o sentido 

de nossas vidas, e ideias absolutamente gerais, que já não mantêm, entretanto, 

nenhum contato com o real. Assim, o progresso dos conhecimentos provoca o 

desmembramento do conhecimento, a destruição do conhecimento-sabedoria, ou 

seja, do conhecimento que alimente nossa vida e contribua para o nosso 

aperfeiçoamento (MORIN, 2007, p. 99). 

 

É justamente nesse conflito entre a busca por um saber completo e o reconhecimento 

de sua incompletude que se encontra a base do pensamento complexo proposto por Morin 

(2007).  A complexidade é essa tentativa de lidar com o real, com a ciência e com os outros 

tipos de conhecimento, sem a avidez de ter um controle absoluto sobre eles. A sua verdadeira 

intenção é conhecê-los, compreendê-los e com eles dialogar, mesmo a partir de suas 

diferenças. “O pensamento complexo comporta em seu interior um princípio de incompletude 

e de incerteza” (MORIN, 2007, p. 177). 

Embora a complexidade, proposta por Morin (2007), e a ecologia dos saberes, 

proposta por Santos (2010), convirjam em direção às perspectivas da incompletude dos 

saberes e da multiplicidade de saberes, aparentemente antagônicas e contraditórias, são 

complementares e constitutivas da ideia e do reconhecimento do conhecimento como 

processo sempre inacabado que se completa ao se associar a diferentes saberes.  

Nesse sentido, a apropriação do saber científico se dá sempre em um processo de 

articulação e integração a outros saberes e experiências. E, nesse processo de articulação, os 

novos saberes incorporados passam a coexistir com o que já existia, consistindo, assim, em 

novas configurações de saberes. Dessa forma, a fim de relacionar da melhor maneira os 

diferentes saberes e compreender o conhecimento científico, é que a alfabetização científica e 

o letramento científico, conceitos interligados e que serão abordados no próximo capítulo, 

tornam-se importantes para que os alunos possam fazer uso das ideias científicas em outros 

contextos, estabelecendo relações entre a ciência e o mundo em que vivem, e compreender 

que os temas discutidos em sala de aula têm relações com a vida e os problemas do cotidiano 

podem ser resolvidos por meio dos saberes trabalhados na escola.  
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3 ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA E LETRAMENTO CIENTÍFICO: DISTINÇÃO 

ENTRE OS TERMOS  

 

 Embora aconteçam em outras instâncias, para além da escola, a alfabetização 

científica ou o letramento científico têm ocupado lugar de destaque em pesquisas no campo 

da educação em ciências. Ao defender a ideia de que cabe à escola e à sociedade promover 

condições de acesso ao conhecimento científico à população, de forma a possibilitar a efetiva 

participação nos processos de decisão, torna-se necessário compreender a polissemia e a 

relação dos termos alfabetização e letramento, bem como as alterações provocadas pela 

heterogeneidade das práticas sociais de leitura, na qual a divulgação científica está inserida, já 

que o trabalho com materiais de divulgação científica tornar-se-à efetivo se o cidadão for 

alfabetizado/ letrado cientificamente. 

Alguns documentos oficiais, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-

LDBEN (BRASIL, 1996), os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNEM) (BRASIL, 1999) 

e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017), “um documento de caráter 

normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que 

todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica” 

(BRASIL, 2017, p. 7), propõem um ensino com metodologias diversificadas para que os 

estudantes possam compreender as vantagens e desvantagens do uso do conhecimento 

científico e tecnológico no contexto social. Embora os objetivos para o ensino de ciências 

sejam semelhantes, os PCNEM não fazem referência aos termos alfabetização científica ou 

letramento científico, enquanto a BNCC apresenta o letramento científico como objetivo, 

conforme é possível observar:  

 
[...] a área de Ciências da Natureza tem um compromisso com o desenvolvimento do 

letramento científico que envolve a capacidade de compreender e interpretar o 

mundo (natural, social e tecnológico), mas também de transformá-lo com base nos 

aportes teóricos e processuais das ciências (BRASIL, 2017, p.319).  

 

Na perspectiva dos documentos, aprender ciência vai além da simples aquisição de 

conceitos. “Se a ciência e a tecnologia eram temas restritos a setores governamentais e grupos 

da academia, hoje ganham vocalização social generalizada e se explicitam na agenda pública 

por seu papel crucial no desenvolvimento da sociedade e na preservação da vida” (GOMES, 

2015, p. 29). 

Antes de refletir a respeito da polissemia dos termos alfabetização científica e 

letramento científico, precisamos considerar que os trabalhos brasileiros, que começaram 
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tardiamente, tiveram como precedentes estudos de outros países, como França, que tratam de 

culture scientifique, Inglaterra, com public understanding of Science, e Estados Unidos 

(CUNHA, 2017), no final da década de 1950, em pleno período do movimento cientificista, 

em que se atribuía uma supervalorização do conhecimento científico em detrimento das outras 

áreas do conhecimento humano, onde surgiu o termo scientifc literacy que, pela falta de uma 

trasladação direta, é traduzido para o português por alguns autores como alfabetização e, por 

outros, como letramento. 

Tanto o termo alfabetização quanto letramento, antes de ocuparem o campo científico, 

surgem no campo da educação. Este, mais recentemente, na década de 80, como uma 

ampliação do termo alfabetização, e aquele incorporado ao contexto brasileiro por volta de 

1920. Os dois termos apresentam diferenças semânticas e processuais. Segundo Magda 

Soares, professora e pesquisadora, alfabetização significa “o processo de aquisição do código 

escrito, das habilidades de leitura e escrita” (SOARES, 2015, p. 15), enquanto letramento 

significa o processo de desenvolvimento das habilidades de leitura e de escrita nas práticas 

sociais.      

  Segundo a mesma autora, a alfabetização não é condição imprescindível ao exercício 

da cidadania, embora, no senso comum, saber ler e escrever seja suficiente para agir 

politicamente e exercer o papel de cidadão, essa conquista se faz por intermédio da prática 

social e política, ou seja, a alfabetização não tem sentido desvinculada do letramento.  

 Ainda no campo da educação, o termo alfabetização é apresentado, também, por Paulo 

Freire (1980) com uma conotação mais ampla, antes mesmo do surgimento do termo 

letramento. O autor concede a alfabetização como um processo que permite estabelecer 

conexões entre o mundo em que se vive e a palavra escrita. “A alfabetização é mais do que o 

simples domínio psicológico e mecânico de técnicas de escrever e de ler. (...) Implica numa 

autoformação de que possa resultar uma postura inferente do homem sobre seu contexto” 

(FREIRE, 1980, p. 111), ou seja, a alfabetização para o educador brasileiro representa a 

leitura do mundo que precede a da palavra. Assim, mesmo sem dominar o código escrito, o 

aprendizado deve realizar-se visando o ser como sujeito ativo, valorizando o social, o 

histórico e a ação de seres transformadores.  

 Passando para o campo científico e ampliando a visão anteriormente discutida, os 

termos alfabetização e letramento também apresentam diferenças e relações. Para Chassot 

(2003), a ciência é uma linguagem construída pelos homens e pelas mulheres para explicar 

nosso mundo e ser alfabetizado cientificamente é saber ler a linguagem em que está inscrita a 
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natureza; ou seja, a alfabetização científica, a partir dessa concepção, consiste em oportunizar 

ao sujeito a interpretação do mundo a partir de um olhar científico.  

Em contrapartida, o letramento científico relaciona-se à prática social, é um conceito 

mais amplo, utilizado para descrever a compreensão da ciência e suas aplicações na 

sociedade, até a capacidade de tomada de decisão, pessoal ou de interesse público, em 

questões relativas à ciência e na solução de problemas; que se contrapõe ao restrito 

significado de alfabetização científica.  Um cidadão letrado é alguém que consegue não só ler 

o vocabulário científico (alfabetização), mas também é capaz de discutir e aplicar o 

conhecimento de forma significativa, tendo a percepção dos impactos da ciência sobre a 

sociedade, em busca de uma melhor qualidade de vida.  

 Embora exista uma diferença clara entre alfabetização científica e letramento 

científico, há autores que optam em utilizar um termo em lugar do outro, não em seu sentido 

restrito, mas amplo, como é o caso do próprio Chassot (2003), que adota o uso do termo 

alfabetização científica em detrimento de letramento, afirmando que letramento não está 

dicionarizado e que letrado apresenta conotações pretensiosas, “seria desejável que os 

alfabetizados cientificamente não apenas tivessem facilitada a leitura do mundo em que 

vivem, mas entendessem a necessidade de transformá-lo – e, preferencialmente, transformá-lo 

em algo melhor” (CHASSOT, 2003, p. 94).  

Wildson Luiz Pereira dos Santos, um dos poucos autores brasileiros que opta por 

diferenciar alfabetização de letramento, em seu artigo Educação científica na perspectiva de 

letramento como prática social: funções, princípios e desafios, afirma que “a alfabetização 

pode ser considerada o processo mais simples do domínio da linguagem e o letramento, além 

desse domínio, exige o da prática social” (SANTOS W.L.P., 2007, p. 479). 

Há ainda um grupo de autores que fazem uso de um terceiro termo “enculturação 

científica”. Embora as definições de alfabetização, letramento e enculturação sejam 

linguisticamente diferentes, o cerne é o mesmo. Os três termos designam o ensino de ciências 

que almeja a formação cidadã para o domínio e uso dos conhecimentos científicos e seus 

desdobramentos nas mais diferentes esferas da vida.  

Ainda que fazendo uso do termo alfabetização científica, as autoras Myriam 

Krasilchik e Martha Marandino (2004) caracterizam a educação científica como a capacidade 

de participar da cultura científica, trazendo a ideia de enculturação, e conceituam 

alfabetização como a “capacidade de ler, compreender e expressar opiniões sobre ciência e 

tecnologia” (p.26), abrangendo a ideia de letramento científico. 
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Lúcia Helena Sasseron e Vitor Fabrício Machado (2017) também defendem a ideia de 

que a enculturação científica deve promover condições para que os alunos sejam inseridos em 

mais uma cultura: a cultura científica. Esses autores optam pela utilização do termo 

alfabetização científica “ao pensar, planejar e objetivar uma concepção de ensino que permita 

aos alunos interagir com uma nova cultura, com uma nova forma de ver o mundo e seus 

acontecimentos” (SASSERON; MACHADO, 2017, p. 17). 

Ainda que apresentando diferenças semânticas e conceituais, essas diferenças não 

ficam restritas aos termos alfabetização e letramento. Por ser um conceito contemporâneo, 

amplo e complexo, para alguns estudiosos, a alfabetização científica possui diferentes 

perspectivas que devem ser observadas para que seja compreendida da melhor maneira. 

Assim, o próximo subtítulo apresenta alguns desses vieses e sua relação com a educação, 

ampliando a reflexão sobre a alfabetização científica.  

 

3.1 Alfabetização científica: diferentes visões e objetivos em comum 

 

No início do século XX, a scientific literacy começou a ser debatida mais 

profundamente. Pode-se destacar o trabalho de John Dewey (1859-1952), que reconhecia, nos 

Estados Unidos, a importância de uma educação científica.  

O conceito de alfabetização científica foi utilizado pela primeira vez na década de 50, 

pelo pesquisador Paul Hurd5, em seu artigo Science Literacy: Its Meaning for American 

Schools, publicado em 1958. Em sua obra, Hurd refere-se a alguns filósofos como Francis 

Bacon, em 1620, e Herbert Spencer, em 1859, que, mesmo antes de fazerem referência ao 

termo alfabetização científica, já defendiam o papel da ciência a serviço da humanidade. 

Outro autor citado pelo pesquisador norte americano foi Thomas Jefferson que, em 1758, já 

reivindicava o ensino de ciências nas escolas.  

Hurd (1958) argumenta que a ciência e suas aplicações tornaram-se a maior 

característica da sociedade moderna e salienta a preocupação de as próximas gerações estarem 

preparadas para darem continuidade ao crescimento da ciência. 

Diferentes autores tecem reflexões sobre a alfabetização científica, dentre eles, o 

estudioso sul-africano Rüdiger Laugksch (2000), a partir de uma revisão da literatura sobre o 

termo, reafirma a ideia de que esse conceito apresenta diferentes significados e interpretações, 

                                                
5 HURD, D. P. Science Literacy: Its Meaning for American Schools. Journal of the Association for 

Supervision and Curriculum Development, p. 13-52, oct. 1958. Disponível em: <http://edcipr.com/wp-

content/uploads/2016/09/Hurd_1958_Science-literacy.pdf>. Acesso em: 05 jun. 2017. 

http://edcipr.com/wp-content/uploads/2016/09/Hurd_1958_Science-literacy.pdf
http://edcipr.com/wp-content/uploads/2016/09/Hurd_1958_Science-literacy.pdf
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devido ao fato de ser resultado da existência de diferentes atores sociais preocupados com a 

educação científica, diferentes propósitos para essa educação, bem como a utilização de 

diferentes estratégias para a mensuração do nível de alfabetização das pessoas.     

Em virtude dessas diferenciações Roberts (2007) divide a alfabetização científica em 

duas visões, a primeira defendida por teóricos que a associa à compreensão de conceitos e 

processos científicos, ou seja, do conhecimento científico puro, e a segunda que dá ênfase ao 

caráter social da ciência.  

Se mantivermos as diferenciações dos termos originais: alfabetização e letramento, 

apresentados no início do capítulo, e refletirmos sobre alfabetização científica como sendo 

referente à aprendizagem dos conteúdos e da linguagem científica e letramento científico 

como o uso do conhecimento científico e tecnológico no cotidiano, no interior de um contexto 

sócio-histórico específico,  é possível perceber que a primeira visão apresentada por Roberts 

(2007) está mais próxima do conceito de alfabetização científica e a segunda visão relaciona-

se ao conceito de letramento científico.  

Outros autores também apresentam a alfabetização científica dividida em vieses e, 

embora optem por utilizar o termo alfabetização científica, os últimos vieses estão mais 

próximos da ideia de letramento, como é possível perceber.  

Millar (1996) apresenta cinco argumentos para justificar a alfabetização científica, 

como o argumento econômico, o utilitário, o democrático, o social e o cultural. Conforme a 

própria nomeação, cada um dos argumentos conecta o nível de conhecimento da ciência à 

economia, às razões práticas, à participação na tomada de decisões, à sociedade e a e à 

cultura.  

Outra autora, Berta Marco (2000), em seu artigo La alfabetización científica, assinala 

certos elementos comuns nas diversas propostas que gerou um amplo movimento de 

alfabetização científica: a alfabetização científica prática, que permite utilizar os 

conhecimentos científicos na vida diária; a alfabetização científica cívica que permite a todas 

as pessoas intervirem socialmente em decisões políticas, a partir de critérios científicos, e a 

alfabetização científica cultural, relacionada à incidência da ciência e tecnologia na 

configuração social. 

Autores como Miller (1983) e Shamos (1995) também apresentam três diferentes 

dimensões para a alfabetização. Para Miller (1983), as três dimensões são: o entendimento da 

natureza da ciência; a compreensão de termos e conceitos chave da ciência e o impacto da 

ciência e suas tecnologias. Para Shamos (1995), as dimensões, categorizadas de forma 

hierárquica, são: cultural, relacionada à cultura científica e refere-se à compreensão de certas 
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informações básicas relacionadas à ciência; funcional, relacionada à utilização de conceitos e 

ideias científicos e a verdadeira, que se refere ao indivíduo que possui entendimento de como 

se dá uma investigação científica, ou seja, tem realmente conhecimento sobre o 

empreendimento científico global.  

 Uma ideia semelhante à de Shamos (1995) é defendida por Roger W. Bybee, em 1995, 

em seu artigo Achieving Scientific Literacy. Bybee (1995) descreve o que chama de 

“dimensões da alfabetização científica”: a funcional, a conceitual e procedimental, e a 

multidimensional, a partir da evolução de seu uso.  

 As categorias propostas por Bybee (1995) relacionam-se aos processos de sala de aula. 

Assim, a alfabetização funcional relaciona-se à utilização do vocabulário científico; 

aconceitual e procedimental compreendem os princípios e processos organizacionais da 

ciência e a multidimensional, que inclui outras dimensões e permite aos estudantes 

compreenderem como a ciência constrói conhecimento dos fenômenos naturais e perceberem 

o papel desse saber em seu dia a dia.  

Myriam Krasilchik e Martha Marandino (2004) apresentam quatro estágios de 

alfabetização científica, muito próximos aos apresentados por Bybee: (1) Nominal – quando o 

estudante reconhece questões e termos específicos do vocabulário científico; (2) Funcional – 

quando o estudante consegue definir termos científicos, embora, muitas vezes, essa definição 

seja memorizada; (3) Estrutural – quando compreende ideias básicas que estruturam o atual 

conhecimento científico e (4) Multidimensional – quando o estudante tem uma compreensão 

integrada do significado dos conceitos aprendidos e consegue estabelecer conexões e vínculos 

com outras disciplinas. 

 A partir das visões de diferentes autores sobre o termo alfabetização científica, 

percebemos uma convergência básica, ao evidenciarem os vieses da alfabetização científica, 

na necessidade de ampliar a ideia de transmissão dos conhecimentos científicos, alargando as 

relações que se estabelecem entre ciência e sociedade. 

 Na tentativa de organizar essas informações e agrupar as convergências, Sasseron e 

Carvalho (2011) propõem eixos estruturantes da alfabetização científica que servem de apoio 

para o processo de planejamento e análise de propostas de ensino cujo objetivo seja 

proporcionar às pessoas conhecimentos básicos sobre ciência a fim de capacitá-las a se 

comportarem como consumidoras de forma responsável e eficaz, bem como posicionarem-se 

acerca de questões relativas a políticas científicas, garantindo às ações governamentais, 

voltadas para a ciência, uma natureza democrática. Os eixos são: (1) compreensão básica de 

termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais; (2) compreensão da natureza das 
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ciências e dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática; (3) entendimento das 

relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente.  

Ao defenderem a ideia de que a alfabetização científica seja desenvolvida ao longo da 

vida, Díaz, Alonso e Mas (2003) percebem-na conectada às características sociais e culturais 

do indivíduo. Dessa maneira, para os autores, é impossível existir um modelo universal para o 

desenvolvimento da alfabetização científica nas escolas, visto que os objetivos específicos 

variam de acordo com o contexto sociocultural em que os estudantes estão inseridos. 

Todavia, independente do contexto, colocar a alfabetização científica como objetivo 

central no ensino de ciências durante todo o processo formativo da educação básica “encontra 

respaldo e consistência na percepção da necessidade emergente de formar alunos para atuação 

na sociedade atual largamente cercada por artefatos da sociedade científica e tecnológica.” 

(SASSERON; CARVALHO, 2011, p. 75), ideia também defendida por Chassot: 

 
como exige-se que os alfabetizados em língua materna sejam cidadãs e cidadãos 

críticos, em oposição, por exemplo, àqueles que Bertolt Brecht classifica como 

analfabetos políticos, seria desejável que os alfabetizados cientificamente não 

apenas tivessem facilitada a leitura do mundo em que vivem, mas entendessem as 

necessidades de transformá-lo, e transformá-lo para melhor (CHASSOT, 2010, p. 

62). 

 

 No entanto, mesmo depois de evidenciar os vieses da alfabetização científica, há 

autores que a consideram irrealizável. Um deles é o próprio Shamos (1995) que, em sua obra, 

The Myth of Scientific Literacy, salienta que a alfabetização científica pode ser um sonho 

irrealizável. Mesmo validando os argumentos a favor da alfabetização científica, afirma serem 

impraticáveis devido a alguns fatores, como: os seus objetivos não estarem claros para a 

população leiga e o público adulto não reconhecer a necessidade de se alfabetizar 

cientificamente, por razões de interesse pessoal. 

 Outro autor que também apresenta a alfabetização científica como um mito não 

realizável é Fensham (2002), a partir de duas teses: a primeira, denominada de tese 

pragmática e a segunda, denominada de tese democrática. De acordo com a primeira tese, os 

cidadãos, vivendo em uma sociedade influenciada pelos produtos e ideias da ciência viveriam 

melhor se fossem alfabetizados cientificamente. Segundo a tese democrática, a alfabetização 

científica permitiria aos cidadãos participarem nas decisões que a sociedade deve adotar em 

torno de problemas que envolvem a ciência.  

 Contudo, segundo o mesmo autor, essas teses podem ser invalidadas, pois a tese 

pragmática não leva em consideração o fato de a maioria dos produtos científicos e 

tecnológicos serem projetados para que os cidadãos, que deles fazem uso, não tenham 
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necessidade de conhecer os princípios científicos em que se baseiam para que possam utilizá-

los. No que diz respeito à tese democrática, pensar que uma sociedade alfabetizada 

cientificamente está melhor preparada para atuar diante de problemas que envolvem a ciência 

é uma ideia falsa, pois conceitos científicos complexos são ignorados.  

 Argumentos como esses levam autores, como os já citados, a considerar que a 

alfabetização científica seja um mito irrealizável, além de causar gastos desnecessários. 

Porém, refletindo sobre essas críticas um tanto quanto pessimistas, percebemos a necessidade 

de defender a ideia de desenvolvimento de uma alfabetização científica não como uma 

aprendizagem apenas de conceitos científicos, conforme evidenciam alguns vieses, mas como 

um processo de enculturação no qual os cidadãos sejam inseridos em mais uma cultura, a 

cultura científica e sejam capazes de ler o mundo buscando embasamento no conhecimento 

científico. Mesmo sem dominar os conceitos científicos mais complexos, sejam capazes de 

desconfiar dos interesses que movem a tecnociência e desmistificar a ideia de que o cientista, 

com sua autoridade, seja o único capaz de decidir sobre questões de ciência e tecnologia.  

Essa autoridade, muitas vezes, pode ser enganosa ou mesmo prejudicial quando as decisões 

envolvem questões de cunho social. Como afirma Langdon Winner (1980), os artefatos 

técnicos têm qualidades políticas e as “tecnologias podem ser usadas de forma que favoreçam 

o poder, a autoridade e o privilégio de uns sobre os outros” (1980, p. 20). Conhecimento e 

poder estão intrinsecamente relacionados. O discurso que se manifesta em diversos setores 

sociais produz poder e legitima ideologias daquele que o promove. (FOUCAULT, 2013).  

 Assim como a alfabetização científica apresenta vieses, o letramento também 

apresenta desdobramentos que serão apresentados no próximo subtítulo. 

  

3.2 Letramento científico: em busca de definições 

 

 A falta de tradução do termo do termo literacy para algumas línguas causa algumas 

dificuldades. Raymond Williams (1983) faz referência a esse termo a partir da concepção de 

literatura e não de leitura e escrita. Para esse autor, o termo literacy reunia, ao mesmo tempo, 

o conhecimento de modelos de aprendizagem formais e uma determinada estrutura textual 

com valor estético. Com o passar do tempo, o termo literacy foi sendo dissociado da ideia de 

literatura e passou a referir-se à aquisição e posse de aptidões gerais e necessárias conforme a 

habilidade de ler foi sendo difundida para um público massivo que passou a ser considerado 

letrado e não mais literato.  
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 Segundo o Indicador de Letramento Científico (ILC), iniciativa criada pelo Instituto 

Paulo Montenegro, pela ONG Ação Educativa e pelo Instituto Abramundo (GOMES, 2015), o 

conceito de letramento científico tem evoluído desde a primeira utilização do termo, em 1950, 

e compreende o entendimento da ciência e suas aplicações na sociedade.  

Dentre alguns pesquisadores que fazem referência ao termo letramento científico, 

Ogunkola (2013) cita quatro dimensões: (1) nominal, (2) funcional, (3) conceitual e 

procedimental e (4) multidimensional, muito próximas dos estágios de alfabetização 

apresentados por Bybee (1995) e Krasilchik e Marnadino (2004), reforçando a pluralidade 

semântica, subentendida às pesquisas e às ideias de pesquisadores, atribuída à ideia de 

utilização de conhecimentos científicos necessários para participar de decisões relacionadas às 

questões científicas e tecnológicas, fazendo uso do saber aplicado.  

 Outros autores, como Shamos (1995) e Shen (1975), também, fazem menção a 

letramento científico em lugar de alfabetização científica, embora em outras pesquisas 

Shamos tenha sido associado ao conceito de alfabetização científica (SASSERON; 

CARVALHO, 2011). Uma busca no Google Acadêmico com a expressão “alfabetização 

científica”, realizada em 2020, apresentou como resultado 161.000 trabalhos, enquanto a 

mesma busca com o termo “letramento científico”, apresentou 61.200 resultados, o que 

reforça a alternativa por utilizar um termo em detrimento do outro.  

Segundo o PISA, o letramento científico caracteriza-se por quatro aspectos: 

competências, conhecimentos, contextos e atitudes. Assim, um cidadão cientificamente 

letrado deve ser capaz de explicar fenômenos cientificamente; avaliar e planear investigações 

científicas; e interpretar dados e evidências cientificamente. 

 Mamede e Zimmermann (2005) também optam por utilizar letramento científico e 

justificam a razão pela escolha a partir do próprio significado dos termos emprestados dos 

estudos de linguagem.  

 
Na realidade, os processos da alfabetização e do letramento, embora intimamente 

relacionados e mesmo indissociáveis, guardam especificidades, pois se referem a 

elementos distintos. A alfabetização refere-se às habilidades e conhecimentos que 

constituem a leitura e a escrita, no plano individual, ao passo que o termo letramento 

refere-se às práticas efetivas de leitura e escrita no plano social. Assim, uma pessoa 

letrada não é somente aquela que é capaz de decodificar a linguagem escrita, mas 

aquela que efetivamente faz uso desta tecnologia na vida social de uma maneira 

mais ampla (MANEDE; ZIMMERMANN, 2005, p. 1).  

 

Ampliando essa ideia tornar-se letrado é transformar-se, não no sentido de mudar de 

classe social ou cultural, mas de lugar social, pois o seu modo de viver socialmente e de se 

inserir na cultura tornam-se diferentes (SOARES, 2000). Justamente desse ponto partem os 
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teóricos que estudam os novos ou multiletramentos e defendem uma epistemologia do 

pluralismo, que permite às pessoas entrarem em contato com novas subjetividades, sem deixar 

para trás suas diferentes subjetividades (ORLANDO; FERREIRA, 2013). As práticas 

multiletradas originam-se com as mudanças sociais, culturais e tecnológicas advindas da 

sociedade pós-moderna.  

 Nesse contexto, ler e escrever, no mundo, deixa de ser um ato simples de leitura e 

escrita textual, exigindo dos cidadãos múltiplas habilidades. Um sujeito letrado não apenas 

domina a leitura e a escrita, mas deve ser capaz de ler e escrever como forma de interagir num 

mundo globalizado, a partir dos múltiplos processos tecnológicos e dos recursos 

multissemióticos. Entendendo “o conhecimento científico como uma instância privilegiada de 

relações de poder, como patrimônio da humanidade” que deve ser socializado (CHASSOT, 

2003, p. 96), e um dos objetivos da escola possibilitar aos alunos participar das várias práticas 

sociais que fazem uso da leitura e da escrita na vida, o ensino de ciências deve valorizar os 

multiletramentos ou letramentos múltiplos: 

 
de maneira ética e democrática, deixando de ignorar ou apagar os letramentos das 

culturas locais de seus agentes (professores, alunos, comunidade escolar) e 

colocando-os em contato com os letramentos valorizados e institucionais (...) 

assumindo seu papel cosmopolita (ROJO, 2008, p. 585). 

 

Embora não faça referência especificamente ao letramento científico, Roxane Rojo 

(2008) reconhece a existência de múltiplos letramentos, que variam no tempo e no espaço e 

manifestam relações de poder. A ampliação do acesso à educação “tem impactos visíveis nos 

letramentos escolares e o ingresso do alunado e de professores das classes populares nas 

escolas públicas trouxe (...) letramentos locais ou vernaculares antes desconhecidos e ainda 

hoje ignorados” (ROJO, 2008, p.584). Dessa forma, ao integrar o conhecimento científico a 

outras formas de conhecimento, o conceito de letramento também deve ser ampliado.  

 Adotaremos a diferenciação entre alfabetização e letramento, embora sejam processos 

complementares e interdependentes. Consideraremos a alfabetização científica como o 

processo mais simples do domínio da linguagem científica e o letramento científico além 

desse processo, associado à prática social. Assim sendo, é preciso refletir sobre um outro 

conceito, o de media literacy, apresentado no próximo subtítulo. 
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3.2.1 Media literacy 

 

Com o desenvolvimento da midiatização intensiva da cultura e da sociedade, que não 

se limita à formação da opinião pública, mas atravessa quase todas as instituições sociais e 

culturais, houve uma transformação paradigmática na comunicação mediada e, 

consequentemente, na divulgação da informação científica, já que a circulação do saber 

passou a se dar não somente no espaço formal das instituições de ensino e pesquisa, mas, 

também, em diversos outros espaços e momentos: como no cotidiano, nos produtos midiáticos 

e por meio da própria mídia. 

Como consequência, ter conhecimento das tecnologias da informação e comunicação 

(TICs) é fundamental para o desenvolvimento das sociedades (CASTELLS, 1999). As mídias 

não são um reflexo da realidade, transparentes ou neutras, por meio delas são veiculados 

produtos culturais que se tornam fenômenos valorativos. E é para que o contato com essas 

produções – e, no nosso contexto específico, com o conhecimento científico que aparece 

nesses espaços – se dê com a possibilidade de diligenciar essas relações de poder que refletir 

sobre o conceito de media literacy é imprescindível, favorecendo o olhar crítico não só para a 

mídia, mas também para a própria ciência. 

Antes do surgimento do computador, já havia o conceito de letramento (do inglês 

literacy) para nomear as práticas sociais de leitura e escrita desenvolvidas dentro de uma 

“cultura do impresso” (SAITO, RIBEIRO, 2013), conforme apresentado anteriormente. Na 

sociedade midiática, o conceito de letramento deve ser atualizado. 

Assim, como o próprio termo literacy, ora traduzido como alfabetização, ora como 

letramento, media literacy também mostra-se polissêmico, com limites conceituais, devido à 

imprecisão das expressões que o compõem (MARTINO; MENEZES, 2012). 

A partir da análise da Beyond and after Media Literacy: media competence building 

civil society, aula inaugural proferida pelo teórico Thomas Bauer6, Martino e Menezes (2012) 

refletem sobre os usos e noções da expressão media literacy.  Segundo os pesquisadores, para 

compreender o seu sentido não basta, simplesmente, compreender a sua tradução, mas torna-

se necessário analisar a relação entre os termos que compõem a expressão, a partir dos 

estudos de comunicação. O problema encontra-se não apenas na conceituação de media, que 

para Bauer pode ser associada a meios de comunicação, mas na noção de literacy 

(MARTINO; MENEZES, 2012, p. 11).  

                                                
6 BAUER, T. Beyond and after Media Literacy: Media competence building civil society. Aula inaugural do 

Mestrado em Comunicação. São Paulo: Faculdade Cásper Líbero, 2012. 
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Partindo da ideia de que todos os processos de comunicação são vinculados a algum 

tipo de mídia e que os dispositivos midiáticos ganham sentido a partir de sua inserção na vida 

cotidiana, não se pode considerar a simples utilização desses meios de maneira mecânica, 

como se fossem instrumentos técnicos, associando, assim, media literacy à ideia de 

“alfabetização para os meios” (MARTINO; MENEZES, 2012, p. 12), mas essa ideia deve ser 

ampliada, pois no processo de comunicação há a elaboração de sentidos.  

Dessa maneira, a ideia de media literacy pressupõe o desenvolvimento de 

sensibilidades que levem em conta as mudanças nas formas de percepção e apropriação da 

cultura, bem como de sua produção e na relação com o outro. Para Bauer (2012), “media 

literacy trata-se do desenvolvimento de competências não para usar dispositivos midiáticos, 

mas para compreender o fluxo de sentidos dentro de um ambiente midiático” (MARTINO; 

MENEZES, 2012, p.14). Os meios de comunicação em sua relação com a cultura devem ser 

pensados criticamente, pois apropriam-se das mídias e as mídias apropriam-se dos novos 

ambientes comunicacionais, sendo, dessa forma, protagonista e objeto ao mesmo tempo.  

A formação das competências midiáticas  faze parte de uma formação para se pensar a 

sociedade de maneira crítica, pois são elas que permitem aos indivíduos estabelecerem 

conexões com a realidade simbolicamente mediada no qual estão inseridos e transformarem o 

mundo da cultura que não existe enquanto estrutura autônoma, desvinculada das práticas 

sociais.   

Livingstone (2011) faz uso do termo literacidade na internet, associando o seu sentido 

ao de media literacy. Na era da informação, além da literacidade no impresso, os indivíduos 

precisam apresentar literacidade na internet, “porque isso não apenas dá suporte para uma 

forma de trabalho qualificada, mas também assegura expressão cultural, participação crítica e 

deliberação democrática” (LIVINGSTONE, 2011, p. 11).  

Segundo a mesma autora, um indivíduo que apresenta literacidade na mídia e na 

informação está mais habilitado para expressar uma opinião individual ou coletiva, o que 

embasa uma prática inclusiva, principalmente em uma sociedade midiática, científica e 

tecnológica na qual estamos inseridos, o que ressalta a importância do Enfoque Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS) que será abordado no próximo capítulo.  
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4 CIÊNCIA - TECNOLOGIA - SOCIEDADE (CTS): UM BREVE HISTÓRICO  

 

Numa sociedade que se baseia, cada vez mais, no uso intensivo do conhecimento, 

colocar a ciência e a tecnologia como parte integrante e geradora do projeto de 

desenvolvimento nacional tornou-se muito importante. Essa preocupação volta-se para o fato 

de que a complexidade da vida moderna exige das pessoas noções básicas em ciências e 

tecnologia que as permitam participar do mundo em que vivem.  

Sendo a escola a instituição social que contribui para a formação dos cidadãos, o 

ensino de ciências deve possibilitar a compreensão dos fenômenos científicos e tecnológicos, 

mesmo que para isso seja preciso repensar a organização curricular.  “Uma maior ressonância 

entre a escola e a vida cotidiana, além de contribuir para a resolução de problemas reais e para 

a tomada de decisões, é essencial para a superação do desinteresse demonstrado, de forma 

geral, pelos estudantes para com o ensino de ciências” (CUNHA, 2006, p. 125). 

Por isso, os estudos sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) não são só 

importantes no âmbito acadêmico, mas destacam-se no contexto social. Ao defender a 

necessidade da participação democrática, esses estudos adquirem uma relevância pública.  A 

introdução da perspectiva ciência, tecnologia e sociedade nos currículos de ciências torna-se 

uma alternativa para adequá-los a uma nova compreensão dos conteúdos científicos em 

relação às suas aplicações tão necessárias e presentes no mundo atual.  

No fim da Idade Média e início da Idade Moderna, integrando o conjunto de 

transformações pela qual a Europa passava, a Revolução Científica, dos séculos XVI e XVII, 

o Humanismo e o Renascimento, no plano cultural e, no plano econômico, a Revolução 

Comercial e a ascensão da classe burguesa abriam espaço para a progressiva expressão social 

da ciência. No entanto, os resultados mais práticos da pesquisa científica tiveram os seus 

reflexos, de forma mais direta, a partir da primeira Revolução Industrial, por volta do século 

XVIII e, posteriormente, mais intensificados com a segunda Revolução Industrial, no século 

XIX, o que provocou o “alargamento da consciência social a respeito das potenciais 

aplicações do conhecimento científico para o progresso material” (ALBAGLI, 1996, p. 386). 

 Contudo, a incorporação da ciência ao funcionamento cotidiano da sociedade 

intensificou após a Segunda Guerra Mundial, devido às preocupações quanto aos impactos do 

desenvolvimento científico proporcionado, à medida que surgiram evidências do seu lado 

perverso, com proliferação de armas nucleares, os impactos ambientais e o esgotamento de 

recursos naturais, dentre outras consequências.  
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Em paralelo aos estudos de natureza epistemológica, desenvolveram-se os estudos da 

sociologia do conhecimento científico, dentre os quais destaca-se o trabalho de Robert 

Merton, nos Estados Unidos, no final da década de 30, que, mesmo tratando a ciência do 

ponto de vista internalista, investigou a Revolução Científica que ocorreu na Inglaterra, 

buscando identificar e explicar as condições em que a ciência tinha maiores ou menores 

possibilidades de se desenvolver, dando origem à Sociologia do Conhecimento Científico que 

considerava as condições sociais de produção e apropriação do conhecimento. Outros 

estudiosos, com diferentes perspectivas sobre as relações entre a ciência, tecnologia e 

sociedade, foram ampliando as proposições. Desse modo, 

 

[...] Kuhn (1922-1996) destacou o papel da comunidade científica no 

estabelecimento dos paradigmas científicos. Bourdieu (1930- 2002) afirmou que a 

verdade científica reside numa espécie particular de condições sociais de produção; 

isto é, mais precisamente, num estado determinado da estrutura e do funcionamento 

do campo científico. Ampliando a análise desse campo, outro grupo de sociólogos, 

como Latour e Woolgar (1979) e Knorr-Cetina (1981), identificou as condições 

sociais internas de produção do conhecimento científico, demonstrando como o fato 

científico é construído no contexto sociopolítico, no qual tomam parte vários atores, 

incluindo cientistas e não-cientistas, e reunindo argumentos técnicos e não-técnicos 

(SANTOS, W.L.P., 2007, p. 475). 

 

Portanto, em meados do século XX, décadas de 60 e 70, como resposta à insatisfação 

em relação à concepção tradicional da ciência e da tecnologia aos problemas políticos e 

econômicos, gerados principalmente pelo aumento demasiado das indústrias, pelos efeitos da 

tecnologia e pela degradação ambiental, surge o movimento ciência, tecnologia e sociedade, 

também conhecido como movimento CTS. Assim, 

 

O aspecto mais inovador deste novo enfoque se encontra na caracterização social 

dos fatores responsáveis pela mudança científica. Propõe-se em geral entender a 

ciência-tecnologia não como um processo ou atividade autônoma que segue uma 

lógica interna de desenvolvimento em seu funcionamento ótimo (resultante da 

aplicação de um método cognitivo e um código de conduta), mas sim como um 

processo ou produto inerentemente social onde os elementos não-epistêmicos ou 

técnicos (por exemplo: valores morais, convicções religiosas, interesses 

profissionais, pressões econômicas, etc.) desempenham um papel decisivo na gênese 

e na consolidação das ideias científicas e dos artefatos tecnológicos (BAZZO; 

LINSINGEN; PEREIRA, 2003, p. 125).  

 

Surgindo em diferentes países, o campo de estudos CTS pode ser entendido como a 

junção de duas tradições de pesquisa: uma europeia e outra norte-americana. De acordo com 

Strieder (2012), um caráter teórico-descritivo, focado em aspectos sociológicos 

epistemológicos e antropológicos caracterizava a vertente europeia, enquanto um caráter 

prático, preocupado com as implicações sociais da tecnologia e aspectos normativos, 
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caracterizava a vertente norte-americana. Atualmente, pode-se afirmar, segundo a mesma 

autora, que essa dicotomia está superada. 

Abrangendo uma diversidade de programas filosóficos, sociológicos e históricos, que 

evidenciam a dimensão social da ciência e da tecnologia, os estudos CTS compartilham um 

cerne comum: “(i) o rechaço da imagem de ciência como atividade pura e neutra; (ii) a crítica 

à concepção de tecnologia como ciência aplicada e neutra; (iii) e a promoção da participação 

pública na tomada de decisão (STRIEDER, 2008, p.21). Esse movimento social repercutiu, no 

âmbito educacional, em termos de objetivos e mudanças no campo curricular.  

 Da mesma forma como as discussões sobre ciência, tecnologia e sociedade surgiram 

em países da América do Norte e Europa, também ocorreram em outros locais, como na 

América Latina, o que Dagnino, Thomas e Davyt (2003) denominaram de Pensamento 

Latino-Americano em CTS, conhecido, também, pela sigla PLACTS que caracteriza-se: 

  

não somente por questionar as consequências sociais do desenvolvimento CT ou 

seus antecedentes, mas, principalmente, por criticar o modelo de PCT adotado nos 

países Latino-Americanos, baseados em países de “Primeiro Mundo” e, assim, 

contrários às necessidades regionais. De acordo com o PLACTS, torna-se necessário 

a consolidação de um projeto de PCT nacional claro e coerente, que estabelecesse 

diretrizes para o desenvolvimento dos países latino-americanos (STRIEDER, 2012, 

p. 25).  

 

 No entanto, os fundadores do PLACTS possuíam como perspectiva influenciar os 

rumos da ciência e tecnologia por meio da política científico-tecnológica e não através da 

participação pública. Segundo Dagnino (2003), essa opção é explicada pela distância que 

separava a sociedade latino-americana  de um ideal de democratização nas decisões. Auler 

(2011) também enfatiza essa distância, salientando que só o desenvolvimento de uma cultura 

de participação poderia favorecer a implementação do movimento CTS nos contextos da 

América Latina e brasileiro. Diferentemente do que ocorreu com referenciais de CTS do 

Hemisfério Norte, o PLACTS não repercutiu no campo educacional.  

 Dessa maneira, resgatar os objetivos do PLACTS torna-se necessário, quando 

estudamos o enfoque brasileiro, bem como a atualização de seus pressupostos. Só assim será 

possível buscar caminhos para o desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico a 

fim de satisfazer necessidades específicas e locais.  

Independente de sua versão, Latino Americana, Europeia ou Norte Americana, os 

estudos CTS desenvolvem-se em três direções: “campo da investigação ou acadêmico, campo 

das políticas públicas e campo da educação” (STRIEDER, 2012, p. 27). O movimento CTS 
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propõe que os conhecimentos básicos sobre ciência e tecnologia sejam incorporados à cultura 

da população. 

Todavia, apesar da existência do movimento CTS em outros países, no Brasil, esse 

movimento apresentava-se até o final do século XX ainda embrionário, com algumas 

iniciativas de pesquisadores na área de educação e ensino de ciências.  

 

4.1 A educação CTS e o ensino de ciências 

 

 Da mesma maneira como apareceram manifestações em defesa da mudança nos 

conteúdos de ciências desenvolvidos na escola, nos anos 50, quando o ensino adaptou-se ao 

modelo de sociedade pós-guerra e propunha uma educação científica que preparasse os jovens 

para tornarem-se cientistas, surge, também nos anos 70, pós sociedade industrial, 

respectivamente, devido ao surgimento e agravamento de problemas ambientais, uma 

educação científica voltada para a necessidade de melhor informar a sociedade a respeito da 

ciência e de seus impactos. Com isso, percebe-se que a ênfase no ensino de ciências tem 

mudado em função de contextos sócio-históricos.  

Dessa forma, tentativas no sentido de aproximar o ensino de ciências das implicações 

tecnológicas têm sido, há muito tempo, uma preocupação dos pesquisadores em diversas 

nações. O movimento CTS tem influenciado vários currículos em diferentes países para que 

uma educação científica seja estendida a toda a população (CUNHA, 2006), o que favoreceria 

o empoderamento do cidadão para compreender o impacto da ciência e da tecnologia sobre a 

sociedade e, consequentemente, sobre sua vida, tornando-o competente para participar de 

decisões que envolvam temas de ciência e tecnologia. Esses currículos apresentavam o 

conteúdo de ciências da natureza com enfoque nas ciências sociais. Assim,  

 
[...] os anos 60 e 70 do século XX demarcam um momento de revisão e correção do 

modelo linear como base para o delineamento da política científico-tecnológica. A 

velha política do laissez-faire proposta para a ciência começa a se transformar em 

uma nova política mais intervencionista, onde os poderes públicos desenvolvem e 

aplicam uma série de instrumentos técnicos, administrativos e legislativos para 

encaminhar o desenvolvimento científico e tecnológico e supervisionar seus efeitos 

sobre a natureza e a sociedade. O estilo de participação pública será desde então uma 

constante nas iniciativas institucionais relacionadas com a regulação da ciência e da 

tecnologia (BAZZO; LINSINGEN; PEREIRA, 2003, p. 123).  

 

Especificamente, no Brasil, foi na década de 90 que a terminologia CTS passou a fazer 

parte das propostas curriculares, embora a partir de 1970 já existissem educadores 
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preocupados em inserir questões relativas aos efeitos ambientais decorrentes do 

desenvolvimento tecnológico no currículo de ciências (KRASILCHIK, 1987).  

Nos últimos anos, tem-se aumentado o interesse em abordagens sobre ciência, 

tecnologia, sociedade e ensino de ciências, o que tem ampliado, também, significativamente, a 

diversidade de propostas, evidenciando a ausência de um consenso a respeito da perspectiva 

educacional que norteia o enfoque CTS. No entanto, mesmo com essa multiplicidade, os 

trabalhos que tratam do ensino com esse enfoque coincidem em apresentar parâmetros de 

ciência, tecnologia e sociedade com propósitos voltados para uma educação científica para a 

cidadania, ultrapassando a dimensão da ciência. Resumidamente, pode-se afirmar que uma 

proposta curricular de CTS apresenta a integração entre os propósitos do ensino de ciências, 

da educação tecnológica e da educação para a cidadania.  

Segundo Wildson Luiz Pereira dos Santos (2007), os currículos CTS no ensino de 

ciências representam uma contribuição significativa para o letramento científico; embora este 

último envolva domínios mais amplos e apresente outros aspectos não contemplados pela 

educação CTS. Apesar de terem surgido a partir de dinâmicas e realidades diferentes, o 

movimento de educação CTS e o letramento possuem convergência no sentido, justamente, de 

contribuírem para a formação para a cidadania. Essa contribuição torna-se mais evidente uma 

vez que os currículos CTS incluem aspectos da educação tecnológica no ensino de ciências, o 

que não significa preparar o estudante para lidar com determinada ferramenta tecnológica, 

mas para participar de decisões democráticas de modo crítico, questionando, também, a 

ideologia dominante do desenvolvimento tecnológico, ideia próxima da media literacy.  

Todavia, em outro artigo, o mesmo autor destaca que a educação científica para a 

cidadania “envolve outras dimensões além das reflexões críticas sobre as inter-relações CTS” 

(SANTOS, W.L.P., 2012, p. 57) e apresenta vários domínios para a educação científica, como 

a natureza da ciência, a linguagem científica, aspectos sócio científicos e valores, questões 

nem sempre contempladas pela educação CTS. Desse modo, 

 
[...] embora a educação CTS no ensino de ciências incorpore a compreensão da 

natureza da ciência e a linguagem científica, deve-se destacar que o seu foco está nas 

inter-relações e que quaisquer que sejam os temas sociocientíficos que sejam 

estudados há conceitos científicos fundamentais para o cidadão que poderão não ser 

abarcados pelos temas CTS  (SANTOS W.L.P., 2012, p. 58).  

 

O autor acrescenta, ainda, que o espaço escolar, muitas vezes, limita o trabalho com 

abordagens CTS, pois para que uma abordagem seja caracterizada dessa forma, é preciso 

desenvolver um trabalho multidisciplinar, explorando determinada temática a partir de várias 

vertentes, o que nem sempre é possível de ser realizado no ambiente de sala de aula, ou em 
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um determinado período de tempo, já que a educação científica contempla também outros 

domínios. É, nesse sentido, que o pesquisador defende a ideia de que ao reduzir a educação 

científica à educação CTS, comete-se o erro de restringir os seus propósitos, da mesma forma 

que excluir a educação CTS da educação para a cidadania é não preparar o cidadão para a 

tomada de decisões (SANTOS, W.L.P., 2012).  

Ainda, segundo o autor, dentro de uma perspectiva freireana, é possível definir 

propósitos educacionais que permitam a convergência entre a educação científica e a 

educação CTS no sentido de formação para a cidadania, ideia também defendida por Strieder 

(2012), Roso e Auler (2016).   

Strieder (2012), em sua tese, ao analisar a produção em CTS no ensino de ciências, 

busca caracterizar essa educação a partir de três parâmetros: “(i)  racionalidade científica, (ii) 

desenvolvimento científico e tecnológico e (iii) participação social.” (p. 172). Nesse mesmo 

trabalho, fazendo referência à educação científica, a autora condensa os seus propósitos em 

três categorias: desenvolvimento de percepções de aplicações da ciência e tecnologia em sua 

vivência; questionamentos e compromisso social. Centrada nesses propósitos, a educação 

CTS difere-se do que é proposto no currículo tradicional do ensino. 

A partir desses parâmetros e categorias, a fim de definir alguns propósitos que possam 

articular da melhor maneira as abordagens CTS, ensino de ciências e participação cidadã, a 

autora parte dos princípios do educador brasileiro Paulo Freire, como possibilidade de 

atualização e transposição do movimento CTS para o contexto educacional brasileiro, sem, no 

entanto, defender essa articulação como a única possibilidade.  

Strieder (2012), a partir da análise de artigos que apresentam pressupostos freireanos 

integrados à educação CTS, evidencia alguns aspectos convergentes entre essas duas 

perspectivas, como a abordagem temática, o trabalho interdisciplinar e o papel do professor.  

Na perspectiva freireana, a educação é um fenômeno puramente humano e deve 

estimular a reflexão/ ação sobre a realidade. O educador brasileiro defendia a necessidade de 

um processo de ensino-aprendizagem que superasse a passividade do aluno e promovesse o 

desenvolvimento de posturas críticas e transformadoras do mundo. Assim, a concepção 

problematizadora e libertadora, proposta por Freire, deveria ser organizada em torno de temas 

geradores que permitissem estabelecer relações entre o homem e o mundo, a partir de uma 

investigação temática (FREIRE, 2005). 

A partir da perspectiva freireana, a problematização, o diálogo e a investigação 

temática são entendidos como condições necessárias para a construção e efetiva apropriação 

do conhecimento por parte dos educandos.  Nessa visão, o conhecimento deixa de ser um fim 
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em si mesmo e passa a ser utilizado para compreender o mundo e buscar uma transformação 

da realidade. Nesse sentido, 

 

A abordagem CTS articulada à perspectiva freireana, visa propiciar a base formativa 

necessária para tornar possível a compreensão crítica e a intervenção na sociedade, 

no que se refere a questões sociais que estejam relacionadas ao desenvolvimento 

científico-tecnológico e que aflijam a sociedade no presente momento histórico; 

contribuindo, dessa forma, para a formação de posicionamentos críticos 

(STRIEDER, 2012, p. 157).  

 

No entanto, a partir de suas análises, Strieder (2012)  percebe algumas divergências, já 

que embora na proposta freireana todos os sujeitos envolvidos deviam opinar na escolha do 

tema a ser trabalhado, muitas vezes, nas abordagens CTS a escolha do tema parte da 

percepção do professor ou especialistas, estabelecendo, assim, temas mais amplos que nem 

sempre dialogam com a realidade local dos educandos, ou temas dos quais apenas 

destacavam-se os conhecimentos científicos. Outra divergência apontada refere-se ao fato de 

nem sempre as discussões estabelecidas, a partir dos temas escolhidos, buscarem a 

conscientização para a transformação de uma realidade de exploração, mas visarem, apenas, o 

desenvolvimento da capacidade de argumentação.  

Contudo, como já destacado, para o desenvolvimento de uma postura democrática e 

menos tecnocrática, objetivo dos estudos CTS, deve-se levar em conta a inexperiência 

democrática do povo e desenvolver uma cultura de participação antes de só trabalhar com 

informações (AULER, 2011). 

Assim como Wildson L. P. Santos (2012), Cunha (2006) e Strieder (2012) destacam 

que a dificuldade de implementação do Enfoque CTS no contexto educacional brasileiro 

deve-se pela dificuldade de encontrar materiais didáticos, pela estrutura curricular e pela 

formação do professor. Contudo, não basta atuar apenas em um dos problemas. Apenas 

atualizar currículos é insuficiente, quando não se reflete sobre a formação do professor, que 

ocorre em uma perspectiva disciplinar, enquanto o enfoque CTS requer uma perspectiva 

interdisciplinar, e a falta de materiais, já que o livro didático, muitas vezes, é o único material 

utilizado pelos professores em sala de aula. Dessa maneira, é importante que professores, 

alunos e a população, em geral, tenham acesso a diferentes materiais, o que destaca a 

necessidade de investimentos em projetos que façam uso da divulgação científica em sala de 

aula, tema do próximo capítulo.  
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5 DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: DIFERENCIANDO ALGUNS CONCEITOS 

 

Ao longo do tempo, a maneira de divulgar a ciência foi sendo alterada, “em função dos 

pressupostos filosóficos, dos conteúdos científicos envolvidos, da cultura subjacente, dos 

interesses políticos e econômicos e dos meios disponíveis nos diversos lugares e épocas” 

(MOREIRA; MASSARANI, 2000, p.43).  

Mesmo com alterações, o princípio básico da ciência acadêmica, que é o de tornar os 

seus resultados públicos, manteve-se o mesmo. O que os cientistas pensam ou digam, bem 

como suas descobertas, não pode ficar restrito a eles e deve ser comunicado. 

 Segundo Jurdant (2006, p. 45), “Michel Crozon foi um dos primeiros a organizar 

seminários de reflexão sistemática sobre os obstáculos e desafios da apresentação da ciência 

ao público sob variadas formas”. Antes apenas de buscar compartilhar o saber ou transmitir 

conhecimento, o físico de partículas divulgava para melhor compreender o que fazia. A 

divulgação científica, assim, assumia uma outra função, antes daquela responsável por 

divulgar a um público leigo os resultados de pesquisas e descobertas.  

Ainda segundo o autor, a divulgação científica não surge como necessidade de 

apresentar ao público informações sobre a ciência, ou uma demanda externa à ciência, mas 

surge como uma necessidade que se faria sentir na consciência do especialista, como uma 

forma de propor reflexões. E essa reflexibilidade era característica da fala, ou seja, a 

divulgação surge como um mecanismo de apropriação oral da ciência, que desde o seu início 

é escrita. Dessa maneira: 

 

A divulgação teria, assim, como objetivo essencial falar a ciência, o que implica ao 

mesmo tempo sua integração na língua comum e o privilégio que ela concede à 

relação entre ciência e realidade, entre as palavras e as coisas. A vida da língua só 

pode ser verdadeiramente comprovada na e pela fala. Para que a ciência possa existir 

na cultura, será necessário submetê-la às exigências reflexivas da fala. A divulgação 

científica teria nascido dessa necessidade (JURDANT, 2006, p. 53).  

 

 Foi por volta do século XV, com a própria ciência moderna, que a divulgação 

científica assume o papel de divulgar a um grande público, aqui no Brasil, pois na Europa e 

nos Estados Unidos, a divulgação científica encontrava-se em ebulição. Foi, em 1948, a 

criação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) que marcou seus 

primeiros passos. Depois, em 1951, seguiu a criação do Conselho Nacional de Pesquisas 

(CNPq), como o primeiro órgão a regulamentar, no país, a ciência e a tecnologia. 

Posteriormente, em 1958, foi criado o Ministério da Ciência e da Tecnologia (MCT) 
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(GRIGOLETTO, 2005), que em 2016 incorporou a pasta de Telecomunicações e passou a ser 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). 

A divulgação científica é uma prática recorrente na sociedade atual e, no Brasil, tem se 

intensificado nos últimos anos devido a inúmeros fatores, como: a crescente valorização do 

conhecimento científico; o avanço das tecnologias digitais e sua crescente popularização que 

permite o acesso facilitado à informação; além da necessidade da comunidade científica em 

aproximar a cultura científica do cotidiano das pessoas.  No entanto, antes de adentrar mais 

profundamente na divulgação científica propriamente dita, observou-se a necessidade, ainda 

que horizontalmente, de tratar de alguns termos que dialogam com a divulgação.  

O termo divulgação científica é bastante controverso e motiva diversos 

questionamentos. “A equivalência terminológica é o primeiro problema de consolidação do 

conceito, uma vez que as expressões são propostas dentro de estruturas teóricas precisas e sua 

extração descontextualizada pode gerar divergências” (LIMA, 2016, p. 20). Na literatura, é 

possível encontrar diferentes vocábulos, que fazem parte de um mesmo campo semântico, 

como vulgarização, popularização, difusão, disseminação, divulgação, comunicação e 

jornalismo científico que, embora tenham características comuns e estão relacionados ao 

acesso do conhecimento científico, a partir de atividades de comunicação, apresentam 

diferenças, mesmo que sutis.  

O termo vulgarização, surge na França, no início do século XIX e teve bastante 

influência no Brasil. Não obstante tenha apresentado uma conotação pejorativa, havia autores, 

dentre eles Pierre Rostand, que defendiam a sua utilização, afirmando que a palavra 

vulgarização era formada por vulgus que significava do povo e não vulgar. Em contrapartida, 

popularização da ciência é um termo que está mais presente nos países de língua inglesa, 

surge por volta da década de 60, mas não consegue “suplantar a designação anterior”  

(MASSARANI, 1998,  p.14-15). 

 Os termos difusão, disseminação e divulgação apresentam relações. Para Bueno 

(2010), difusão científica refere-se a todo recurso ou processo utilizado para comunicar 

informações científicas e é mais abrangente do que os outros dois termos. Quando essa 

exposição é realizada para especialistas, o processo é denominado disseminação; quando 

direcionada ao público em geral, é designado de divulgação. Ainda, segundo o mesmo autor, 

a disseminação também pode ser entendida como comunicação, ação que torna viva a ciência.  

 A ideia de tornar viva a ciência a partir da comunicação é reforçada por Vogt et.al. 

(2006) quando afirma que: 
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a comunicação pública da ciência desempenha um papel central nas sociedades 

contemporâneas, não somente no sentido do conhecimento científico para a 

formação dos cidadãos e para a gestão das democracias, mas também por uma 

necessidade, menos estudada, uma necessidade fisiológica, intrínseca, da própria 

ciência. A comunicação dirigida ao público não especialista se tornou relevante para 

a própria ciência (VOGT, 2006, p. 88). 

 

 Os termos comunicação científica e divulgação, muito próximos, diferenciam-se ainda 

mais quando consideramos o perfil do público, o nível de discurso, a natureza dos canais ou 

ambientes utilizados para sua veiculação e a intenção explícita de cada processo em 

particular. O público da comunicação científica é formado por especialistas, que podem ser de 

uma mesma área, constituindo a comunicação intrapares, ou de diferentes áreas, constituindo 

a comunicação extrapares. Por acontecer entre especialistas, o discurso da comunicação 

científica não precisa ser decodificado, pois subentende-se o domínio da linguagem científica 

pelo público (BUENO, 2010). 

 Diferentemente, a divulgação científica, segundo o mesmo autor, apresenta uma 

audiência bastante ampla e heterogênea e é propagada por diferentes canais. Em função disso, 

as informações divulgadas são resultado de decodificação do discurso especializado, 

compreendendo “a utilização de recursos, técnicas, procedimentos e produtos (veículos e 

canais) para a veiculação de informações científicas e tecnológicas ou associadas a inovações 

ao público leigo” (BUENO, 2010, p.162). 

Ainda segundo Bueno (2010), enquanto o objetivo da comunicação é disseminar 

informações especializadas entre pares, o da divulgação é democratizar o acesso ao 

conhecimento científico permitindo que pessoas leigas entendam, mesmo que minimamente, 

o mundo em que vivem, estabelecendo, assim, condições para a alfabetização científica. 

Dentre os diferentes tipos de divulgação científica, o jornalismo científico é uma 

forma particular que “diz respeito à divulgação da ciência e tecnologia pelos meios de 

comunicação de massa, segundo critérios e o sistema de produção jornalísticos” (BUENO, 

2010). O jornalismo científico constitui uma das formas de divulgação para o público em 

geral que obedece aos padrões linguísticos da prática jornalística.  

Adentrando no campo da divulgação científica, propriamente dita, não há um consenso 

entre os autores relativo à definição ou relação dos termos ensinar e divulgar. Há autores que 

relacionam a divulgação científica ao ato de ensinar, como é o caso de José Reis (1907-2002), 

cientista e divulgador da ciência e um dos fundadores da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC) que reconhece que a divulgação científica realiza duas funções: 

a de ensinar e fomentar o ensino. José Reis foi considerado importante jornalista por saber 

explicar a ciência de modo didático por meio da imprensa (KREINZ, 2000).  
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Outros autores afirmam não haver relação entre divulgação e ensino, como é o caso de 

Roqueplo7 (1974, apud MARANDINO et al., 2004, p. 13)  que “propõe uma definição 

abrangente, mas ao mesmo tempo excludente, para o termo divulgação científica, afirmando 

se tratar de toda atividade de explicação e difusão dos conhecimentos (...) fora do ensino 

oficial e sem o objetivo de formar especialistas.” 

Complementando a visão de Roqueplo, Henrique Lins de Barros8 afirma que divulgar 

não é ensinar, é um ato complexo que pode ser dividido em cinco categorias:  

 

1.Divulgação Utilitária: relacionada à aplicação da ciência, do resultado aplicado do 

trabalho científico; 2. Divulgação do Método: que procura mostrar como 

determinados conceitos ou mesmo resultados foram obtidos, sem haver a 

preocupação com as implicações que podem ocorrer, não dando margem a uma 

discussão de caráter social ou político; 3. Divulgação dos Impactos: relacionada com 

as possíveis aplicações das novas descobertas; 4. Divulgação dos Avanços ou 

Evolutiva: na qual a ciência é apresentada como um processo de acúmulo de 

informações e de progressos contínuos, sendo os resultados agrupados de forma 

linear; 5. Divulgação Cultural: seu objeto é a cultura enquanto sua linguagem é a 

ciência e, sendo assim, esta é um elemento inicial a partir do qual se aborda a cultura 

(BARROS, 1992, p. 61 apud MARANDINO, 2001, p. 107). 

  

Reiterando a ideia defendida por José Reis, Albagli (1996) evidencia que a divulgação 

científica pode estar orientada para diferentes objetivos, dentre eles, o educacional, ao 

possibilitar: 

a ampliação do conhecimento e da compreensão do público leigo a respeito do 

processo científico e sua lógica. Neste caso, trata-se de transmitir informação 

científica tanto com caráter prático, com o objetivo de esclarecer os indivíduos sobre 

o desvendamento e a solução de problemas relacionados a fenômenos já 

cientificamente estudados, quanto com um caráter cultural, visando a estimular-lhes 

a curiosidade científica enquanto atributo humano. (ALBAGLI, 1996, p. 397).  

 

 

Embora divulgar e ensinar apresentem particularidades e, para alguns autores, como 

foi apresentado, a divulgação científica não estabelece relação com o ato de ensinar, 

destacaremos as contribuições de Bueno (2010) que relaciona as duas ações: ensinar e 

divulgar, à divulgação científica, quando afirma que:  

 
A divulgação científica cumpre função primordial: democratizar o acesso ao 

conhecimento científico e estabelecer condições para a chamada alfabetização 

científica. Contribui, portanto, para incluir os cidadãos no debate sobre temas 

especializados e que podem impactar sua vida e seu trabalho, a exemplo de 

transgênicos, células tronco, mudanças climáticas, energias renováveis e outros 

itens. (...) e busca permitir que pessoas leigas possam entender, ainda que 

minimamente, o mundo em que vivem e, sobretudo, assimilar as novas descobertas, 

                                                
7 ROQUEPLO, Philippe. La partage du savoir. Paris: Éditions du Sueli, 1974.  
8 BARROS, H. G. de P. L. de. Quatro Cantos de Origem. In: Perspicillum. Museu de Astronomia e Ciências 

Afins. Vol. 6, N° 1, novembro, 1992.  
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o progresso científico, com ênfase no processo de educação científica (BUENO, 

2010, p. 5). 

 

Sendo assim, à divulgação científica é atribuído o papel de difundir a dimensão 

cultural da ciência; ao ensino, o compromisso formativo e de desenvolvimento cognitivo da 

sociedade. 

Ao unir divulgação e ensino e promover um ensino de ciências que almeja a formação 

cidadã para o domínio e uso dos conhecimentos científicos e seus desdobramentos nas mais 

diferentes esferas da vida, promove-se a enculturação científica, ou seja, a inserção em mais 

uma cultura, a científica, aspectos que serão abordados no próximo subtítulo. 

 

5.1 Divulgação científica e cultura científica  

 

A crescente importância da ciência tem reforçado a ideia da necessidade do 

desenvolvimento de uma cultura científica, de forma que o indivíduo participe como cidadão 

em uma sociedade cada vez mais informatizada. Além disso, o desenvolvimento de uma 

cultura científica torna possível, também, a constituição de democracias mais efetivas, “pela 

participação do cidadão nesse amplo e dinâmico processo cultural em que a ciência e a 

tecnologia entram cada vez mais em nosso cotidiano” (VOGT, 2006, p. 25). 

O termo cultura, carregado pela historicidade das instituições que o delimitam, vem se 

reestruturando através da história. Na perspectiva contemporânea, o conceito de cultura 

alarga-se e, devido a existência de uma heterogeneidade de culturas, torna-se algo 

multidisciplinar com sua transversalidade intrínseca, dando origem a recortes temáticos dentro 

da própria definição de cultura. Assim, a ciência, incorporada em um contexto mais amplo e 

relacionada com os demais campos da atividade humana adentra o âmbito cultural.  

Esse entendimento cultural da ciência manifestou-se desde 1959, quando Charles P. 

Snow (2015), em palestra dada em Cambridge, salientava que os cientistas divergiam-se dos 

humanistas, como dotados de sua própria cultura, intensiva, rigorosa. Segundo o autor, os 

humanistas não conheciam os conceitos básicos da ciência, e os cientistas não tomavam 

conhecimento das questões psicológicas, sociais e éticas que envolviam os problemas 

científicos. Para o autor, a ciência, assim como as humanidades tinham se constituído como 

culturas isoladas que, pela falta de comunicação, causavam consequências de âmbito político, 

econômico e social.  

Snow (2015) trata da separação entre as culturas para propor uma convergência 

necessária em prol do desenvolvimento do homem e da sociedade e a criação de uma “terceira 
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cultura”, a das ciências sociais, que faria a associação entre as duas culturas anteriores. 

“Fechar o fosso entre nossas duas culturas é uma necessidade tanto no sentido intelectual mais 

abstrato, quanto no sentido mais prático. Quando esses dois sentidos se desenvolvem 

separados, nenhuma sociedade é capaz de pensar com sabedoria” (SNOW, 2015, p. 72). No 

entanto, sua noção de cultura como modo de vida de cunho funcionalista impediu a percepção 

da complexidade que associa os atores na construção dos significados culturais, percepção 

evidenciada por Carlos Vogt.    

Para Vogt (2003), embora haja distinções teóricas e metodológicas fundamentais entre 

as áreas do conhecimento, “há entre elas algo comum”. Por isso, o professor sugere a 

expressão “cultura científica” para traduzir a relação entre as áreas humanas e científicas, por 

“conter, em seu campo de significações, a ideia de que o processo que envolve o 

desenvolvimento científico é um processo cultural” (VOGT, 2003).  

Ao demonstrar a dinâmica da cultura científica, Vogt (2003) apresenta a ideia de uma 

espiral dividida em quatro partes, chamadas de quadrantes. Cada um dos quadrantes comporta 

instituições e atores que, a partir de suas ações e interconexões, geram a cultura científica. 

Desse modo, no primeiro quadrante está presente o processo de difusão científica, em que os 

cientistas são os atores e as instituições são as universidades, as agências de fomento, dentre 

outras. No segundo quadrante, há a presença do ensino de ciências e da formação do cientista, 

ao mesmo tempo que contempla a educação científica nas escolas. Os atores desse quadrante 

são os cientistas, professores, estudantes e as instituições são as de ensino superior, os 

institutos de pesquisa, dentre outras. O terceiro quadrante, voltado para a educação para a 

ciência, apresenta como atores cientistas, professores, diretores e estudantes e os espaços são 

as instituições não formais de ensino, como museus e feiras. No quarto e último quadrante, 

está o ensino da ciência e a divulgação científica. Os atores são os jornalistas e o público 

destinatário é representado por toda a sociedade.  

A partir da dinâmica da espiral, Vogt (2003) evidencia a necessidade dos cientistas 

ocuparem diferentes espaços de divulgação científica e não ficarem restritos apenas no 

primeiro quadrante, visto que eles são importantes atores da formação da cultura científica 

que, voltada para a produção e socialização da ciência, não pode ficar restrita a alguns grupos 

sociais, mas deve promover a integração dos diversos atores, a fim de permitir a produção e a 

socialização do conhecimento científico entre os vários grupos, a partir da divulgação 

científica. Assim, por meio de ações de divulgação científica e estímulo à percepção pública 

da ciência, a participação do cidadão no processo cultural da ciência e da tecnologia pode 

acontecer de maneira mais democrática.   
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Mesmo focando aspectos distintos, entendemos que as propostas de Snow (2015) e 

Vogt (2003) convergem para a compreensão da importância do desenvolvimento de uma 

cultura científica, o que traz implícita a ideia de que a ciência é um produto cultural da 

humanidade, ou seja, produzida por seres humanos dotados de ideologias. “Tanto a cultura 

científica sofre processos de hibridização ao entrar em contato com outras culturas, como 

estas absorvem aspectos da cultura científica” (GOUVÊA, 2015, p. 32).  

Muitos conteúdos científicos justificam-se não pelo caráter prático e imediato, mas 

pelo seu valor cultural, já que o conhecimento científico faz parte da cultura humana.  Ao 

contrário do que é, muitas vezes, ensinado, “a ciência não é esotérica, totalmente isolada dos 

outros afazeres do homem. (...) a ciência é modelada pelas crenças pessoais, pela educação e 

pelas crenças políticas de seus participantes” (DIXON, 1976, p. 67). 

Embora não trate especificamente do conhecimento científico, Raymond Williams 

(2011) propõe a democratização da cultura. Segundo o autor, o acesso aos bens culturais 

produzidos pela sociedade não pode ser privilégio de alguns, só assim haverá uma adequada 

convivência democrática e, consequentemente, uma participação cidadã efetiva. Ao 

refletirmos sobre a ciência enquanto bem cultural, entendemos que ela não pode ficar restrita 

a alguns setores sociais. Conforme afirma Porto: 

 

A apropriação do conhecimento científico deve ser um processo ativo e constante, 

que deve acontecer em momentos e por públicos diferenciados. Não se deve 

esquecer que educar para ciência é uma forma de promover a cultura científica, 

objetivando fazer da ciência algo pertinente e ligado à cultura de um povo. Por meio 

disso, pode-se contribuir para um conhecimento melhor, dando maior solidez à 

melhoria das condições sociais e culturais da produção do conhecimento e, ainda, 

promover a inovação tecnológica (PORTO, 2011, p.116). 

 

O desenvolvimento de uma cultura científica possibilita, também, uma sociedade mais 

participativa e, em consequência, a constituição de democracias mais efetivas. Nesse contexto 

de constituição e desenvolvimento científico a divulgação científica tem papel fundamental, 

colaborando diretamente com a educação formal para a alfabetização científica da população 

em geral. A teoria científica tem reflexos nas estruturas sociais e o conhecimento científico 

deve ser concebido como prática social (BLOOR, 2009).  

Assim como Vogt (2003) destaca que a divulgação científica presente no quarto 

quadrante da espiral, que tem a sociedade geral como interlocutora, pode ser um meio de 

aculturação científica, Godin e Gingras (2000) em seu artigo What is scientific and 

technological culture and how is it measured? A multidimensional model, ressaltam que, 

embora não exista consenso dentre os vários meios pelos quais os indivíduos podem ser 
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aculturados cientificamente, no qual estão a escola, a popularização da ciência e a mídia, a 

divulgação científica pode ser considerada uma atividade da cultura científica. Godin e 

Gingras (2000) tratam dos meios de aculturação individual e social e caracterizam a cultura 

científica como o meio pelo qual os indivíduos apropriam-se da ciência e da tecnologia.  

Ampliando a ideia apresentada por Vogt (2003), Lima (2016), compartilhando da ideia 

apresentada por Gouvêa (2015), em sua tese, propõe um novo modelo para ilustrar a cultura 

científica. Para o autor, as atividades que compõem a cultura científica não podem ser 

determinadas por fronteiras demarcadas ou compreendidas exclusivamente em suas atividades 

de produção, como propõe Vogt em sua espiral, pois são atividades “dotadas de um 

hibridismo intrínseco” (LIMA, 2016, p. 197) e estão presentes nas intersecções, como fica 

evidente na figura 1 estruturada pelo autor.   

 

Figura 1 –  Modelo de cultura científica proposto por Lima 

Fonte: LIMA, Guilherme da Silva. O professor e a divulgação científica: apropriação e uso em situações 

formais de ensino. Tese (doutorado) - Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

 O modelo proposto evidencia que a cultura científica é produzida em meio a relações 

com outras práticas culturais, o que torna impossível compreendê-la fora da cultura humana. 

Assim, na intersecção entre a produção da ciência, a educação em ciências e a comunicação 

pública da ciência estão atividades produzidas pela cultura científica. Entre as três atividades 

demarcadas existem outras exercendo diferentes coerções e com posições ideológicas 

diversas, mas que não estão representadas no diagrama proposto, como a Arte, a Filosofia e 

até mesmo o saber popular. 
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Nesse modelo, a divulgação científica, dependendo do enfoque dado, pode ocupar o 

espaço de diferentes intersecções. Desse modo, suportes de divulgação científica que visam 

difundir inovações ou que apresentam grande impacto social estariam na intersecção da 

comunicação pública da ciência e da produção da ciência; já os suportes produzidos com o 

objetivo educativo estariam na intersecção da comunicação pública da ciência e da educação 

em ciências (LIMA, 2016) e não só no quarto quadrante, como proposto por Vogt (2003). O 

autor também destaca o papel do professor e o seu deslocamento em diferentes esferas da 

cultura científica, evidenciando a possibilidade desse agente produzir divulgação científica o 

que não o restringiria em apenas dois quadrantes da espiral: o segundo e terceiro.   

Sendo assim, ao considerarmos que os estudantes são dotados de uma cultura própria, 

ao entrarem em contato com a cultura científica, a partir de ações de divulgação científica que 

proporcionam processos de hibridização, poderão, de forma crítica, participar ativamente da 

sociedade civil organizada. Todavia, essa participação só ocorrerá se eles tiverem acesso a 

determinados conhecimentos que são divulgados na e pela escola.  

A fim de ampliar o estudo sobre a divulgação científica, o próximo subtítulo discutirá 

a interpretação acerca da divulgação científica compreendida enquanto reformulação ou 

tradução. 

 

5.2 Discurso de divulgação científica: reformulação ou tradução?  

 

A divulgação científica desperta algumas problemáticas, não só relacionadas à sua 

função social, à sua definição, mas sobretudo no que diz respeito à linguagem. Neste 

momento, teceremos uma análise cujo objetivo é pontuar as questões mais relevantes sobre a 

definição de divulgação científica, suas principais características, bem como o seu estatuto no 

âmbito da linguagem. Inúmeros estudos buscam compreender se a divulgação científica pode 

ser considerada um gênero discursivo com características próprias ou reformulação do 

discurso científico.  

 Partindo do estudo de duas autoras que se tornaram centrais para refletir a respeito do 

discurso de divulgação científica: Jacqueline Authier-Revuz (1998) e Liliam Márcia Simões 

Zamboni (2001), podemos estabelecer algumas diferenças, já que para esta a divulgação 

científica pode ser considerada gênero e para aquela reformulação do discurso científico.  

Authier-Revuz (1998), partindo dos estudos de Bakhtin e Lacan, analisa o discurso a 

partir da heterogeneidade da língua.  Segundo a autora, todo discurso é atravessado por outros 

discursos, o que o torna heterogêneo. O interesse da teórica francesa em estudar o discurso de 
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divulgação científica deve-se ao fato desse discurso apresentar uma relação dialógica e um 

funcionamento discursivo muito tipificado que o enquadra em um gênero particular no 

conjunto das práticas de reformulação. Assim, para a autora, a divulgação científica “dá-se 

imediatamente, como uma prática de reformulação de um discurso fonte (doravante D1) em 

um discurso segundo (doravante D2)” (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 108).  Contudo, o D1 

não é apenas fonte, mas, também, o discurso mencionado em D2. Temos, assim, uma dupla 

estrutura enunciativa: por um lado os interlocutores (cientistas e seus pares) e o quadro 

enunciativo de D1, por outro, divulgador e público em geral e o quadro enunciativo de D2.  

Em linhas gerais, Authier-Revuz (1998) postula o discurso de divulgação científica 

como um produto de interdiscurso, uma vez que esse discurso é constituído pelo discurso 

científico e pelo discurso cotidiano, ao mesmo tempo em que se faz a divulgação científica, 

mostra-se esse fazer.  

Para a teórica francesa, a reformulação é também uma operação de tradução em que o 

divulgador assume o papel de aproximar o discurso do especialista e o discurso leigo, 

tornando os assuntos sobre ciência e tecnologia compreensíveis ao grande público.  

De maneira resumida, para Authier-Revuz (1998), a divulgação científica é um 

discurso heterogêneo, aproximativo e dialógico, ou seja, “onde se celebra ausente um discurso 

absoluto, homogêneo, monológico, de que ele próprio só é mais uma imagem degradada” (p. 

125). 

Outros autores, como Bueno (2010), Moirand (2000), Isaac Epstein (2012), 

compartilham da ideia apresentada por Authier-Revuz, ao considerarem que a divulgação 

científica pressupõe um processo de reformulação determinando ao divulgador um papel 

central nesse processo. Apesar de Eni Orlandi (2001) trabalhar com a ideia de (re)formulação, 

ela não considera o discurso de divulgação científica como tradução, uma vez que relaciona 

diferentes discursos em uma mesma língua. Na opinião da autora, o divulgador não traduz o 

discurso científico, mas trabalha no entremeio desse discurso e do jornalístico. Ele desloca o 

discurso da ciência para o espaço discursivo da divulgação científica, através de uma 

terminologia própria, de maneira a torná-lo acessível ao leitor, ou seja, esse deslocamento se 

dá em virtude do efeito-leitor, que resulta na exterioridade da ciência, pois ela não está mais 

onde é produzida, mas circula pelo social. Sendo assim, o discurso de divulgação científica 

torna-se “uma versão da ciência” (ORLANDI, 2005, p. 134).   

 Ao deslocar a divulgação científica das práticas de reformulação como tradução, 

Grigoletto (2005) aproxima-se de Orlandi (2005), mas afasta-se ao afirmar que o discurso de 

divulgação científica não é apenas uma relação entre duas formas de discurso, científico e 
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jornalístico, mas inclui o senso comum. Para a autora, a divulgação científica é concebida 

como “(re)atualização do discurso da ciência. Assim, ao comentar o discurso científico, o 

jornalista (re)atualiza-o em outra ordem, a do senso comum, através de um gesto de 

interpretação” (2005, p. 39).  

Em contrapartida, para Zamboni (2001), o discurso de divulgação científica não é 

resultado de um processo de reformulação, mas “constitui um gênero particular no conjunto 

dos demais discursos das diferentes áreas de funcionamento da linguagem e não apenas um 

gênero que particulariza no subconjunto das práticas de reformulação” (2001, p. 82). Ou seja, 

a divulgação científica é a atividade de formulação de um terceiro discurso. 

 Zamboni (2001) tece críticas à interpretação proposta por Authier-Revuz (1998), para 

formular sua proposta, e faz ressalvas ao considerar o discurso de divulgação científica uma 

prática de reformulação, afirmando que o enunciado de divulgação científica é produzido 

socialmente por sujeitos organizados e a existência de um destinatário é essencial, como para 

Orlandi (2010), diferentemente do que propõe a teórica francesa ao evidenciar apenas o 

discurso fonte (D1). 

 Outro fator que a diferencia de Authier-Revuz é com relação à afirmação de que a 

divulgação científica evidencia esse discurso fonte (D1), fato que caracteriza, também, outros 

discursos, “o discurso relatado está presente no discurso científico e em muitos outros 

discursos, inclusive no discurso cotidiano onde recebe grande peso” (ZAMBONI, 2001, p.80). 

Zamboni justifica sua afirmação citando Bakhtin e Van Dijch. Dessa forma, o discurso 

científico entra na enunciação, mas não é mais o discurso fonte (D1) que, ao ser reformulado, 

originará um D2, como sugere a teórica francesa.  

 Assim como Zamboni (2001) apresentou uma contraproposta à interpretação de 

Authier (1998), Sheila Vieira de Camargo Grillo (2013), com base nas proposições de 

Bakhtin, elabora uma definição para divulgação científica analisando as concepções de 

Authier-Revuz e Zamboni, destacando a cultura científica.  

Para Grillo (2013), a divulgação científica é uma modalidade de relação dialógica 

entre a esfera científica e outras esferas da atividade humana materializadas em diferentes 

gêneros discursivos, portanto a divulgação científica não é apenas a relação entre o discurso 

científico e o cotidiano, em que o divulgador seria o mediador, como propõe Authier-Revuz 

(1998), mas estabelece um movimento de exteriorização da ciência para outras esferas da 

atividade humana, nas quais ocorre (como a jornalística, a didático-pedagógica, a artística, 

dentre outras) com o objetivo de criar uma cultura científica.  
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Fazendo referência ao papel do divulgador, Grillo (2013) amplia o destaque dado por 

Authier (1998) e evidencia que o divulgador é alguém que participa ativamente da construção 

do enunciado, a partir de sua ação responsiva, evidenciando o que sabe e o que não sabe, não 

assumindo apenas um papel de tradutor.   

Grillo (2013) ainda estabelece diferenças entre o comportamento da divulgação 

científica nos domínios de circulação, recepção e produção, onde atuaria a heterogeneidade 

produzida pela interação do enunciado de divulgação científica com as diversas esferas, 

afastando-se dessa forma da proposta apresentada por Zamboni (2001), ao destacar que a 

divulgação se materializa em diferentes gêneros do discurso, uma vez que propõe diálogo 

entre variadas esferas de atividade humana e, portanto, não poderia se constituir em um 

gênero isolado: “A diversidade de esferas de produção será responsável pela escolha dos 

gêneros do discurso e mesmo pelas diferentes feições que um mesmo gênero pode assumir em 

razão da esfera de circulação e recepção” (GRILLO, 2013, p.91-92). 

Guilherme da Silva Lima (2016) amplia o debate e a reflexão sobre o discurso de 

divulgação científica e, assim, como Grillo (2013), apresenta alguns argumentos contrapondo 

as ideias anteriormente apresentadas que estabelecem a divulgação científica como 

reformulação ou gênero discursivo.   

Partindo da diferenciação das palavras reformulação e tradução, o autor afirma que a 

tradução ocorre por processos simultâneos de substituição e produção de novos significados, 

sendo assim, a divulgação científica não pode ser considerada como atividade de tradução, 

pois “não basta ter um discurso fonte para caracterizar uma atividade discursiva como 

tradução, a permanência do significado e do estilo, ainda que relativamente estáveis, é 

fundamental” (LIMA, 2016, p. 41). Ou seja, sendo a tradução, também, um processo de 

interpretação, o tradutor é primeiro leitor e depois alguém que desconstrói a originalidade e 

passa a enunciar um discurso próprio e autônomo que está presente em diferentes espaços 

sociais.  

Para Lima (2016), assim como para Grillo (2013), é nítida a variação composicional 

presente nos discursos de divulgação científica em comparação ao discurso científico, 

especialmente na esfera jornalística, em que há a presença de polissemias, metáforas e figuras 

de linguagem. Os conceitos apresentados na divulgação científica estão distantes dos 

conceitos científicos, devido a três aspectos que transformam e ressignificam os conceitos 

científicos: “o semântico, o epistemológico e o axiológico” (LIMA, 2016, p. 43).  

Dessa forma, Lima (2016) compartilha da posição de Grillo (2013) e define a 

divulgação científica como uma prática que se materializa por meio de gêneros discursivos 
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produzidos em atividades humanas, cujos propósitos são comunicar e integrar a cultura 

científica à sociedade (LIMA, 2016, p.47). No entanto, o autor destaca que só é possível 

divulgar ciência se existir algum aspecto da cultura científica para ser divulgado e reforça que 

por mais que as esferas nas quais a divulgação científica é produzida possam exercer 

influência em sua produção, essas influências não ressignificam os valores contidos na cultura 

científica que se torna o seu referente. Assim, “a divulgação científica, portanto, é produzida 

em meio a uma intersecção de esferas de criação ideológica, mas a cultura científica exerce 

maior influência sobre o produto gerado” (LIMA, 2016, p.48), ideia evidenciada no subtítulo 

anterior.  

Perante as questões levantadas, esta pesquisa assume a concepção de divulgação 

científica apresentada por Lima (2016) e a ancora nas contribuições da teoria de Bakhtin, por 

conceber que a interação com a divulgação científica acontece por meio de discursos, situados 

em um contexto histórico-social e carregados de aspectos ideológicos.   

 

5.3 Gêneros discursivos segundo Bakhtin e a divulgação científica  

 

Recorremos aos conceitos centrais do Círculo de Bakhtin para analisar os modos de 

produção de sentido em textos de divulgação científica, prática discursiva que vem se 

expandindo na sociedade brasileira. As noções da teoria do Círculo de Bakhtin selecionadas 

são: enunciado, dialogismo, gêneros discursivos e seus desdobramentos.  

 Uma das grandes contribuições do Círculo de Bakhtin foi analisar a linguagem como 

um processo de interação. Para o teórico russo, a língua não é vista como um sistema abstrato 

de signos ou expressão do pensamento individual, mas como “um processo ininterrupto de 

formação, realizado por meio da interação sociodiscursiva dos falantes” (VOLÓCHINOV, 

2017, p.224).  

 Enunciado e enunciação têm papel central na concepção de linguagem que rege o 

pensamento bakhtiniano. Um enunciado, evento único da comunicação discursiva, só se torna 

enunciado ao considerar a dimensão comunicativa e interativa, ou seja, a interação entre o 

verbal e o não verbal, o contexto histórico e a situação social, tanto no que diz respeito a 

aspectos antecedentes a esse enunciado como a aspectos procedentes. O enunciado 

materializa-se no processo de interação social entre os participantes da enunciação e é 

definido como compreendendo três fatores: “o horizonte comum dos interlocutores, o 

conhecimento e a compreensão da situação, por parte dos interlocutores, e a avaliação dessa 

situação” (BRAIT; MELO, 2014, p. 67).  
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Efetivamente, o enunciado, como unidade concreta de comunicação, se forma entre 

dois indivíduos socialmente organizados, em resposta a outros enunciados, a partir da palavra, 

uma ponte que liga o eu ao outro, que é orientada para o interlocutor. Todo enunciado busca 

uma resposta que ultrapassa o destinatário imediato. Assim,  

 
[...] em sua essência, a palavra é um ato bilateral. Ela é determinada tanto por aquele 

de quem ela procede quanto por aquele para quem se dirige. Enquanto palavra, ela é 

justamente o produto das inter-relações do falante com o ouvinte. Toda palavra serve 

de expressão ao “um” em relação ao “outro”. Na palavra, eu dou forma a mim 

mesmo do ponto de vista do outro e, por fim, da perspectiva da minha coletividade. 

A palavra é uma ponte que liga o eu ao outro (VOLÓSHINOV, 2017, p. 204). 

 

 Dessa forma, é possível compreender que os enunciados existem entre os falantes, em 

processos interativos e são dialógicos, pois, como unidade real do fluxo da linguagem, 

dialogam constantemente na concretude das interações com outros enunciados. As interações 

referem-se não apenas àquelas que acontecem face a face, nos discursos orais; um texto, ou 

seja, um discurso verbal impresso também é um elemento da comunicação discursiva.  O 

interlocutor aceita, reformula, contrapõe, complementa as informações apresentadas conforme 

seus conhecimentos e experiências. Na produção dos textos de divulgação científica, o 

escritor expõe seu ponto de vista, reporta-se a diferentes vozes de textos lidos e ouvidos para 

fazer valer seu ponto de vista. Assim, o princípio dialógico pode ser percebido, além da 

interação verbal, no espaço do texto e, a partir da intertextualidade, no interior do discurso, 

tornando a linguagem uma produção permeada de discursos alheios que suscitam sempre 

novos discursos compondo uma sequência ininterrupta de enunciações.  

 Nesse contexto de dialogia, a divulgação científica torna-se uma modalidade particular 

de relação dialógica, pois é produzida por discursos que possuem referentes em diferentes 

esferas ideológicas. Portanto, a divulgação científica apresenta a intersecção de enunciados 

científicos, jornalísticos, cotidianos, do senso comum, dentre outros.  Segundo Bakhtin, “a 

palavra está sempre repleta de conteúdo e de significação ideológica cotidiana (...) na 

realidade, ouvimos uma verdade ou mentira, algo bom ou mal, relevante ou irrelevante” 

(VOLÓSHINOV, 2017, p. 181). 

 Outra característica do enunciado, de acordo com Bakhtin, é a polifonia. Um texto não 

é constituído apenas da voz do escritor, pelo contrário, é repleto de outras vozes. Muitas 

vezes, para convencer o seu interlocutor, o produtor reporta-se a dizeres de outros para 

demonstrar a veracidade de sua fala. Assim, os textos estão repletos de vozes que se 

completam, concordam ou discordam. Fator muito notável nos textos de divulgação científica 

que, muitas vezes, apresentam a voz do cientista para trazer credibilidade ao que está sendo 
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enunciado. Chamado por Bakhtin de discurso alheio, o enunciado de outro sujeito é 

incorporado ao contexto transmissor mantendo a sua independência construtiva e semântica. 

 Devido ao fato do discurso de divulgação científica ser produzido por uma 

determinada esfera, mas possuir relações dialógicas com outras esferas, encontramos vários 

recursos alheios característicos de outros gêneros discursivos, como vozes típicas dos gêneros 

jornalísticos, científicos e educacionais. O estudo das modalidades de discurso citado 

utilizado pelo professor oferece importantes informações acerca do domínio e da apropriação 

de determinadas ferramentas culturais. 

 Cabe ressaltar ainda que:  

 

Entre a percepção de um discurso alheio e sua transmissão existem diferenças 

essenciais. Qualquer transmissão possui objetivos específicos. A transmissão é 

voltada a um terceiro, isto é, àquele a quem são transmitidas as palavras alheias. 

Essa orientação a um terceiro é extremamente importante, pois ela acentua a 

influência das forças sociais organizadas sobre a percepção do discurso. Na 

comunicação dialógica viva, não costumamos citar as palavras do interlocutor às 

quais estamos respondendo. A nossa resposta repete as palavras do interlocutor 

apenas nos casos excepcionais: para confirmar nossa compreensão correta, para 

chamar a atenção de nosso interlocutor sobre suas afirmações etc. (VOLÓSHINOV, 

2017, p. 252-253). 

 

 Entre o discurso alheio e sua transmissão existem relações complexas, tensas e 

dinâmicas, sem as quais é impossível compreender a sua forma de transmissão, já que ele 

existe e é formado na relação e não isoladamente. É no contexto do discurso interior que 

ocorre a assimilação do discurso alheio, a sua compreensão e avaliação, ou seja, a orientação 

ativa do falante.  

 Bakhtin (2009) também destaca a importância de analisar a dinâmica da interação 

entre o discurso de outrem e o contexto no qual ele aparece, para compreender as posições dos 

sujeitos, que podem ser aliados ideologicamente, adversários, portadores de verdade, de erro 

etc.  

 Nessa perspectiva, o pensador russo identifica as principais formas de discurso citado: 

discurso direto, quando há a incorporação literal do enunciado alheio no discurso; discurso 

indireto, quando o enunciado produzido apresenta uma interpretação do discurso alheio, 

conservando o seu conteúdo e o discurso indireto livre, quando há sobreposição do discurso 

citado e discurso do autor, sem que seja possível distingui-los. O autor ainda acrescenta que:  

 

É importante levar sempre em conta a posição que um discurso a ser citado ocupa na 

hierarquia social de valores. Quanto mais forte for o sentimento de eminência 

hierárquica na enunciação de outrem, mais claramente definidas serão as suas 

fronteiras, e menos acessíveis será ela a penetração por tendências exteriores de 

réplica e comentário (BAKHTIN, 2009, p. 159). 
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 O estudo da dialogia pressupõe uma análise mais profunda das formas de transmissão 

do discurso alheio, pois elas refletem as tendências principais e constantes da percepção ativa 

desse discurso, da apropriação ou domínio do discurso de referência, no caso desta pesquisa, o 

discurso de divulgação científica.   

 Embora tenha sido formulada a partir de análise de textos da esfera literária, a teoria 

dialógica de Bakhtin evidencia que em uma fase mais tardia, os conceitos desenvolvidos 

expandiram-se para outros campos da atividade humana, como o científico, sendo possível 

perceber essa evidência no texto Os gêneros do discurso, quando o autor faz referência às 

popularizações científicas como gêneros retóricos. (BAKHTIN, 2003).  

 Além das características de dialogismo e polifonia, os enunciados produzidos em 

determinadas situações sociais de interação geram modos próprios de dizer e agir, resultando 

no que Bakhtin (2003) denomina de gêneros do discurso.   

  

A partir dos estudos de Bakhtin, foi possível mudar a rota dos estudos sobre gêneros: 

além das formações poéticas, Bakhtin afirma a necessidade de um exame 

circunstanciado não apenas da retórica mas, sobretudo, das práticas prosaicas que 

diferentes usos da linguagem fazem do discurso, oferecendo-o como manifestação 

de pluralidade. (...) Graças a essa abertura conceitual é possível considerar as 

formações discursivas do amplo campo da comunicação mediada, seja aquela 

processada pelos meios de comunicação de massa ou das modernas mídias digitais, 

sobre o qual, evidentemente, Bakhtin nada disse, mas para o qual as formulações 

convergem (MACHADO, 2014, p. 152). 

  

O conceito de gênero do discurso é fundamental nos estudos da linguagem. Diferente 

das abordagens literárias e linguísticas, que viam os gêneros e os tipos textuais como fixos e 

imutáveis, para Bakhtin (2003) os gêneros são definidos a partir de critérios não linguísticos: 

as condições específicas e as finalidades de cada uma das esferas de atividade humana, o 

conteúdo temático, o estilo de língua, e a construção composicional, privilegiando a natureza 

funcional e interativa e não o aspecto formal e estrutural da língua.  

Segundo o autor, os gêneros discursivos que fazem parte da comunicação cotidiana 

são chamados de primários e aqueles produzidos a partir de códigos culturais como a escrita 

são os gêneros secundários: “tais como romances, gêneros jornalísticos, ensaios filosóficos – 

são formações complexas porque são elaborações da comunicação cultural organizada em 

sistemas específicos como a ciência, a arte, a política” (MACHADO, 2014, p. 155).  

O princípio dialógico da linguagem torna-se mais nítido nos gêneros primários que se 

constituem predominantemente dos gêneros do diálogo oral. A língua escrita e os gêneros 
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secundários absorvem os gêneros primários, incorporando o princípio de dialogização, que 

permaneceria dissimulado caso o estudo concentrasse tão somente nos gêneros secundários.  

Por serem formas comunicativas que não são adquiridas em manuais, mas sim nos 

processos interativos, os gêneros adquirem existência cultural, pois constituem-se em função 

das necessidades culturais e apresentam-se como resposta às formações em curso. Conceituar 

gênero é referir-se à organização das experiências de linguagem que os interlocutores 

produzem nas interações dialógicas que realizam do eu com o outro. No caso da divulgação 

científica, o eu seria o divulgador que se aproxima do público em geral a partir das 

informações da ciência ou do cientista. No dialogismo de Bakhtin, é imprescindível 

reconhecer a presença daquele a quem se está falando.  

Os textos de divulgação científica relacionam-se a assuntos de ciência e tecnologia, 

(um tema único, concreto e histórico), fazem uso de metáforas, analogias, exemplificações 

etc. (estilo) e são constituídos por relações dialógicas (forma composicional), situando a 

divulgação científica enquanto gênero discursivo, segundo as características de gênero 

propostas por Bakhtin (2003). 

A divulgação científica está presente em diferentes esferas sociais o que torna difícil 

relacioná-la a uma esfera em particular. Sendo assim, a divulgação científica será identificada 

como uma atividade de exteriorização do discurso científico que coloca a ciência em diálogo 

com outras esferas, o que impede, também, de classificá-la enquanto gênero discursivo, pois 

os enunciados de divulgação científica estabelecem relações dialógicas variadas com outras 

esferas da cultura,  materializando-se em diferentes gêneros discursivos. 

Ao sair da esfera da ciência para ser divulgado, o discurso de divulgação científica tem 

seu local de circulação alterado, bem como seus interlocutores e as ideologias que o 

acompanham, quando passa para a esfera midiática ou ao ser levado para a sala de aula, 

alterando-se dessa forma o gênero discursivo. Também, ao sair da esfera da ciência, o 

conhecimento é suplantado pelo seu representante por meio das representações sociais, que 

interpretam e interferem nas práticas sociais, tema do próximo subtítulo. 

 

5.4 Representações sociais e divulgação científica  

 

 Com o objetivo de compreender como o conhecimento circula pela sociedade e é 

apropriado pelos indivíduos, ou melhor, como o conhecimento científico é transformado em 

conhecimento comum, que Serge Moscovici, psicólogo social, iniciou os estudos sobre as 

representações sociais. Ao investigar como se formam os sistemas de referência que 
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utilizamos para interpretar os acontecimentos da realidade cotidiana, as representações sociais 

tornam-se fundamentais para o estudo e a compreensão da dinâmica do processo educativo e 

como o conhecimento sobre determinadas representações se distribuem em determinados 

grupos sociais.  Segundo Moscovici (1978), o que compreendemos, percebemos e 

representamos como apropriação de nossos sentidos é um produto reelaborado das pesquisas 

científicas. 

Para a elaboração de sua teoria, Moscovici (1978) apoiou-se no conceito de 

representação coletiva de Durkheim. Segundo o psicólogo social, a noção de representação 

coletiva reportaria a um universo nocional mais estável, com significados sociais mais 

resistentes às mudanças, diferentemente das representações sociais que se tornam mais 

sensíveis e flexíveis às mudanças do nosso tempo.  Ainda conforme o autor, as informações 

que as pessoas recebem são transformadas e contribuem para a construção e manutenção da 

realidade social, a partir de um intercâmbio entre fenômenos psíquicos e sociais.  

Embora ainda de forma incipiente, a teoria das representações sociais tem contribuído 

para o entendimento de que o aprendizado implica na coexistência de diferentes saberes, 

muitas vezes antagônicos. No entanto, a passagem dos saberes da ciência para a representação 

“não implica em uma variação do maior saber para o menor. Uma representação é sempre de 

alguém sobre alguma coisa, incluindo um terceiro elemento: o outro” (ENS; BÔAS; 

BEHRENS, 2013, p. 12). Assim, ao revelar as teorias construídas pelos sujeitos para a 

compreensão de seu mundo, as representações sociais evidenciam aspectos que podem 

contribuir para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem, principalmente, ao 

possibilitar que metodologias sejam adequadas ao público a que se dirigem, a fim de 

promover uma aprendizagem efetiva.  

Dessa maneira, a área educacional torna-se um campo privilegiado para a observação 

das representações sociais que são construídas e transformadas na relação entre os grupos 

sociais e para a elucidação de seu papel nas relações entre esses grupos e o objeto 

representado, no caso desta pesquisa, o discurso de divulgação científica. Sendo assim,  

 

[...] os próprios autores que têm estudado as representações sociais, autorizam 

afirmar que a proposição das pesquisas de Moscovici vem ao encontro do novo 

paradigma da ciência e da educação. Isso ocorre a partir de sua defesa da influência 

da visão coletiva e das relações sociais, da valorização das experiências vivenciadas, 

da superação do pensamento fragmentado e da busca do paradigma de agregação, de 

interconexão, de visão complexa (ENS; BÔAS; BEHRENS, 2013, p.99). 

 

Ao procurar definir o lugar em que as representações sociais ocupam na sociedade 

pensante, o psicólogo social distingue os universos consensuais dos retificados. “A sociedade 
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é uma criação visível, contínua, permeada com sentido e finalidade, possuindo uma voz 

humana”, no universo consensual. Já no universo reificado, “a sociedade é transformada num 

sistema de entidades sólidas, básicas, invariáveis, indiferentes à individualidade e sem 

identidade” (MOSCOVICI, 2010, p.49). Em resumo, o universo consensual é o da vida 

cotidiana e o reificado, o do espaço científico. Embora tendo propósitos diferentes, ambos os 

universos são indispensáveis à vida humana. 

Nas sociedades pós-modernas, somos constantemente bombardeados por uma imensa 

massa de informações que, para tornarem-se compreensíveis, precisam ser apropriadas. Ao 

interagir, no âmbito social, com essas informações, “universos consensuais” vão sendo 

criados e novas representações são produzidas, comunicadas e passam a fazer parte de um 

novo universo, não mais como simples opiniões, mas como “teorias do senso comum” que 

ajudam na construção da identidade grupal e no sentimento de pertencimento (ALVES-

MAZZOTTI, 1994). As representações sociais permitem ao indivíduo transformar uma 

realidade estranha em algo familiar, o que contribui para a comunicação social, como orienta 

Moscovici (2010). 

Ao formar uma representação social sobre algo da realidade, de certa forma, a pessoa 

(re)constrói o conhecimento desenhado coletivamente, incluindo-o em seus próprios sistemas 

de valores, dependendo de sua história e do contexto social em que estão inseridos os valores 

do grupo.  

Diferentes autores contribuíram para o aprofundamento do estudo das representações 

sociais, dentre eles, Jodelet (2001) que define representação social como: “uma forma 

específica de conhecimento, o saber do senso comum, cujos conteúdos manifestam a operação 

de processos generativos e funcionais socialmente marcados (p. 361).” Sendo assim, pode-se 

afirmar que o conhecimento de senso comum é apreendido no grupo social em que o 

indivíduo está inserido e orienta o conhecimento prático, bem como o seu comportamento na 

sociedade, ou seja, a representação é sempre de algo a alguém e está inscrita na vida social. A 

partir do processo de representação social, os indivíduos interpretam e concebem aspectos da 

realidade para agir em relação a eles, uma vez que a representação ocupa o lugar do objeto 

social a que se refere e transforma-se em realidades para os atores sociais, por isso as 

representações sociais não acontecem em vazios sociais. 

Geertz (1989) acrescenta a ideia de que é no cotidiano, percepção daquilo que se 

tornou habitual, mas sem o qual não seria possível viver; que se inscreve a cultura como um 

sistema se saberes - uma rede de significados permeados por saberes complexos e pelo senso 

comum -, úteis para os afazeres da vida diária. Assim,  
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[...] a apreensão do novo com base no a priori constitui um conhecimento que passa 

a fazer parte desse universo social não mais como simples opinião, mas como 

verdadeiras teorias do senso comum. São tais saberes que refletem a forma como as 

pessoas representam e se localizam no mundo que as rodeia (MARQUES; MUSIS, 

2016, p. 21).  

 

Sendo realidades produzidas no campo compreendido entre determinado objeto 

representado, o psicológico e o social, as representações sociais são elaboradas a partir das 

experiências, dos pensamentos transmitidos nas conversas informais, quer seja pela 

comunicação, tradição ou educação.  Assim, de acordo com Jodelet (2001), os processos 

comunicacionais são importantes na transmissão dos conhecimentos socialmente partilhados, 

constituindo-se vetores de transmissão da linguagem, por meio dos seus aspectos 

institucionais, interpessoais, ou mesmo midiáticos, estando intrinsecamente vinculados não só 

à produção, mas à circulação das representações sociais.  

Os meios de comunicação ou mídias têm desenvolvido um papel fundamental na 

sociedade contemporânea, tanto na transmissão de informação como na construção social da 

realidade, pois fomentam discursos e práticas que podem estimular o surgimento de 

representações importantes para a vida social cotidiana, além de disseminar conteúdos que 

podem conectar-se tanto com o que a maior parte dos membros do grupo congrega, como 

expressar conflitos e divergências. Para dar sentido às informações recebidas pelos meios 

midiáticos, são feitas associações com o arcabouço de conhecimentos prévios e socialmente 

partilhados. Contudo, os conteúdos transmitidos pelos meios de comunicação refletem uma 

demanda de significados consensuais de diversos grupos da sociedade, ao mesmo tempo em 

que ressignificam determinado conteúdo representacional em favor de um discurso social, 

muitas vezes hegemônico (RADATZ; MORIGI, 2007).  

Para que um conhecimento seja transformado em representação e para que essa 

representação possa transformar o social, dois processos são envolvidos: a objetivação e a 

ancoragem. A objetivação, função social das representações, “faz com que se torne real um 

esquema conceitual” (MOSCOVICI, 1978, p. 110); ela é responsável por transformar o 

abstrato em concreto. A ancoragem procede a objetivação e significa a assimilação do novo 

ao que já existe. Durante a ancoragem, ao saber é atribuído valor funcional. A teoria das 

representações sociais auxilia na compreensão da relação entre uma representação e as 

atitudes e comportamentos dos sujeitos que as constroem. Para Moscovici (2010) uma das 

funções das representações é a de determinar atitudes, a mais frequente e primordial 

dimensão, dentre as outras duas: a informação e o campo cognitivo. A atitude relaciona-se à 

tomada de posição diante de um objeto. Orienta para a ação e não expressa conhecimento, 
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mas sim “uma relação com certeza e incerteza, crença ou descrença, em relação a esse 

conhecimento” (MOSCOVICI, 2010, p. 319).  

A objetivação é constituída por três fases: (i) construção seletiva, mecanismo que 

possibilita a apropriação do conhecimento a partir dos critérios culturais e normativos de cada 

grupo; (ii) esquematização estruturante e (iii) naturalização que consiste em tornar um 

conceito concreto. Além dessas três fases, existem quatro momentos específicos e 

fundamentais para compreender o processo de objetivação: o desejo e a avaliação, que 

permitem julgar e atribuir valor a determinado objeto; a demanda, relacionada às questões de 

necessidade; e a troca, que cria laços entre os indivíduos. Assim como o processo de 

objetivação, o de ancoragem é organizado sobre três condições estruturantes: atribuição de 

sentido, instrumentalização do saber e enraizamento no sistema de pensamento 

(MOSCOVICI, 1978). 

Reconhecendo que o conhecimento científico é produto de uma atividade humana e 

está inserido num contexto histórico, social e cultural, permeado de questões ideológicas, a 

divulgação científica desempenha importante papel na formação das representações sociais. 

Nesse aspecto, a teoria das representações sociais ocupa posição de destaque, pois a natureza 

de seu campo de pesquisa refere-se à relação entre representação, ciência e sociedade.  

Propor o trabalho com o discurso de divulgação científica como atividade escolar pode 

ser uma contribuição cultural relevante para os estudantes quando se pensa não apenas em 

formar futuros cientistas. É fato que diferentes discursos relativos à ciência, em circulação 

junto à população considerada leiga, vão ser interpretados segundo condições de produção 

imediatas e também segundo as diferentes histórias de vida dos que a eles tiverem acesso. Ou 

seja, diálogos diferenciados vão ser estabelecidos com esses discursos a partir das 

representações sociais que apresentam um caráter social de criação, pois são construídas entre 

os sujeitos, com base na comunicação e guiam os indivíduos em suas práxis diárias 

(MOSCOVICI, 2010). É por meio das representações sociais que o conhecimento do senso 

comum, diferenciando-se do conhecimento científico, exerce influência na vida das pessoas e 

as insere em realidades sociais diferenciadas.  

Sendo assim, a divulgação científica pode ser um material rico, pois difunde um 

conhecimento social que se propaga como senso comum e, a partir da ancoragem e 

objetivação, produz um saber geral e funcional para os sujeitos (MOSCOVICI, 2010).  

 Diante do que foi exposto, a teoria das representações sociais oferece um instrumental 

teórico-metodológico de grande utilidade para compreender quais são as representações 

sociais sobre divulgação científica dos professores que assumem papel fundamental de 
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mediadores entre o mundo da ciência (universo reificado) e o senso comum (universo 

consensual) e, sendo a mídia espaço de divulgação científica, o estudo da sua relação com a 

educação traz contribuições para esta pesquisa.  

 

5.5 Divulgação científica, comunicação no universo digital e educação para as mídias 

 

O avanço das tecnologias digitais e sua crescente popularização, com o progressivo 

acesso ao computador pessoal ligado à Internet e às tecnologias móveis, causaram efeitos de 

proporções mundiais nas estruturas da comunicação, dinamizando o fluxo da informação em 

relação ao armazenamento e acesso. Por anular a distância e o tempo, permitindo a milhares 

de pessoas o compartilhamento de informações (PLASCENCIA, 2016), a Internet criou uma 

nova categoria de usuários. As hierarquias rígidas perderam espaço para as relações 

cooperativas que estimularam e estimulam relações pessoais, profissionais e científicas, 

fazendo surgir um cidadão virtual menos passivo, no sentido de participar das decisões, sejam 

locais ou mundiais, recriando o chamado espaço público. Papéis que estavam previamente 

delineados, como as figuras de emissor e receptor já não possuem lugares fixos, são 

transitórios e variáveis.   

 Ao mesmo tempo que conecta as pessoas, o ambiente virtual cria condições para que 

novos saberes possam ser desenvolvidos em aplicativos, sites, programas; onde predominava 

a observação, prevalece a intervenção dialogada. Segundo Castells,  

 
[...] os seres humanos criam significado interagindo com seu ambiente natural e 

social, conectando suas redes neurais com as redes da natureza e com as redes 

sociais. A constituição de redes é operada pelo ato da comunicação. (...) Para a 

sociedade em geral, a principal fonte da produção social de significado é o processo 

da comunicação socializada. Esta existe no domínio público, para além da 

comunicação interpessoal (CASTELLS, 2017, p. 14). 

 

A Internet trouxe novos suportes para a organização das redes sociais, possibilitando o 

surgimento das redes sociais digitais. O que antes era verticalizado, dos sujeitos autorizados 

para o público consumidor, torna-se um processo horizontal e distribuído. Quem participa das 

redes sociais digitais o faz por motivação própria, não por obrigação ou hierarquia. 

A mudança do ambiente comunicacional afeta diretamente as normas de construção de 

significado e, portanto, a produção de relações de poder (CASTELLS, 2017). Em outras 

palavras, se ter informação é ter poder, nos espaços públicos de interatividade e divulgação, 

ter poder não só está em acumular informações, mas em distribuí-las de forma significativa. 
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 As redes sociais digitais têm a função de criar um corpo coletivo, com costumes, 

ideias e crenças próprias. Segundo Maffesoli (1998), vive-se uma espécie de neotribalismo, 

“caracterizado pela fluidez, as reuniões pontuais e a dispersão” (1998, p.107). As redes sociais 

digitais consistem num fenômeno de massa que muda a forma de criação, uso e circulação de 

informações. Embora o autor não faça referência às redes sociais digitais, em específico, as 

suas reflexões descrevem perfeitamente o que acontece nesses ambientes pela popularização e 

ampliação do uso da Internet. 

 Paradoxalmente à coletividade, o ambiente virtual permite a construção de espaços 

comunicacionais autônomos, alterando o lugar do sujeito do discurso que prescinde de sua 

existência real para sustentar-se. Há um esvaziamento da dimensão do significante e 

dissolução dos laços articulados. O sujeito deixa de encontrar um significante que possa vir a 

“representá-lo frente ao outro, aos outros e à vida social” (COSTA-MOURA, 2014, p. 154) e 

acaba sendo mais um diante dos milhares de adeptos das redes, alterando assim, a noção de 

identidade, com a produção de outras identificações mais instáveis, fluidas e variáveis. 

 Ampliando a ideia apresentada, Stig Hjarvard (2014) formula a concepção do 

individualismo brando, alterando a relação entre autonomia individual e pertença social. É a 

capacidade de se associar às redes sociais mais amplas que permite adquirir autonomia. Os 

indivíduos são impelidos, cada vez mais, a produzir a sua própria história “em uma sociedade 

que celebra o direito de todos de serem individualistas quanto possível. (...) Em todo caso, 

essa brandura não significa que o indivíduo esteja menos integrado à sociedade do que antes” 

(HJARVARD, 2014, p. 239). 

As formas de divulgar os resultados científicos, com o surgimento do formato digital, 

também foram alteradas. A ciência na contemporaneidade tem ultrapassado as fronteiras da 

academia e dos centros de pesquisa, construindo espaços concretos de saberes e seu progresso 

tem sido difundido nos diversos meios de comunicação, chamando a atenção, cada vez mais, 

de setores estratégicos e econômicos da sociedade. Desde o início do uso da Internet, a 

divulgação científica encontrou um espaço muito profícuo para o seu desenvolvimento no 

meio digital. Não somente publicações de veículos de comunicação da mídia impressa 

passaram a ter versões nesse ambiente, como diferentes setores editoriais específicos da esfera 

científica. Pesquisadores e divulgadores da ciência têm usado os espaços das mídias sociais, 

como blogs, Twitter, Facebook, Youtube, afastando-se de ações individuais e isoladas para 

integrarem-se às redes colaborativas, priorizando trocas entre grupos, parcerias nacionais e 

internacionais para tornar o conhecimento de caráter público. 
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As ferramentas tecnológicas são utilizadas cada vez mais pela ciência e promovem 

rapidez na divulgação, facilidade no compartilhamento e intercâmbio, além de favorecer a 

dinâmica do processo de articulação não só entre pares, mas entre cientistas e sociedade. As 

novas tecnologias trazem à tona novas ferramentas de produção e novos espaços de leitura de 

textos que diminuem as distâncias e que revelam multiculturalidade  (CANCLINI, 2011).    

No contexto da pós-modernidade, há o rompimento da noção de identidade fixa e 

única, construída na modernidade, fazendo com que surjam identidades múltiplas e 

fragmentadas (HALL, 2001). A sociedade pós-moderna se sustenta em microconjunturas 

organizadas pela informação acessível, rápida, concisa, clara e relevante. A fluidez e a 

fragmentação das identidades pós-modernas reverberam na divulgação científica. 

No paradigma moderno, a ciência, dotada de uma unidade identitária, era posicionada 

em lugares relacionados à razão, à neutralidade e à precisão. O cientista, alguém 

desumanizado, colocava-se diante do discurso científico numa posição de imparcialidade. 

Nesse paradigma, a ciência era definida como verdade absoluta, fixa, unificada (HALL, 2001) 

e sua unidade construía-se pelo limite entre o científico e o não-científico. 

 Alguns elementos da identidade da ciência, na pós-modernidade, desestruturaram-se, 

enquanto novos componentes integraram-se a ela. Segundo Hall (2009) as identidades não são 

estáticas e sofrem transformação. O contato com a diferença proporcionou modificações nas 

identificações da ciência e, nesse contexto de pluralidade, o discurso científico se deslegitima 

como grande relato diante de outros saberes e convive com outras narrativas independentes 

entre si, no mundo fragmentado e disperso. “Saberes plurais, alternativos à ciência moderna 

com ela articulam-se em novas configurações de conhecimentos” (SANTOS, 2010, p. 152). 

Antes acessível somente aos próprios pesquisadores, a linguagem científica passa por um 

processo de transferência de significados muito mais próximo da realidade, do senso comum. 

Num mundo de fronteiras dissolvidas, não é possível desvincular o conhecimento 

científico do contexto social, ou estabelecer uma barreira entre ciência, tecnologia e 

sociedade, como era defendido pela variante do determinismo. Esse espaço plural permite que 

a ciência adquira uma identidade fragmentada e múltipla. No espaço midiático, a identidade 

da ciência se mostra heterogênea, fluída e fragmentada. A razão perde a sua hegemonia e a 

credibilização de saberes não científicos não envolve a descredibilização do saber científico. 

Contudo, 

O cientista mais rigoroso, objetivo e positivista também é movido por ambições (da 

verdade, da glória, do reconhecimento), por paixões (da descoberta, do 

conhecimento), identificações e modelos. Isso é o imaginário. A ciência avança em 

clima de concorrência, de competição, de colaboração. Cada um desses termos será 

mais ou menos determinante conforme o imaginário social de uma época. Por mais 
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que deseje, o cientista não pode eliminar inteiramente o seu imaginário para atuar 

em condições absolutas de objetividade e neutralidade. A ciência também tem a sua 

aura. O cientista também se move numa atmosfera. (SILVA, 2003, p. 13). 

 

A sociedade de hoje, organizada em torno da informação acessível, rápida, concisa e 

significativa, requer movimentos dos sujeitos protagonistas das mais variadas áreas sociais 

para compreender como organizam-se as lógicas das mídias (HJARVARD, 2014). Para um 

contato adequado com essas produções, mesmo nas redes sociais digitais, é preciso um olhar 

analítico e crítico para que relações de poder sejam reveladas e o entendimento acerca dos 

conteúdos divulgados aconteça. Só assim haverá a apropriação das mídias como bem cultural, 

pois 

 

[...] a difusão de informações científicas e tecnológicas para o 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. Há, portanto, na divulgação científica, embate 

permanente entre a necessidade de manter a integridade dos termos técnicos e 

conceitos para evitar leituras equivocadas ou incompletas e a imperiosa exigência de 

se estabelecer efetivamente a comunicação, o que só ocorre com o respeito ao 

background sociocultural ou linguístico da audiência (BUENO, 2010, p. 3). 

 

Para Germana Barata (2018), embora as redes sociais sejam vistas como espaços 

qualificados de divulgação, isso nem sempre acontece. Para a pesquisadora, com o avanço da 

propagação de informações pelas redes sociais, fica cada vez mais perigoso e complicado 

navegar na internet sem se deparar com notícias falsas, as famosas Fake News e matérias 

pseudocientíficas, divulgadas diariamente, que dificultam o alcance de notícias verídicas, 

verdadeiramente científicas, que ficam em segundo plano e são ofuscadas pela desinformação. 

Para alterar esse cenário, é preciso investir em ciência para que a divulgação científica seja 

valorizada (BARATA, 2018).  

Sendo assim, não basta apenas ser letrado cientificamente para uma participação 

prolífera, é necessário apresentar não só literacidade na Internet, como, também, literacidade 

na mídia e crítica. É preciso saber “comunicar, criar conteúdo e decodificá-lo (...) para 

reposicionar o usuário da mídia –  de passivo a ativo, de receptor para participante, de 

consumidor para cidadão” (LIVINGSTONE, 2011, p. 28-29). 

O uso das tecnologias digitais de informação e comunicação deve ser, ao mesmo 

tempo, criativo e crítico e, por isso, não pode prescindir de um uso adequado dos textos que 

são divulgados nos ambientes midiáticos e de uma educação para as mídias, para o 

desenvolvimento de um olhar crítico não apenas para essas produções, mas, também, para a 

própria ciência. 
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Paralelamente à cultura científica, como ideal a ser alcançado, uma cultura da mídia, 

expressão cunhada por Douglas Kellner (2001), é imprescindível. A defesa em aliar cultura 

científica e cultura da mídia relaciona-se à centralidade dos meios de comunicação na vida 

pública e privada de pessoas de todas as idades. É a mídia que oferece e tem o potencial de 

oferecer a maior parte das informações que as pessoas têm sobre ciência e tecnologia, 

coadjuvando com outras instituições, como a escola, possibilitando participação cidadã. “Do 

mesmo modo que se aprende a ler, a escrever e a contar para ter acesso a uma vida autônoma, 

aprender-se-à as mídias, porque elas são fontes de saberes, mas também de manipulações” 

(GONNET, 2004, p. 102). 

Os discursos de divulgação científica, como produtos culturais são seletivos da 

realidade que, longe da neutralidade e transparência, comportam certo grau de subjetividade, 

valores, inclinações pessoais, ideologias, enfim, elementos capazes de, concomitantemente, 

revelar e ocultar, de acordo com as escolhas do cientista ou divulgador, aspectos específicos 

da realidade social, não meros reflexos da sociedade. Dessa forma, para um contato adequado 

com essas produções, a educação para as mídias é imprescindível, pois possibilita um olhar 

crítico que desvela relações de poder que, longe de desenvolver meios de proteção, prepara as 

pessoas para a cultura da mídia. Dessa forma, compreende-se por educação para as mídias . 

 

[...] uma educação crítica para a leitura das mídias, qualquer que seja o suporte. O 

objetivo é facilitar um distanciamento, pela tomada de consciência do 

funcionamento das mídias, tanto de seus conteúdos como da contextualização dos 

sistemas nos quais elas evoluem (GONNET, 2004, p. 23). 

 

Dentro da instituição escolar, o modelo de transmissão da divulgação científica, ainda, 

é linear e segue a visão mecânica, do campo da ciência da informação, pressupondo a 

existência de um produtor (cientista), de um receptor (professor) e de um destinatário (aluno), 

tornando a divulgação científica fonte de transmissão e não de participação. 

Para que o uso dos materiais de divulgação científica difundidos pela mídia seja 

efetivo, é necessário pensar CTS numa perspectiva discursiva que, favorecida pela 

problematização e dialogicidade, proponha reflexões acerca de suas condições de produção, 

aspectos históricos, sociais, ideologias, silenciamentos; ampliando as possibilidades de 

polissemia e, portanto, de produção de sentidos pelos leitores; permitindo, assim, a construção 

de novos sentidos sobre a ciência e a tecnologia, que podem implicar mudanças significativas 

na educação, em geral, e na educação científica e tecnológica, em particular. 

“Um texto de mídia se torna um material que promove discussão e debate nas 

comunidades ativas, na intersecção entre cultura popular e o discurso cívico, conversas essas 
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que podem fazer com que as comunidades sejam ativas ou levar à mudança social” 

(JENKINS; GREEN; FORD, 2014, p.222). 

Questões como a forma com que um determinado veículo midiático dá tratamento ao 

tema que se refere à ciência no Brasil, buscando identificar posicionamentos por meio de 

marcadores (verbais ou não verbais) e proporcionar reflexões sobre as motivações que 

determinam a escolha do que e de como será noticiado, são possíveis de serem trabalhadas 

por meio de textos de jornalismo científico disponíveis na internet, que, diferentemente de 

alguns livros didáticos, propõem discutir os temas sem abandonar a política que os envolve e 

com isso, possibilita a desconstrução do “mito de uma ciência fetichizada” (ROTHBERG, 

2005, p.6). 

 Propor a leitura de alguns dos textos de divulgação científica como atividade escolar 

pode ser uma contribuição cultural relevante para os estudantes quando se pensa não apenas 

em formar futuros cientistas. Contudo, as mensagens midiáticas não são neutras, além de nos 

informar sobre o mundo, elas apresentam maneiras de percebê-lo e compreendê-lo 

(GONNET, 2004). 

Os textos de divulgação científica, produzidos por jornalistas, fazem parte da mídia e a 

relação que a escola mantém com as mídias não é facilmente identificável. “Na medida em 

que a internet possibilita formas baratas, acessíveis, variadas e dispersas de distribuição do 

conhecimento, a ênfase na literacidade crítica precisa ser ampliada” (LIVINGSTONE, 2011, 

p. 24). Assim,  

É dever da escola ensinar o aluno a ser um espectador ativo, um explorador 

autônomo e um autor da comunicação midiática. A competência ideal que a escola 

deve contribuir para formar constitui-se em preparar a ação preventiva – alertar o 

jovem contra diversas formas de influências ou de manipulações midiáticas – mas 

sobretudo torná-lo apto a uma atitude criativa em face das mídias, isto é, capaz de se 

apropriar do máximo de informações originais a partir de uma visão pessoal de 

qualquer tipo de documento midiático (GONNET, 2004, p. 50-51). 

 

O desafio, como nos propõe Douglas Kellner (2001), em sua obra Cultura da mídia, é  

ler politicamente a cultura contemporânea e analisar como os produtos culturais midiáticos 

realizam a transcodificação dos conflitos sociais em seus espetáculos, imagens e narrativas. 

 

Para quem viveu, imerso, do nascimento à morte, numa sociedade de mídia e 

consumo é, pois, importante aprender como entender, interpretar e criticar seus 

significados e suas mensagens. Numa cultura contemporânea dominada pela mídia, 

os meios dominantes de informação e entretenimento são uma fonte profunda e 

muitas vezes não percebidas de pedagogia cultural: contribuem para nos ensinar 

como nos comportar e o que pensar e sentir, em que acreditar, o que temer e desejar 

- e o que não (KELLNER, 2001, p. 10). 
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A escola é, por excelência, um local propício à divulgação de ideias novas e ao 

desenvolvimento de ações que envolvam diversos saberes. Conforme expõe Demerval Saviani 

(2012, p. 65), “a difusão de conteúdos vivos e atualizados é uma das tarefas primordiais do 

processo educativo, em geral, e da escola em particular”, que deve se reconfigurar com a 

inserção das mídias. “Escola e mídia não devem se ignorar, mas participar de um projeto 

comum de sociedade que reconheceria a necessidade do questionamento, do debate público, 

da educação para informação e para verificação das fontes” (GONNET, 2004, p. 100). 

  Autores como Cunha e Giordan defendem a importância de pensar a constituição do 

discurso presente na divulgação científica, para promoção de um trabalho mais efetivo com 

textos desse tipo. De acordo com Marcia Borin Cunha e Marcelo Giordan (2015), os textos de 

divulgação científica apresentam como tema central a ciência e a tecnologia, o suposto 

apagamento do sujeito, verbos em terceira pessoa do singular, para mostrar a impessoalidade 

do autor, a presença de diferentes vozes que camuflam a sua presença e apresentam o cientista 

como um personagem que dá credibilidade ao que está sendo divulgado. 

 Nesse sentido, “a linguística, a semiologia, a pragmática, que, não só, se dedicam a 

descrever os signos, os conteúdos, mas que tentam também compreender como o sentido se 

tece entre as pessoas que se comunicam e a partir de qual contexto” (GONNET, 2014, p. 18) 

constituem-se aliadas do trabalho com os textos de divulgação científica em sala de aula.  

 

5.5 Divulgação científica na escola 

 

A divulgação científica, por sua importância na formação da cultura científica, vem 

sendo desenvolvida em diversas esferas educativas. Sendo a escola um local de produção 

cultural e propício à divulgação de ideias novas e ao desenvolvimento de ações que envolvam 

diversos saberes, existem várias razões para se considerar a possibilidade de trabalhar com os 

materiais de divulgação científica na educação formal. Uma delas é a de que esses materiais 

favorecem a reflexão sobre o presente, pois abordam questões atuais que caminham da esfera 

científica para a esfera pública, tornando-se mais acessíveis à população, diferentemente dos 

textos apresentados pelos livros didáticos, muitas vezes concisos, simples e direcionados, que 

trazem o passado como evidência. Segundo Boaventura Sousa Santos (2010), o passado nos 

ensina lições e o futuro é o espaço das experiências possíveis, contudo a educação que deixa 

de lado o presente reafirma a monocultura do saber e impede uma maior participação cidadã.  

Os livros didáticos e os materiais de divulgação científica não são recursos educativos 

idênticos, pois apresentam finalidades diferentes, organizam-se de maneiras diversas e não 
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abrangem, necessariamente, o mesmo público leitor, embora isso possa ocorrer quando o 

professor faz uso desses materiais em sala de aula.  

São diversos os materiais de divulgação científica que podem variar desde um folder, 

um livro de literatura a manifestações artísticas. Segundo Lima (2016), a divulgação científica 

está presente na televisão, no rádio e no cinema, suportes que proporcionam interações 

diferentes daquelas possibilitadas pelos textos de divulgação científica. Além dos meios de 

comunicação, os espaços não formais de ensino têm papel importantíssimo para a divulgação 

científica e contemplam uma ampla gama de instituições e eventos, como museus 

(MARANDINO, 2004), o projeto Banca da Ciência (PIASSI; SANTOS; VIEIRA, 2015), 

dentre outros.  

Os propósitos e a natureza da divulgação científica não estão orientados para a 

educação formal, todavia, inúmeros professores reconhecem as potencialidades desses 

materiais, apropriam-se deles e os inserem em sala de aula, como complementares em 

situações de ensino. Contudo, pela natureza específica de cada material, a inserção da 

divulgação científica não pode ocorrer de maneira direta. O professor deve adequar os 

suportes selecionados aos contextos de ensino de ciências. Dentre os materiais que são 

utilizados, há os textos de divulgação científica que  

 
podem funcionar como elementos motivadores ou estruturadores da aula; 

organizadores de explicações; desencadeadores de debate e; contextos para a 

aquisição de novas práticas de leitura, estabelecendo relações com o cotidiano dos 

alunos, ampliando seu universo discursivo, e permitindo ressaltar aspectos da 

natureza da prática científica (MARTINS; NASCIMENTO; ABREU, 2015, p.1). 

 

Quando chega à sala de aula, os materiais de divulgação científica passaram pelo 

consumo do professor que nem sempre tem acesso a esses materiais em sua posição social de 

educador, pois, muitas vezes, consome informações sobre ciência e tecnologia em seu 

cotidiano, motivado por interesses particulares. Assim, antes de serem inseridos em sala de 

aula, os materiais de divulgação científica precisam ser transformados e ressignificados. 

Maria José P. M. de Almeida (1998) destaca que “o simples uso ou a substituição de textos 

didáticos por textos de divulgação científica não muda a qualidade da mediação escolar” 

(ALMEIDA, 1998, p. 54). O professor deve analisar, buscar as potencialidades dos materiais 

de divulgação científica e estabelecer relações com situações de ensino, a fim de utilizá-los 

como complementares para promover a aprendizagem de conceitos científicos ou a 

enculturação dos estudantes (LIMA, 2016). 

Após a apropriação dos materiais de divulgação científica pelos professores, ocorre a 

apropriação dos alunos, durante a interação com os suportes de divulgação científica nas 
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atividades realizadas em sala de aula. A compreensão que os alunos têm desses materiais está 

em função da adequação que o professor fez dessa ferramenta.  

Assim, a primeira relação dialógica acontece com o professor e a segunda, com os 

alunos que, em situações responsivas (BAKHTIN, 2003), não recebem passivamente as 

informações, mas constroem a sua própria enunciação. Portanto, a divulgação científica 

transita entre o contexto da cultura científica e a cultura dos destinatários.  

Ao tratar da apropriação da divulgação científica como ferramenta cultural, Lima 

(2016) sugere a existência de três planos de atuação docente: a microesfera, a mesoesfera e a 

macroesfera, que podem sintetizar a apropriação que se faz dos materiais de divulgação 

científica, desde o primeiro contato, realizado pelo professor, até a sua utilização em sala de 

aula. Na microesfera, a apropriação se dá no plano da linguagem; na mesoesfera, a 

apropriação se dá no campo do planejamento de ensino e, na macroesfera, há apropriação da 

divulgação científica como atividade da cultura científica.   

Conforme já foi evidenciado no subtítulo que tratou da cultura científica, há uma 

diversidade de esferas que perpassam a divulgação científica, como a midiática, a científica e 

a educacional. Por esse motivo, é possível encontrar recursos alheios e característicos de 

outros gêneros discursivos que são utilizados pelos discursos de divulgação científica. No 

entanto, cada discurso apresenta suas particularidades. Lima (2016) contribui 

significativamente quando tece reflexões a respeito da diferença entre o discurso escolar e o 

discurso de divulgação científica, devido aos propósitos dessas atividades que são 

desenvolvidas por esferas de criação ideológicas diferentes. “Enquanto o discurso de 

divulgação científica visa à legitimidade, à comunicação e à popularização da ciência, o 

discurso escolar busca a formação de cidadãos em uma determinada cultura” (2016, p.74). 

Então, quando um material de divulgação científica é levado para a sala de aula, há 

uma mudança de esfera, de gênero e de suas funções enunciativas.  Assim, as propostas de 

inclusão do discurso científico em situações de ensino devem considerar, principalmente, a 

constituição da esfera em que os textos circulam e, sobretudo, que a mudança de esfera exige 

um trabalho de análise crítica e discussão do gênero discursivo. Além disso, é imprescindível 

considerar a presença de novos interlocutores: o aluno e o professor, que possuem diferentes 

vivências, experiências e, sobretudo, diversas percepções e concepções sobre ciência e 

tecnologia (CUNHA; GIORDAN, 2015). 

Dessa maneira, constituindo-se uma modalidade particular de relação dialógica, ao ser 

utilizado em situações de ensino, o discurso de divulgação científica é incorporado pelo 

discurso de ensino e suscita novos discursos. Nesse processo, o professor desloca o referente 
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da divulgação científica, que é a cultura científica, o que não desqualifica a divulgação 

científica, pois do ponto de vista da educação científica, o papel da escola também é ensinar 

os estudantes a interpretar a divulgação científica, que será a principal, senão a única forma de 

interação que a maioria dos estudantes terá com a cultura científica após concluírem a 

educação básica (LIMA, 2016).  

Contudo, para que o trabalho com textos de divulgação científica, em sala de aula, seja 

profícuo e contribua com a formação de leitores e aprimoramento da capacidade crítica dos 

estudantes, será preciso desenvolver atividades que promovam a reflexão sobre a ciência a 

partir da perspectiva de seus processos, vantagens, desvantagens, custo, benefício e não como 

algo indiscutível ou meramente informativo e autoritário, característica do discurso 

pedagógico, no qual as informações aparecem como dadas e não há espaço para a articulação 

existente entre o discurso científico e o seu contexto mais amplo.  

Segundo Eni Orlandi (2010), por sermos sujeitos do conhecimento inseridos em uma 

sociedade da informação, há, muitas vezes, a ilusão de que informação é conhecimento. O 

discurso da divulgação científica, ao sair de seu espaço de circulação mais restrito e ser 

exteriorizado na sociedade, ocupando o lugar cotidiano dos sujeitos, circula produzindo 

efeitos de conhecimento. “Você não conhece x, você sabe que x. É um efeito de informação, 

como disse. Mas é representado como autorizando esse sujeito a dizer que conhece” 

(ORLANDI, 2010, p. 12). Só um trabalho que favoreça a percepção de que a linguagem, 

utilizada no discurso de divulgação científica, “tem sua espessura semântica, tem sua ordem, 

sua materialidade” (ORLANDI, 2010, p. 15) e promova a reflexão de que a relação da 

linguagem com a realidade é complexa, possibilitará a formação da opinião pública, social 

sobre a ciência e permitirá aos seus leitores participar dos rumos que toma a produção 

científica.  

Lima (2016) destaca que a apropriação que os alunos fazem da divulgação científica 

está no plano do domínio e não da apropriação. Pautado nos conceitos de domínio e 

apropriação propostos por Wertsch9 (1999), ele explica que domínio refere-se a saber utilizar 

determinada ferramenta, já apropriar refere-se em tomar uma ferramenta cultural para si, o 

que implica autonomia. Como a maioria das atividades propostas aos alunos são organizadas 

para serem cumpridas, há domínio e não apropriação.  

Segundo Orlandi (2009, p. 34) “onde está a linguagem está a ideologia”. No processo 

de interação entre locutor e receptor há não só confronto de sentidos, como também, de 

                                                
9 WERTSCH, J. La Mente en Acción. Buenos Aires: Aique, 1999.  



79 

 

interesses sociais. Portanto, ao realizar a leitura de um texto de divulgação científica, o 

cidadão não apenas se informa, mas se reconhece pelo afrontamento ideológico.  

Gómez (1997), em seu estudo sobre o papel da escola na formação dos alunos, como 

receptores dos meios de comunicação de massa, propõe a realização da leitura crítica, como 

meio de ultrapassar a superfície do texto e desvelar relações de poder que, longe de 

desenvolver meios de proteção, prepara as pessoas para a cultura da mídia. Esse autor sugere 

que os educadores façam uso de estratégias que permitam analisar criticamente o conteúdo 

das mensagens veiculadas pelos meios de comunicação de massa e evidenciem, ante os 

receptores, o tipo de valores e as conotações com que foram elaborados, já que o sentido do 

texto (da palavra escrita), não está no próprio texto, mas é resultado do processo de leitura, do 

qual fazem parte, além do próprio texto, os seus leitores e suas histórias de vida. Assim, o 

trabalho com textos em sala de aula, dentre eles o de divulgação científica, precisa ser 

compreendido no âmbito das interações entre o professor e o aluno, pois entram em jogo 

representações da ciência, de leitura e de ensino (ORLANDI, 1988).  

Embora os textos de divulgação científica sejam representantes de discursos 

informativos e que não têm intenção de tornar o outro mais competente em uma determinada 

área do saber (GRILLO; DOBRANSZKY; LAPLANE, 2004), o seu uso, na sala de aula, 

requer o entendimento da constituição do discurso da divulgação científica e a preparação 

adequada de professores e estudantes para explorá-los produtivamente. Ao pensar a 

constituição do discurso presente na divulgação científica, é possível promover um trabalho 

mais efetivo com textos desse tipo. No entanto, por estar presente em diferentes esferas 

sociais torna-se difícil relacionar a divulgação científica a uma esfera em particular, o que 

impede, também, de classificá-la enquanto gênero discursivo específico, como já foi 

evidenciado anteriormente, pois à medida que os enunciados de divulgação científica 

estabelecem relações dialógicas diversas com outras esferas da cultura, materializam-se em 

diferentes gêneros, como artigos, reportagens, editoriais, livros, entre outros.  

Assim, é possível compreender que os enunciados científicos existem entre os 

falantes, em processos interativos e são dialógicos, pois, como unidades reais do fluxo da 

linguagem, dialogam constantemente na concretude das interações com outros enunciados. 

Dessa forma, não é possível analisar os discursos de divulgação científica sem refletir a 

respeito de quais são as vozes que dialogam nesses discursos e como o aluno responde a elas, 

pois sem atitude responsiva não há aprendizagem.  

No diálogo entre ciência e público, “o divulgador assume o papel de mediador entre os 

cientistas e o público e é responsável pela exteriorização da ciência para fora de sua esfera de 
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produção, com a finalidade de criar uma cultura científica no destinatário” (GRILLO, 2013, p. 

84). No entanto, a divulgação científica não pode ser reduzida à mera transmissão de 

conhecimento, mas seu principal papel é aproximar, compartilhar e estimular ações que 

podem ser potencializadas pelo ensino, já que atua como elemento mediador entre o educador, 

o educando, o conhecimento e os novos sentidos produzidos.  

Marcia Borin da Cunha e Marcelo Giordan (2015), em seu artigo A divulgação 

científica na sala de aula: implicações de um gênero defendem a ideia de que ao trabalhar 

com os textos de divulgação científica, em sala de aula, o professor deve levar em conta a 

constituição das esferas em que esses textos circulam, o que exige um trabalho crítico e de 

estudo discursivo. Dessa maneira, ao ser levado para a sala de aula, alunos e professores 

devem compreender de que gênero discursivo se trata, a fim de compreender a constituição 

desse discurso.  

Ainda, segundo os autores, fazem parte do discurso de divulgação científica o discurso 

da ciência e o discurso de sua divulgação que: 

  
têm em comum o tema Ciência e Tecnologia e o suposto apagamento do sujeito 

(autor), tanto o discurso de divulgação científica quanto o discurso científico são 

discursos relatados e utilizam-se de verbos em terceira pessoa do singular para 

demarcar a impessoalidade do autor; o fato torna-se o ponto central em ambos os 

discursos, tomando forma nos textos como se fossem vozes; a presença do autor 

aparece de forma camuflada; o cientista aparece, nos textos de divulgação científica, 

como um personagem que dá credibilidade ao fato apresentado (CUNHA; 

GIORDAN, 2015, p. 67). 

  

 No discurso científico há destaque para a objetividade e neutralidade, diferentemente 

do discurso de divulgação científica que é subjetivo e apresenta uma outra forma 

composicional.  

 Deste modo, a transposição dos textos de divulgação científica de forma direta para a 

sala de aula é, segundo o ponto de vista de Cunha e Giordan (2015), um equívoco. Eles 

sugerem que os textos de divulgação científica sejam levados para a sala de aula a fim de 

estimular discussões em torno dos assuntos abordados pelos textos, suas ideologias, 

promovendo, assim, debates que possibilitem o desenvolvimento de uma visão crítica dos 

estudantes.  

 Além dos textos de divulgação científica presentes na esfera jornalística, há os textos 

de divulgação científica das revistas de divulgação científica digitais, disponibilizadas nos 

meios midiáticos que, atualmente, desempenham papel central nos processos de comunicação 

e informação, conforme evidenciado no subtítulo Divulgação científica no universo digital e 

educação para as mídias desta pesquisa. Os textos presentes nas revistas de divulgação 
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científica digitais, assim como os textos de divulgação científica, transitam entre diferentes 

áreas da cultura científica, com estrutura discursiva própria, como fica evidente, na figura 2. 

 

Figura 2 –  Revista de Divulgação Científica 

 

Fonte: COELHO; Márcia Azevedo;  MORALES Ana Paula.  A Revista Pré-Univesp na sala de aula.In: 

GIORDAN; CUNHA. A divulgação científica na sala de aula. Ijuí: Ed. Unijuí, 2015. 
  

Henrique César da Silva e Maria José P. M. de Almeida (1998), em seu artigo 

Condições de produção da leitura em aulas de Física no Ensino Médio: um estudo de caso, 

destacam que dentre os inúmeros aspectos que interferem na aprendizagem efetiva do 

estudante estão as mediações feitas em sala de aula pelo professor, a qualidade do material 

selecionado, além da própria história de vida do aluno. Professores e alunos têm histórias de 

leitura diferentes e o apagamento dessas diferenças pode estabelecer uma simulação de 

leitura, comprometendo o seu objetivo ou sentido. Para os autores, a escola interfere no modo 
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como o sujeito se vê diante do conhecimento científico: como leitor, como usuário, como 

produtor e como cidadão e o trabalho com a leitura de textos de divulgação científica, como 

também foi evidenciado por Gómez (1997) e por outros autores, promove um uso adequado 

desses materiais e uma aprendizagem efetiva. Sendo assim,  

 

A leitura como processo de interação entre um ser social: o aluno e um texto que em 

seu discurso carrega invariavelmente também o social: possibilita o afloramento de 

seus conhecimentos anteriores (leituras, conversas, aulas, informações via tevê, etc.) 

e permite que ele perceba a possibilidade de ampliar, aprofundar e até mesmo 

analisar criticamente alguns desses conhecimentos. É através da relação que se fará 

entre conhecimentos anteriores e aqueles presentes no texto que se inicia o próprio 

entendimento do texto (RICON; ALMEIDA, 1991, p. 15).  

 

A escola não é um elemento isolado e neutro dentro da sociedade, ela faz parte de 

complexas relações sociais, relações que produzem e veiculam conhecimentos, saberes, 

informações, habilidades e atitudes. A leitura escolar não pode estar dissociada das formas de 

leitura que a sociedade vem construindo e transformando ao longo dos séculos. Ela faz parte 

desse movimento ininterrupto. E isso inclui modos de leitura, tipos de textos e de conteúdos.  

 Se por um lado a associação entre divulgação científica e leitura torna-se  fundamental 

para uma transformação qualitativa na mediação escolar e, quando guiada pelo professor, 

amplia o campo de interesse dos alunos, por outro, é preciso considerar os inúmeros 

equívocos que impedem um trabalho significativo com a leitura de textos de divulgação 

científica. Dentre esses equívocos, está a ideia de que a leitura deve ser trabalhada apenas 

pelos professores de Língua Portuguesa; de que é uma habilidade intrínseca a qualquer 

estudante e, por isso, não precisa ser aprendida; de que apresenta sempre um sentido único do 

texto; além da crença de que a leitura realizada na área das ciências biológicas seja apenas 

para buscar informações (ALMEIDA, 1998).  

O texto escrito, dentre eles o de divulgação científica, não é um elemento isolado ou 

neutro. Quando utilizado em sala de aula, faz parte de uma trama de relações complexas que 

permeiam esse espaço. Dessa maneira, o trabalho com esses materiais deve levar em 

consideração as concepções, representações e expectativas entre os sujeitos, bem como o 

papel mediador do professor. “É o professor que coloca um texto para ser lido, é a relação do 

professor-aluno que estabelecerá critérios para a leitura deste texto, e é em primeira instância 

a leitura do professor que será interposta entre o texto e o aluno” (ALMEIDA; SILVA, 1988, 

p. 140). 

Nesse percurso em benefício da interação entre a cultura científica e a sociedade, 

destaca-se um interlocutor considerado privilegiado: o professor, agente importante no 
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sistema de atividades que constitui as práticas discursivas da divulgação científica em sala de 

aula. Além de tornar o discurso de divulgação científica um recurso valioso em sua prática 

docente, ao utilizá-lo como fonte bibliográfica ou recurso de interação entre o discurso 

científico e o estudante; o professor tem a possibilidade de ampliar os seus conhecimentos e 

aprimorar a sua formação. “A apropriação e o uso da divulgação científica pelo professor 

perpassam necessariamente pela compreensão que ele tem da divulgação científica e suas 

potencialidades para o ensino formal de ciências” (LIMA, 2016, p. 2).  

Sendo assim, o uso dos textos de divulgação científica, de acordo com características 

intrínsecas ao gênero, possibilita a integração do conhecimento de diversas áreas, 

desmistificando a ideia de que os conteúdos valem por si mesmos, sem necessidade de 

estarem integrados às práticas sociais, e permite a formação de uma cultura participativa, 

levando em consideração que a ciência é uma atividade humana, não está destituída de seu 

contexto histórico e social e que refletir sobre temas da área da ciência possibilita a ampliação 

da qualidade de vida e bem-estar da população. Além de possibilitar o desenvolvimento da 

interdisciplinaridade, que faz parte do ensino CTS, ao integrar as disciplinas, já que um texto 

de divulgação científica pode ser abordado a partir de perspectivas científicas, geográficas, 

históricas e até mesmo linguísticas.  
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6 CAMINHOS DA PESQUISA: UM ESTUDO DE CASO 

 

 Tendo em vista que o objetivo deste estudo se volta para a compreensão das 

dimensões que permeiam a apropriação e o uso da divulgação científica em situações de 

ensino, utilizaremos o estudo de caso, pesquisa qualitativa no campo social, que permite 

captar a complexidade de um sistema em atividade e prestar atenção aos problemas 

educacionais concretos (STAKE, 2005).   

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa do tipo exploratória, a abordagem 

adotada para delimitá-lo é de natureza qualitativa, que se destaca por apresentar as seguintes 

características: o pesquisador é o instrumento-chave, o ambiente é a fonte direta dos dados, 

tem caráter descritivo, o resultado não é o foco da abordagem, mas sim o processo e seu 

significado, ou seja, o principal objetivo é a interpretação do objeto de estudo (GODOY, 

1995). Segundo Liebscher (1998), a abordagem qualitativa é exequível quando o fenômeno 

em estudo apresenta natureza social e difícil quantificação.   

 Dessa forma, no caso desta pesquisa, o estudo de caso mostra-se útil para entender os 

fenômenos contemporâneos no contexto da vida real, investigar novos conceitos e verificar 

como elementos de uma teoria são utilizados e aplicados na prática (YIN, 2010). Assim, 

  

[...] o contato direto e prolongado do pesquisador com os eventos e situações 

investigadas possibilita descrever ações e comportamentos, captar significados, 

analisar interações, compreender e interpretar linguagens, estudar representações, 

sem desvinculá-los do contexto e das circunstâncias especiais em que se 

manifestam. Assim, permite compreender não só como surgem e se desenvolvem 

esses fenômenos, mas também como evoluem num dado período de tempo 

(ANDRÉ, 2013, p. 97). 

 

 Isto posto, percebe-se que o estudo de caso mostra-se adequado à pesquisa, uma vez 

que o objetivo é investigar como ocorre a interação entre o professor e os materiais de 

divulgação científica, os critérios utilizados para seleção, as vantagens, desvantagens, 

impedimentos do uso, bem como compreender como esses materiais, trabalhados na última 

etapa da educação formal, pelo viés dos Estudos Culturais, podem contribuir para a 

democratização do conhecimento científico, para a ampliação cultural, a inserção do cidadão 

na cultura científica, constitutiva da cidadania. 

A pesquisa desdobrou-se em uma primeira fase exploratória do material bibliográfico 

que permitiu estabelecer os fundamentos da investigação, identificar as teorias e conceitos 

relevantes para o trabalho, o “desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a 

coleta de dados” (YIN, 2010, p. 33), a definição clara do propósito de estudo e organização de 
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uma teoria preliminar relacionada ao tópico de estudo, que contribuiu para a posterior análise 

do material coletado e realização da interpretação das informações.  

Definido o método, realizada a fase exploratória e estruturadas as questões de 

pesquisa, as proposições, respostas provisórias às questões de pesquisa foram formuladas e 

partiram da hipótese de que o conhecimento científico tem papel importante na formação do 

sujeito e a divulgação científica, trabalhada em sala de aula, pode proporcionar a aquisição de 

conhecimentos sobre ciência ou mesmo ser responsável por inserir a população na cultura 

científica, constitutiva da cidadania. 

Após determinar a unidade de análise e depois de recebido o parecer consubstanciado 

emitido pelo Comitê de Ética da Plataforma Brasil, a diretora da Escola foi contatada, recebeu 

todas as informações da pesquisa, teve acesso ao escopo do projeto, autorizou a realização do 

estudo de caso e viabilizou o diálogo com a coordenadora pedagógica do Ensino Médio, que 

mediou o contato inicial com os docentes e promoveu os encaminhamentos posteriores. Antes 

da realização das observações e entrevistas, foi encaminhada, também, para os professores 

uma carta de apresentação, o projeto de pesquisa e o termo de consentimento livre e 

esclarecido.  

 

6.1 Unidade de análise  

 

A unidade de análise escolhida foi uma Escola Estadual localizada no bairro do 

Tatuapé, zona Leste da cidade de São Paulo. No início de sua formação, o bairro do Tatuapé 

era uma área habitada por imigrantes italianos. A urbanização ocorreu durante as décadas de 

1970 e 1980, quando foi ocupado por diversos estabelecimentos comerciais e residências de 

classe média. De acordo com dados da Prefeitura de São Paulo10 (2020), o bairro do Tatuapé 

faz parte da subprefeitura da Mooca e apresenta área de 8,20 Km2, população de 91.672 

habitantes e densidade demográfica de 11.180 habitantes por Km2. 

 
O Tatuapé, se era até poucos anos atrás um bairro desconhecido por boa parte da 

população da cidade de São Paulo, hoje se tornou uma referência. De sítios a 

chácaras, passou, no final dos anos 20, a conhecer algumas indústrias até assistir a 

sua saída já nos anos 70 e em pouco tempo acender como bairro valorizado de 

edifícios de alto padrão. (ENDRIGUE, 2008, p. 97).  

 

                                                
10 Dados disponíveis em: 

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos/index.ph

p?p=12758>. Acesso em: 16 nov. 2020.  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos/index.php?p=12758
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos/index.php?p=12758
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 De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil11 (2020), o bairro do 

Tatuapé apresenta IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de 0,938. O 

IDHM - é calculado considerando três dimensões: longevidade, educação e renda, o que 

reflete as condições urbanas e o acesso a serviços básicos que garantem qualidade de vida. O 

índice do IDHM pode variar de 0 a 1, sendo que locais com índice acima de 0,8 são 

considerados de alto desenvolvimento humano. O IDHM do bairro do Tatuapé é maior do que 

o IDHM da região metropolitana de São Paulo, 0,794, sendo considerado um bairro com boas 

condições de vida, pois o índice leva em consideração também a expectativa de vida.  

A Escola, na qual o estudo foi realizado, conta com, aproximadamente, 1300 alunos, 

distribuídos em 16 salas de aula, em dois períodos. O período matutino com alunos do Ensino 

Médio e o período da tarde com alunos do Ensino Fundamental, anos finais. A escola possui  

1 sala de multimídia, 1 laboratório de ciências, 1 laboratório de informática e 2 quadras para 

práticas esportivas, uma coberta e outra descoberta. A maioria dos alunos é oriunda do 

próprio bairro. Aproximadamente são 25 professores que trabalham na escola, nos dois 

períodos e a grande maioria é efetiva. A maior parte das salas do Ensino Médio apresenta, em 

média, 35 a 40 alunos.  

De acordo com o Inep12 - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira, a Escola apresenta Ideb - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, de 

2019, 6,31, mantendo-se acima da meta. Segundo o Inep, a meta a ser atingida pelo Brasil até 

2021 é de 6,0, ampliando o nível de qualidade educacional para, assim, em termos de 

rendimento e proficiência, alcançar a média dos países desenvolvidos. O Ideb, criado pelo 

Inep, em 2007, é um índice calculado a partir da combinação de dois indicadores:  o indicador 

de desempenho – pontuação média dos alunos em avaliações externas (Prova Brasil) e o 

indicador de rendimento – taxa média de aprovação dos estudantes (Censo Escolar) 

(FERNANDES, 2007). 

Com a melhora dos resultados do aprendizado, o valor do Ideb aumenta e, caso as 

taxas de aprovação reduzam, ele diminui, agregando, assim, em um único indicador duas 

medidas, uma de desempenho e outra de rendimento, o que se torna um dos principais 

motivos da utilização desse indicador na orientação de políticas públicas educacionais 

(SOARES; XAVIER, 2013). Deste modo,  

 
[...] as médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para escolas e 

municípios, e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para os estados e 

                                                
11 Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/#home>. Acesso em: 16 nov. 2020. 
12 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/guest/inicio>.Acesso em: 02 nov. 2020. 

http://www.atlasbrasil.org.br/#home
http://portal.inep.gov.br/web/guest/inicio
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o País, realizados a cada dois anos. As metas estabelecidas pelo Ideb são 

diferenciadas para cada escola e rede de ensino, com o objetivo único de alcançar 6 

pontos até 2022, média correspondente ao sistema educacional dos países 

desenvolvidos (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO). 

 

Optou-se por realizar o estudo de caso nessa instituição educacional, pertencente à 

Leste 5, pois, de acordo com o resultado apresentado pela avaliação do Saresp - Sistema de 

Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, realizado em  2019, a instituição 

apresentou os melhores resultados em Língua Portuguesa e Matemática, superando outras 

escolas da mesma Diretoria de Ensino e da Região Metropolitana de São Paulo, localizadas no 

bairro do Tatuapé, conforme é possível perceber na tabela 1 apresentada a seguir. 

As escolas serão nomeadas de A, B, C e D, sendo que a Escola D é a instituição 

escolar na qual realizou-se o estudo de caso. 

 

Tabela 1 –  Pontuação média das escolas selecionadas - 3ª série do Ensino Médio, segundo resultados do Saresp 

 

Instâncias 

Língua Portuguesa Matemática 

3ª série  3ª série  

ESCOLA A 268,50 281,60 

ESCOLA B 265,83 283,10 

ESCOLA C 272,40 270,00 

ESCOLA D 296,10 307,30 

Fonte: http://saresp.fde.sp.gov.br/2019/ 

Dentro dessa unidade de análise, definiu-se estudar um grupo de professores e alunos 

da 3ª série do último segmento da educação básica: o Ensino Médio, mesmo grupo que 

participa do Saresp - Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo,   

constituindo, assim, um estudo de caso único e integrado, com propósito exploratório, 

descritivo e posteriormente explicativo, pois objetiva-se uma aproximação do problema a ser 

investigado para compreendê-lo, interpretá-lo, descrevê-lo, de forma a torná-lo mais explícito, 

a fim de aprimorar ideias, construir hipóteses e identificar os fatores que contribuem para a 

ocorrência dos fenômenos investigados (GIL, 2009). 

Por se tratar de um método abrangente, que possibilita lidar com uma ampla variedade 

de evidências, para a realização do estudo de caso, serão utilizadas diferentes táticas de coleta 

de dados, o que confere maior credibilidade aos resultados, pois a combinação dos métodos 

http://saresp.fde.sp.gov.br/2018/
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possibilita a comparação das informações e a constatação de que o que está sendo observado e 

relatado permanece inalterado em diferentes circunstâncias.  

Para a realização deste estudo de caso, foram utilizados os seguintes procedimentos de 

coleta de dados primários: observação direta, que será descrita no próximo subtítulo, e 

entrevista; análise de registros (planos de aula e planejamentos) e artefatos físicos (cadernos e 

livros) para a coleta dos dados secundários.  

 

6.2 Observação  

   

Durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, de 2018, parte dos 

procedimentos primários e secundários foram realizados. No total, quatro docentes, de 

Biologia, Química, Física e Matemática, permitiram a realização da observação direta de suas 

aulas e de alguns materiais didáticos por eles utilizados e participaram das entrevistas que 

ocorreram individualmente. O grupo de professores mostrou-se bastante receptivo, tanto à 

presença da pesquisadora, quanto à temática abordada. 

 Num primeiro momento, ocorreu a coleta de informações que nos permitiram 

conhecer aspectos mais específicos do cotidiano da escola, das atividades desenvolvidas pelos 

professores, ou seja, informações gerais como: de que maneira ocorre a interação entre 

professores e alunos e de que maneira os professores fazem uso de materiais de divulgação 

científica em situações de ensino. Essas informações foram coletadas a partir da observação 

das aulas e registradas.   

 A coleta de dados, a partir da técnica da observação, busca obter informações 

utilizando os sentidos, a fim de compreender certos aspectos da realidade, em um primeiro 

momento, incompreensíveis. A observação desempenha importante papel em uma pesquisa, 

pois obriga o investigador a estabelecer um contato direto com a realidade estudada 

(LAKATOS; MARCONI, 2003).  

No registro das aulas, foi utilizado um diário de campo, onde tudo o que era observado 

era anotado. Durante a realização da pesquisa, a pesquisadora assistiu a aulas da 3ª série do 

Ensino Médio dos professores de Biologia, Química, Física e Matemática, em diferentes 

salas, ao longo de quatro meses. As aulas ocorreram em três espaços distintos: a sala de aula, 

o laboratório de informática e o laboratório de ciências. Os dois últimos ambientes foram 

utilizados em dois momentos, apenas, pelo professor de Física.  
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6.3 Pesquisa documental 

 

 Para complementar e enriquecer os dados, os documentos institucionais foram 

analisados, como livros didáticos, diários dos professores e anotações. De acordo com Gil 

(2009), a pesquisa documental é muito semelhante à pesquisa bibliográfica. Enquanto a 

pesquisa bibliográfica faz uso das contribuições dos diferentes autores que compõem o 

referencial teórico, a pesquisa documental faz uso de materiais que ainda não foram 

analisados ou que podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa.  

 Foram analisados alguns diários escolares, alguns cadernos de anotações dos 

professores, cadernos de alunos e alguns livros didáticos, constituindo-se assim documentos 

de fonte primária que podem servir como fonte de informação para a pesquisa científica 

(MARCONI; LAKATOS, 2003). As informações contidas nesses documentos foram 

complementares às outras fontes de coleta de dados.  

 

6.4 Entrevistas 

 

Tanto as entrevistas quanto a coleta de informações foram realizadas respeitando as 

diretrizes e os princípios éticos na pesquisa com seres humanos, conforme as orientações da 

resolução do Conselho Nacional de Saúde - CNS 196/96 e das diretrizes gerais da Comissão 

de Ética na Pesquisa da EACH-USP. As gravações, portanto, foram realizadas com o 

consentimento livre e esclarecido por parte de todos os sujeitos envolvidos. Os documentos 

endereçados ao grupo gestor e aos professores encontram-se nos apêndices A e B deste 

trabalho.  

As entrevistas foram agendadas previamente e realizadas na Escola. O roteiro foi 

composto de perguntas que versavam sobre dois eixos: (1) Consumo de informação científica 

e (2) Metodologia. Todos os entrevistados concordaram com a gravação, garantindo maior 

fidedignidade na coleta das informações. As entrevistas foram realizadas em dois dias e o 

tempo de duração de cada entrevista variou entre 10 e 12 minutos.  

Na Parte 1 do roteiro da entrevista, foram levantados dados de caracterização dos 

sujeitos e referentes ao consumo de informação científica. As questões feitas foram adaptadas 

do Indicador de Consumo de Informação Científica (Icic). O Icic constitui um importante 

indicador, pois determina o índice de consumo declarado de informação científica e, no caso 

desta pesquisa, possibilita análises que avaliam o quanto o consumo de informação pode ou 

não afetar atitudes e percepção dos professores em sala de aula.  
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A Parte 2 envolveu questões que tiveram como finalidades principais identificar os 

materiais de divulgação científica utilizados pelos professores e os usos que fazem desses 

materiais, além das vantagens e desvantagens de sua utilização.  

Considerada uma das modalidades de obtenção de informações em pesquisas 

qualitativas, a entrevista reuniu um roteiro de questionamentos que orientaram o diálogo entre 

os professores e o pesquisador. Os questionamentos foram apoiados no embasamento teórico, 

nas proposições iniciais do estudo de caso, embora abarcaram, também, algumas questões que 

surgiram durante as circunstâncias momentâneas da entrevista.  

Para Maria Cecília Minayo (1998), de modo geral, o uso de entrevistas em pesquisas 

torna-se uma estratégia que visa a obtenção de informações a partir de uma fala que pode 

revelar condições estruturais, motivações, crenças, atitudes ou sistemas de valores, normas e 

símbolos que compõem as representações de um indivíduo ou grupo, permitindo ao 

entrevistador compreender a visão de mundo dos respondentes. 

A entrevista, em sua versão preliminar, foi realizada, constituindo um pré-teste que 

possibilitou reformular duas questões para evitar respostas destoantes que tornariam o 

material coletado não eficaz e a inclusão de uma questão que surgiu a partir de dúvidas não 

esclarecidas pela resposta dada. As entrevistas foram gravadas em áudio e posteriormente 

transcritas. 

A partir da análise das informações apresentadas, antes da entrevista, foi possível 

caracterizar os quatro participantes como sendo majoritariamente homens, entre 37 e 65 anos, 

com Licenciatura, como formação mínima, e atuantes do Ensino Médio e de outros segmentos 

de ensino.  

Todos os professores entrevistados tinham entre 4 e 18 anos de docência na Escola e, 

segundo informações apresentadas nas entrevistas, já faziam uso dos textos de divulgação 

científica em sua prática docente.   

A tabela 2, a seguir, apresenta uma breve descrição do perfil dos entrevistados, assim 

como o rótulo que será utilizado para designar cada um deles durante a análise. 
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Tabela 2 –  Participantes da entrevista 

 Entrevistado 1 (E1) Entrevistado 2 (E2) Entrevistado 3 

(E3) 

Entrevistado 4 

(E4) 

Idade 65 anos 

 

54 anos 37 anos  40 anos 

Formação 

 

Licenciatura Química e 

Engenharia Química 

Bacharelado e 

Licenciatura em 

Biologia 

Licenciatura, 

Especialização, 

Mestrado e Doutorado 

em Matemática 

Licenciatura em Física 

Disciplina 

ministrada 

Química Biologia Matemática Física 

Tempo de 

docência 

40 anos 23 anos 16 anos 08 anos 

Tempo de 

docência na 

Escola 

7 anos 18 anos 13 anos 04 anos 

Outros 

segmentos de 

atuação 

Ensino técnico Ensino Fundamental II 

Cursos pré-

vestibulares 

Ensino superior EJA 

Fonte: Entrevista realizada em dezembro de 2018 na Escola Prof. João Borges. 

  

 Depois de organizado o material coletado, procedeu-se a sua análise que será descrita 

no próximo capítulo.  
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7 ANÁLISE DE CONTEÚDO E CATEGORIZAÇÃO  

 

 Para dar início às análises do material coletado, a partir das entrevistas realizadas com 

os quatro professores, e compreendê-lo para além dos seus significados imediatos, optou-se 

pela análise de conteúdo categorial temática, conjunto de técnicas de análises das 

comunicações, visando obter, do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção ou recepção dessas mesmas 

mensagens, afastando-se, assim, “dos perigos da compreensão espontânea” (BARDIN, 2010, 

p. 30).  

Ainda que não seja dissociada das demais fases da pesquisa, a análise de dados 

empíricos tem como principal objetivo compreender o que foi coletado, a fim de confirmar ou 

não as proposições apresentadas e ampliar a compreensão para além das aparências do 

fenômeno.  

 A metodologia de análise de conteúdo permite classificar e categorizar qualquer tipo 

de conteúdo comunicativo, neste caso proveniente das mensagens transcritas das entrevistas, 

reduzindo suas características a elementos-chave, de modo a poder compará-los a uma série 

de outros elementos (CARLOMAGNO; ROCHA, 2016). 

 Embora este trabalho de pesquisa tenha como objetivo apresentar uma análise 

qualitativa do material coletado, durante a realização do estudo de caso, para tornar a análise 

de conteúdo mais efetiva e facilitar a fase de categorização, optou-se por uma breve análise 

quantitativa do conteúdo manifesto nas comunicações, a fim de fragmentar, num primeiro 

momento, a mensagem objetivamente, antes da realização do exame categorial. Esta fase 

inicial também contribuiu para a elaboração das pré-categorias e categorias de análise.  

 Para o desenvolvimento da investigação, optou-se por tomar como balizadoras deste 

estudo as etapas técnicas propostas por Bardin (2010), organizadas em três fases: 1) pré-

análise, 2) exploração do material e 3) tratamento dos resultados: inferência e interpretação.  

 Referente à primeira fase de pré-análise, o autor explicita que é nesta fase que ocorre 

“a escolha dos documentos a serem submetidos à análise, a formulação das hipóteses e dos 

objetivos e a elaboração de indicadores que fundamentam a interpretação final” (BARDIN, 

2010, p. 121). Sendo assim, ao proceder com a análise de conteúdo, os primeiros documentos 

escolhidos foram as entrevistas realizadas com os professores.  

 Segundo a mesma autora, ainda nesta fase, é necessário levar em consideração 

algumas regras para a constituição efetiva de um corpus, conjunto de documentos que serão 

submetidos aos procedimentos analíticos, como: regra da exaustividade, da 
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representatividade, da homogeneidade e da pertinência, que foram consideradas para a 

realização desta análise. 

 Concluída a primeira fase, partiu-se para a exploração do material e realização da 

leitura flutuante, que consiste em estabelecer contato com o material transcrito. Após a 

realização da leitura flutuante do material coletado, foram estabelecidas algumas categorias 

que resultaram do processo de codificação das entrevistas transcritas.  “Destaca-se que não 

existem ‘regras’ tanto para a nomeação das categorias, quanto para a determinação do número 

de categorias, essas questões ficam contingentes a quantidade do corpus de dados coletados 

anteriormente” (SILVA; FOSSÁ, 2013, p. 8). A partir das primeiras impressões, outras 

leituras minuciosas permitiram a elaboração de índices e indicadores. 

Ainda na etapa de exploração do material, foi realizada a análise textual, distinta da 

leitura flutuante por ser uma leitura com profundidade, que busca compreender cada conteúdo 

a partir de cada frase ou palavra encontradas no material analisado.  

Com vistas a responder ao problema de pesquisa e aos objetivos desta dissertação, os 

dados coletados previamente foram examinados por meio da análise categorial que, conforme 

explicita Bardin (2010), consiste no desmembramento do texto em categorias agrupadas 

similarmente para a posterior realização de inferências e interpretação. Dessa forma, para que 

a análise categorial temática seja efetiva, fez-se necessário a realização de duas etapas 

complementares: a primeira que consiste no isolamento dos elementos de acordo com os 

temas e subtemas e a organização ou classificação da mensagem a partir das categorias de 

análise.  

 O recorte realizado foi a nível semântico, no qual os principais temas foram 

identificados. “O tema é a unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto 

analisado segundo critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura” (BARDIN, 2010, 

p.131). Ao fazer a análise temática, foi possível encontrar os núcleos de sentido que, de 

acordo com a frequência, significarão algo para o objetivo analítico a que se propõe este 

trabalho de pesquisa.  

 A partir da identificação de um tema explícito no corpus de análise, foram criados  

índices que traziam informações relevantes. Esses índices foram marcados nos textos 

transcritos das entrevistas por meio dos códigos, conforme apresentado na tabela 3, gerando, 

assim, as 14 primeiras pré-categorias, ou categorias iniciais. 
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Tabela 3 –  Índices criados durante a pré-análise 

Códigos Pré-categorias (Unidades de registro) 

MO Meios de obtenção de informação científica. 

ATCT Atualização sobre temas relacionados à ciência e à tecnologia. 

DDC Definição de divulgação científica.  

RDCC Recursos utilizados para a divulgação do conhecimento científico.  

IDC Importância da divulgação científica. 

RDCC Relação do material de divulgação científica com o conteúdo. 

VTDC Vantagens do uso dos textos de divulgação científica. 

DTDC Desvantagens do uso dos textos de divulgação científica. 

CSDC Critérios de seleção dos materiais de divulgação científica. 

UDC Usos didáticos dos materiais de divulgação científica. 

DDC Dificuldades para utilizar os materiais de  divulgação científica. 

DMDC Disponibilidade dos materiais de divulgação científica. 

AS Aprendizagem significativa. 

RS Representação social. 

 Fonte: Autoria própria. 

 

Na análise do conteúdo, o processo de codificação é importante, pois permite 

identificar aspectos que parecem relevantes na pré-análise, mas que nem sempre serão 

utilizados na categorização.  

Uma vez escolhidos os índices, procedemos à construção de indicadores precisos e 

seguros. Desde a pré-análise devem ser determinadas operações: de recorte do texto em 

unidades comparáveis de categorização para análise temática e de modalidade de codificação 

para o registo dos dados.  

Procedemos à análise do material e contagem da frequência do código na transcrição 

das entrevistas, a fim de analisar e selecionar quais índices seriam utilizados ou reformulados 

para darmos prosseguimento à construção das categorias propriamente ditas. Neste momento, 

levamos em consideração os critérios de qualidade apresentados por Bardin (2010) para 

facilitar a escolha de categorias adequadas, como a exclusão mútua, a pertinência, a 

objetividade, a fidelidade e a produtividade.  
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O procedimento posterior foi o agrupamento ou desmembramento das pré-categorias 

para refinar mais a análise. O agrupamento progressivo das categorias iniciais resultou nas 

categorias finais, que estão pautadas nas narrativas dos entrevistados, referencial teórico e 

observações e o desmembramento de algumas pré-categorias resultou nas categorias 

intermediárias, que poderão ser observadas na análise das categorias. A partir da leitura, foi 

possível observar quais os índices relevantes e quais os que traziam poucas informações ou 

não se traduziam em tendências de pesquisa e, diante disso, foram excluídos.  

Em seguida, retornamos aos documentos para uma nova leitura e identificação de 

unidades de registro e contexto. A unidade de registro “é a unidade de significação a codificar 

e corresponde ao segmento de conteúdo a considerar como unidade base, visando a 

categorização e a contagem frequencial” (BARDIN, 2010, p. 130), enquanto as unidades de 

contexto são unidades, de modo geral mais amplas do que as de análise, que servem de 

referência a estas, fixando limites contextuais para interpretá-las. 

A partir das categorias empíricas, foi realizada a decomposição dos dados coletados, 

transcritos das entrevistas e organizado o reagrupamento em unidades de contexto e registro, a 

fim de evidenciar os primeiros caminhos de análise.  

O agrupamento das pré-categorias em categorias finais pode ser melhor visualizado na 

tabela 4.   

 

Tabela 4 –  Categorias  finais  

Pré-categorias Categorias finais 

Meios de obtenção do conhecimento científico.  

        Consumo de informação científica 

Atualização sobre temas relacionados à ciência e à 

tecnologia. 

 

Recursos utilizados para a divulgação do 

conhecimento científico. 

 

 

Aspectos metodológicos 
Critérios de seleção dos materiais de divulgação 

científica. 

Usos didáticos dos materiais de divulgação científica. 
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Representação social.  

 

Relevância da divulgação científica 
Vantagens do uso dos textos de divulgação científica. 

Dificuldades para utilizar os materiais de divulgação 

científica. 

Fonte: Autoria própria. 

 

 A partir dessa organização, foram elencadas três categorias finais: consumo de 

informação científica, aspectos metodológicos e relevância da divulgação científica, que se 

relacionam entre si e com o objetivo desta pesquisa e serão analisadas, bem como as pré-

categorias relacionadas, no próximo subtítulo.  

 

7.1 Análise dos dados segundo as categorias  

  

Conforme já informado, as pré-categorias, ou categorias iniciais, foram subdivididas 

em categorias intermediárias para facilitar a análise e a sua frequência foi indicada nas tabelas 

apresentadas. A análise foi organizada por categoria final. Sendo assim, apresentaremos o 

estudo das três categorias identificadas: consumo de informação científica, aspectos 

metodológicos e relevância da divulgação científica; destacando unidades de análise que 

evidenciam o tema a ser categorizado.   

  

7.1.1 Consumo de informação científica 

  

 Sabemos que a inserção da divulgação científica na educação ocorre em duas etapas: a 

primeira delimitada pelo consumo e acesso dos materiais de divulgação científica pelo 

professor, que perpasssa necessariamente pela compreensão que ele tem da divulgação 

científica, e a segunda pelo uso desse material em situações de ensino, após a apropriação 

cultural. Dessa forma, torna-se importante investigar como acontece o consumo de 

informações científicas, a apropriação, pelos professores, do discurso de divulgação científica 

e a sua incorporação no contexto escolar, para analisar se esse consumo influencia a sua 

prática docente.  

A partir da análise da primeira categoria: (1) consumo de divulgação científica, 

relacionada ao consumo de materiais de divulgação científica pelos professores, foi possível 
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perceber, nas pré-categorias: (1.1) de quais meios os entrevistados obtêm informações 

científicas e (1.2) se consideram-se atualizados.  

Inicialmente foram analisados os meios de obtenção de informação científica, 

buscando identificar quais os veículos mais lidos e consultados pelos professores, bem como 

o profissional que mais entra em contato com o discurso de divulgação científica. Foram, 

também, apresentadas as inconsistências observadas entre a entrevista e a prática. Uma síntese 

de tal análise é apresentada na tabela 5. 

 

Tabela 5 –  Meios de obtenção de informações científicas 

declarados por cada respondente 

Meios de obtenção Respondentes 

Frequência 

(%) 

Livros E2, E3, E4 75 

Jornais E3, E4 50 

Revistas E1, E2, E3, E4 100 

Internet E2, E3, E4 75 

Redes sociais E2, E3, E4 75 

Programas de TV E2, E3, E4 75 

Artigo E3 25 

Conversas E2, E3, E4 75 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

A palavra leitura, segundo Orlandi (1983), pode ser entendida como a atribuição de 

sentidos, sendo utilizada, tanto para a escrita quanto para a oralidade. Dessa maneira, diante 

de um exemplar, de qualquer natureza, tem-se a possibilidade da realização de leitura. A 

autora atribui, também, à palavra leitura outros dois sentidos: o de concepção e construção, 

um mais amplo do que o outro. No sentido de concepção, a leitura reflete a relação com a 

ideologia e relaciona-se à leitura de mundo. No segundo sentido, relaciona-se à construção, 

propriamente dita, de um conjunto teórico, metodológico, adquirindo um caráter de 

aprendizagem formal, influenciando na constituição intelectual ao relacionar ideias trazidas 

por diferentes leituras, opiniões, assuntos e posicionar-se diante deles.   

 Essas concepções se refletem na proposta de trabalho dos professores, pois a leitura 

de diferentes materiais acrescenta informações (concepção) que influenciam na prática 

docente, tendo relação com as ações educativas promovidas (construção).  

  Diante dos meios de obtenção do conhecimento científico, informado pelos 

professores e apresentados na tabela 5, todos declararam que o discurso de divulgação 

científica entra em seu cotidiano através de revistas. Enquanto um dos respondentes (E1) 
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informou que lia a Revista Veja, outros três (E2, E3, E4) afirmaram ler a Revista Fapesp, 

periódico recebido na escola. Contudo, quando questionados a respeito de um texto lido na 

Revista Fapesp que tenham considerado importante, nenhum dos professores soube 

responder, mesmo o E2 (2018) que afirmou estar com um dos exemplares “A gente recebe 

aqui na escola e a coordenadora passa para mim, inclusive eu estou com um dos números”.  

 Em número igual de respostas, três professores (E2, E3, E4) afirmaram entrar em 

contato com o discurso de divulgação científica a partir da leitura de livros, por meio da 

Internet, redes sociais, programas de TV ou mesmo conversas com os colegas.  

 Cabe ressaltar que apenas um dos professores soube informar o título de um livro que 

estava sendo lido, durante o período de realização da entrevista, E2 (2018), “estou lendo o 

livro ‘A diversidade da vida’, de Wilson”, e outro, E4 (2018), fazer referência a um site que 

segue e indica aos alunos. Esse mesmo professor, que fez referência ao site, foi o único que 

fez uso desse material em suas aulas, durante o processo de observação, realizado pela 

pesquisadora. Fato semelhante ocorreu quando os inquiridos foram questionados a respeito de 

um programa de TV que costumavam assistir. Apenas o professor E2 (2018) referenciou 

programas: “(...) gosto muito da Discovery, National Geographic, muito programa sobre 

ecologia”. 

 Segundo Jon Palfreman, citado em uma reportagem do site ComCiência13, ex-produtor 

de programas científicos da BBC e da PBS, atualmente dono de uma produtora que faz 

programas científicos para a mesma PBS, a maior parte dos programas atuais veiculados pela 

TV deixa a ciência moderna de lado e tem como objeto promover grandes espetáculos, ou 

mesmo deixar a “ciência sexy”, termo cunhado pelo próprio pesquisador, em artigo publicado 

no ano de 2002, ao fazer referência aos programas que têm por objetivo despertar a 

curiosidade e o interesse do telespectador, mesmo que para isso veiculem fatos 

desatualizados. Dessa maneira, ao assistir a programas como o citado pelo respondente, não 

necessariamente há o contato com a informação científica atualizada.  

Para apenas dois professores (E3, E4), o contato com o discurso de divulgação 

científica se dá por meio de jornais, ainda que às vezes: “Leio jornais, às vezes, sim” (E4, 

2018); “Sim, leio jornais impressos” (E3, 2018). Vale, todavia, destacar que mesmo 

respondendo de forma afirmativa, o professor, depois, retomou a resposta informando: “não 

leio sempre. Hoje a gente lê mais na internet, né?!” (E3, 2018). 

                                                
13 VALENTE, Luciano. A ciência sexy da TV. ComCiência, 2008. Disponível em: 

<http://www.comciencia.br/comciencia//handler.php?section=8&edicao=37&id=448>. Acesso em: 30 jan. 2020. 

http://www.comciencia.br/comciencia/handler.php?section=8&edicao=37&id=448


99 

 

 Apenas um dos professores (E3) afirmou ler artigos científicos, com o objetivo de 

utilizá-los como recursos didáticos, prática justificada pela escassez de tempo e elevada carga 

horária. Com isso, percebe-se que a forma como se colocam em relação aos diferentes 

veículos não é fortemente influenciada pela possibilidade de uso em sala de aula, ou seja, o 

perfil de leitor nem sempre é traçado por interesses pedagógicos, já que os respondentes 

assumem posições sociais diferentes, relacionadas ao consumo dos materiais de divulgação 

científica, ora como consumidores de um produto cultural, ora como professores, visto que a 

divulgação científica, diferentemente de outros suportes, não é produzida para situações 

formais de ensino.  

 Mesmo que, em sua maioria, não consumam materiais de divulgação científica em sua 

posição de educadores e entrem em contato com esses materiais em seu cotidiano, motivados 

por interesses particulares, antes de serem inseridos em situações de ensino, qualquer material 

deve ser ressignificado e transformado, conforme afirma Maria José P. M de Almeida (1998). 

A simples substituição de textos didáticos por textos de divulgação científica não altera a 

qualidade da mediação escolar. Deve-se levar em consideração a natureza específica de cada 

material e a sua inserção não pode ocorrer de maneira direta.  

 O primeiro contato com os materiais de divulgação científica pelos professores se dá 

no plano da microesfera e só depois de ocorrer a apropriação no campo do planejamento, 

mesoesfera; e como atividade da cultura científica, macroesfera, é que o material pode ser 

efetivamente utilizado em sala de aula (LIMA, 2016), conforme evidenciado no subtítulo A 

divulgação científica na escola.  

 

Tabela 6 – Autoavaliação de cada respondente sobre sua atualização a respeito temas 

relacionados à ciência e à tecnologia 

Atualização Respondentes 

Frequência 

(%) 

Considera-se bem informado E1, E2, E3 75 

Considera-se relativamente informado E4 25 

Não se considera bem informado 0 0 
Fonte: Autoria própria. 

 

Com relação à unidade de registro atualização, dessa mesma categoria, três 

professores (E1, E2, E3) consideram-se bem informados, conforme indicado na tabela 6. 

Dentre esses professores, um destaca ser bem informado em sua área de conhecimento, neste 

caso, Biologia, E2 (2018) “Sim, principalmente na minha área eu sou bem informado”; outro, 

relaciona a sua atualização à aproximação da linguagem dos alunos, conforme indica a 
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transcrição: “eu procuro estar atualizado para traduzir em uma linguagem fácil para que possa 

ser passado aos alunos” (E3, 2018), evidenciando, novamente, que a apropriação que faz dos 

materiais de divulgação científica é para a sua utilização em situações de ensino.   

O professor E4 considera-se relativamente informado e a atualização não acontece 

com muita frequência, devido à ausência de tempo, conforme fica claro em sua fala “(...) a 

falta de tempo é um dos fatores que impede estar mais informado” (E4, 2018). 

Cabe ressaltar que a apropriação e o uso da divulgação científica pelo professor não se 

dá de forma genérica e estável, sendo suscitados pela compreensão que ele tem sobre a 

divulgação científica. 

Antes de adentrarmos a análise da segunda categoria, é possível verificar que o 

professor que comunicou obter informações científicas de um maior número de veículos 

considera-se bem informado, contudo o professor que se considera relativamente informado 

(E4) não foi aquele que entrou em contato com a menor variedade de materiais, neste caso o 

respondente E1 (12,5%), como fica evidente na tabela 7.    

 

Tabela 7 – Relação entre a quantidade de meios de obtenção de informação científica 

declarados por cada respondente e a sua autoavaliação sobre a atualização em relação a temas 

de ciência e tecnologia 

Respondentes 

Meios de 

obtenção (n) 

Frequência 

(%) Considera-se 

E1 1 12,5 Bem informado 

E2 6 75 Bem informado 

E3 8 100 Bem informado 

E4 7 87,5 Relativamente informado 
Fonte: Autoria própria. 

 

A análise do consumo de informação científica pelos professores torna-se importante, 

pois tem relação com as ações educativas que são por eles promovidas. A leitura de materiais 

de divulgação científica acrescenta um rol de informações que influencia diretamente a 

prática docente, pois favorece o desenvolvimento das representações sociais, conforme será 

analisado na terceira categoria. Sendo os professores um dos mediadores entre o 

conhecimento científico e o consensual, é essa leitura e atualização que os auxilia a 

transformarem o conhecimento científico em conhecimento comum (MOSCOVICI, 2010). 

Novas informações, inicialmente, podem ser percebidas pelos sujeitos como dispersas, não 

relacionadas, e só depois serem ancoradas ao já sabido. 
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7.1.2 Aspectos metodológicos 

 

Tendo como base a apropriação da divulgação científica pelo professor, cabe ampliar a 

análise e investigar como esses suportes são utilizados em sala de aula, ou seja, nas condições 

de produção da cultura científica nas quais o professor conduz as atividades que levam os 

estudantes a consumir materiais de divulgação científica e, também, a produzir novas 

representações para o conhecimento científico, ainda que escolarizadas.  

Os materiais de divulgação científica têm sido considerados ferramentas importantes a 

serem utilizadas em sala de aula a fim de trazer novas informações e possibilidades para o 

ensino de ciências (ALMEIDA, 1998). Mesmo que os conhecimentos ali apresentados não 

tenham objetivos didáticos ou pedagógicos, esses materiais possibilitam ao aluno o acesso a 

informações atualizadas sobre ciência e tecnologia, além de, muitas vezes, dependendo do 

material, apresentarem a forma como esses conhecimentos foram produzidos e não apenas os 

seus produtos. Em sala de aula, qualquer suporte de divulgação científica não deixa de ser 

divulgação científica, mas passa a fazer parte de outra atividade, neste caso, o ensino.  

Essa categoria, portanto, permite investigar quais materiais, muitas vezes, oriundos da 

educação não formal, têm sido utilizados pelos professores para divulgar o conhecimento 

científico, conforme apresenta a tabela 8, quais são os critérios de seleção feitos por esses 

professores e quais são os usos desses materiais, pré-categorias que originaram a categoria 

final aspectos metodológicos.  

 

Tabela 8 – Recursos utilizados para a divulgação do 

conhecimento científico. 

Recursos Respondentes 

Frequência 

(%) 

Livro didático E1, E2, E3 75 

Artigos científicos E2, E3 50 

Jogos E3 25 

Vídeos E3, E4 50 

Filmes E2, E3 50 

Sites E4 25 

Experimentos E4 25 
Fonte: Autoria própria. 

 

 Dentre os recursos utilizados para a divulgação do conhecimento científico, ou seja, 

estabelecer o diálogo entre o conhecimento científico e a sociedade, neste caso os alunos, o 

livro didático foi citado por três professores (E1, E2, E3), embora nenhum deles tenha feito 
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uso efetivo desse material, como é possível observar nas falas transcritas e na observação 

realizada em sala de aula:  

 

Eles têm livro didático, assim, mas eu, particularmente, não peço para eles 

trazerem o livro em todas as aulas, eu peço como material de consulta. Então, por 

exemplo, eu falo sobre um aspecto da genética com eles, eu falo, olha lá, vai no 

livro e aprofunda, vê se vocês têm dúvidas, me tragam as dúvidas (E2, 2018). 

 

 “Esse é o primeiro material de divulgação científica que os alunos têm contato e o 

material mais acessível” (E1, 2018). “Os alunos têm livro didático, mas eu não uso tanto o 

livro didático em específico” (E3, 2018).  

 Durante a observação realizada em sala de aula, os professores E1 e E2 fizeram 

menção a esse material em suas aulas e apenas o professor E2, com mais frequência, 

solicitava aos alunos que aprofundassem o conhecimento do conteúdo trabalhado, 

consultando o livro didático que era trazido durante as aulas por menos de 10% deles. 

 Ainda que o livro didático seja um dos primeiros materiais com o qual os alunos, 

muitas vezes, entram em contato, é importante analisar que nem sempre ele faz parte do 

cotidiano de leituras desses alunos, como consideram os professores, o que exige um 

tratamento adequado e diferenciado, para que ele se torne um aliado na construção do 

conhecimento dos sujeitos. Outro destaque importante é o fato de haver uma diferença quanto 

à proposta de leitura dos textos de divulgação científica e aqueles apresentados pelos livros 

didáticos. Os textos de divulgação científica, quando presentes nos livros didáticos, muitas 

vezes, compõem a parte de leitura complementar, não fazendo parte do texto principal das 

unidades, abordam conteúdos referentes a conhecimentos estabelecidos e consolidados; na 

maioria das vezes, apresentando uma ciência fragmentada, neutra, com poucas referências ao 

processo de construção científica (SALÉM; KAWAMURA, 1996). 

 

O funcionamento de textos em sala de aula precisa ser compreendido no âmbito das 

interações professor-aluno, posto que estão em jogo concepções e representações de 

ciência, de leitura e de ensino, além de expectativas mútuas que condicionam as 

ações dos sujeitos no contexto dos processos de ensino (ALMEIDA; SILVA, 1998, 

p. 135). 

 

De acordo com Bakhtin (2010), é por meio das relações entre sujeitos que se dá a 

enunciação, realizada pelos gêneros do discurso em determinada esfera de comunicação 

discursiva.  Contudo, o contato dos alunos com o livro didático, muitas vezes, se dá de 

maneira utilitária e não crítica, impedindo-os de perceberem o gênero como um recurso do 
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dizer, atrelando os textos presentes nessas obras a uma forma fixa, sem conteúdo ou estilo, 

impossibilitando a percepção da dinamicidade da língua ali expressa.  

 Com essas considerações, não se defende aqui a não utilização do livro didático no 

âmbito escolar, mas queremos destacar a importância de se repensar o seu uso. Para isso, faz-

se necessário que os professores analisem e conheçam melhor os livros didáticos e os autores 

destes livros, o que pode possibilitar, tanto por parte dos professores, quanto dos alunos, o uso 

mais adequado e consciente desse material. 

Questões como a forma com que um determinado veículo midiático dá tratamento ao 

tema que se refere à ciência no Brasil, buscando identificar posicionamentos por meio de 

marcadores (verbais ou não-verbais) e proporcionar reflexões sobre as motivações que 

determinam a escolha do que e de como será divulgado, são possíveis de serem trabalhadas 

por meio de textos de divulgação científica disponíveis na internet que, diferentemente de 

alguns livros didáticos, propõem discutir os temas sem abandonar a política que os envolve. 

 Outros recursos citados pelos mesmos dois professores (E2, E3) foram artigos 

científicos, disponibilizados em diversas fontes, e filmes, como fica evidente nas unidades de 

contexto: “costumo pegar filmes e artigos científicos que estão relacionados com os assuntos, 

entendeu? E, assim, também, dou dicas de filmes, também, para eles, que eu acho 

importante”. (E2, 2018). “Trago para as aulas artigos científicos (...). Outro recurso é a 

tecnologia, como filmes de ficção científica” (E3, 2018).   

A ficção científica tem sua própria maneira de falar sobre ciência, que é uma 

maneira que não encontramos mesmo em outras expressões ficcionais que falam da 

ciência. Ela é didática, porque se propõe a veicular ideias, mas não no sentido de 

explicar o que é a ciência ou ensinar conceitos científicos, embora isso possa ocorrer 

ocasionalmente. O que ela veicula, acima de tudo, são as questões que incomodam 

ou estimulam as pessoas, e que são questões originadas na ciência e na nossa relação 

sociocultural com ela (PIASSI; PIETROCOLA, 2009, p. 536). 

Assim, como já destacado anteriormente, qualquer recurso utilizado pelo professor 

para a divulgação científica precisa ser analisado, além de seus aspectos superficiais para 

poder ser inserido, de maneira produtiva em situações de ensino para abordagem didática, 

adequando os suportes selecionados aos contextos de ensino.  

 Enquanto recursos utilizados, os vídeos também foram citados por dois professores, 

(E3, E4),  mas apenas um deles, o respondente E4, informou que utiliza vídeos de vlogs e faz 

isso em suas aulas, fato, também, observado durante o estudo de caso. No período de 

observação, em algumas aulas, o professor E4 fez uso tanto de blogs quanto de vlogs.  
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No Brasil, são oferecidos diferentes espaços para que o conhecimento científico seja 

divulgado na Internet. Um exemplo importante é o condomínio de blogs e vlogs Science 

Brasil, que tem por objetivo promover a divulgação da ciência. 

O conhecimento científico é necessário e precisa estar no ciberespaço, pois seu 

público encontra-se nele. A visibilidade proporcionada pela exposição de vídeos e textos de 

divulgação científica nos meios virtuais é critério fundamental para garantir o seu status real. 

Os vlogs e blogs são espaços de interdiscursividade, oferecem o contato entre sujeitos e a 

aquisição de informações e ampliação do conhecimento, colaborando com a popularização da 

ciência. Em um mundo em que algo, se não propagado, está morto, as práticas sociais de 

mídia propagável são extremamente importantes. São as mídias sociais que oferecem e têm o 

potencial de oferecer a maior parte das informações que as pessoas têm sobre ciência e 

tecnologia, coadjuvando com outras instituições e possibilitando uma participação cidadã.  

 

Os blogs são espaços públicos de interdiscursividade e que abrem espaço para 

coautorias. Oferecem a possibilidade de contato entre sujeitos, de aquisição de 

informação e de exposição de opiniões; o público interligado tem a liberdade de 

participar, de debater sobre ciência e expor suas contribuições e entendimentos 

pessoais. Possibilitam publicações abertas, constituindo-se como redes sociais livres 

e democráticas. Ou seja, espaços que dão voz e autoria a quem quiser se expressar 

(TONIAZZO; ROSA, 2012, p. 301). 

 

 Outros três recursos foram indicados apenas uma vez: sites e experimentos, pelo 

professor E4, e jogos, pelo professor E3: “trago também jogos relacionados a tal tema” (E3, 

2018).  

É unânime a afirmação de que todos os professores fazem uso de materiais para 

divulgar o conhecimento científico, no entanto, não fica claro, a partir das respostas dos 

entrevistados, se os materiais utilizados apenas divulgam o conhecimento científico ou, 

também, evidenciam a comunicação científica que, neste caso, é a efetivação plena da 

divulgação científica, ou seja, a partir da comunicação científica é possível compreender 

como o cientista chega aos resultados de determinada pesquisa, qual foi o método utilizado e 

os diferentes pontos de vista envolvidos (SILVA, 2017, p. 36). 

Também é importante destacar que embora muitos professores considerem a 

possibilidade de trabalhar com diferentes recursos de divulgação científica em situações 

escolares, nem toda divulgação é adequada, sendo necessário estabelecer critérios de seleção 

do que vai ser utilizado, bem como a reflexão do que se pretende com aqueles recursos. Ao 

levar suportes de divulgação científica para a sala de aula, o professor deve, portanto, adequá-

los aos níveis de apropriação da cultura científica dos estudantes, para que estes possam 
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interagir com um novo suporte, que até então poderia não pertencer ao seu horizonte social. A 

compreensão que os alunos têm desses materiais está em função da adequação que o professor 

faz dessas ferramentas.  

A seleção de materiais de divulgação científica em si não agrega valor aos processos 

educacionais. O valor desses materiais só é alcançado após o planejamento realizado pelo 

professor para o uso adequado no contexto de ensino (LIMA, 2016). Conforme já foi 

evidenciado no subtítulo Divulgação científica na escola, o discurso de divulgação científica 

e o discurso escolar possuem propósitos distintos e são produzidos por diferentes sujeitos em 

contextos também diferentes. 

Para contribuir com a análise da segunda categoria, apresentamos na tabela 9 os 

principais critérios reportados pelos professores na seleção dos materiais de divulgação 

científica. 

 

Tabela 9 –  Critérios de seleção dos materiais de divulgação científica 

Critérios Respondentes 

Frequência 

(%) 

Relacionado ao conteúdo E1, E2, E3, E4 100 

Atualidade do conteúdo E1 25 

Linguagem acessível E3 25 

Credibilidade E3, E4 50 
Fonte: Autoria própria. 

 

A possibilidade de articular o material de divulgação científica com o conteúdo 

curricular é fundamental na escolha dos quatro professores, quando analisada a unidade de 

registro critérios de seleção. Por exemplo, para o entrevistado 1 “o texto de divulgação tem 

que estar relacionado com o currículo, com o conteúdo que está sendo trabalhado naquele 

bimestre” (E1, 2018); assim como para o entrevistado 2, “é preciso que o material se encaixe 

naquele conteúdo estudado” (E2, 2018). Para o professor 3, “eu vou olhando ali, dou uma lida 

antes e faço uma seleção de materiais que é bom pra eles. Tudo sempre relacionado ao 

conteúdo e que eles estão estudando” (E3, 2018). Para o professor 4: “então, eu pesquiso se é 

uma fonte de informação relacionada ao conteúdo, se traz conhecimento (...)” 

No entanto, a relação entre os materiais de divulgação científica e o conteúdo não 

implica uma abordagem crítica dessas produções. Dentro da instituição escolar, o modelo de 

transmissão da divulgação científica, ainda, é linear e segue a visão mecânica, do campo da 

ciência da informação, pressupondo a existência de um produtor (cientista), de um receptor 

(professor) e de um destinatário (aluno) que “não tem ação decisiva nesse modelo 
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comunicacional” (MALINI, 2003, p. 157), tornando a divulgação científica fonte de 

transmissão e não de participação. 

“O texto de divulgação científica torna-se um material interessante rico e sintonizado 

com o cotidiano quando passa a constituir uma ‘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, p. 135).  

Outro critério considerado na seleção dos textos é a atualidade. Segundo apenas um 

entrevistado (E1), essa condição é intrínseca à relação do material com o conteúdo. “O 

primeiro critério para seleção de materiais de divulgação científica é estar relacionado ao 

currículo, ao conteúdo que está sendo trabalhado naquele bimestre ou naquele ano e também 

atualizado. A não ser que entrasse como curiosidade, fora do currículo, como curiosidade”.  

(E1, 2018).  

A preocupação de um entrevistado (E3), ao selecionar o material de divulgação 

científica para uso em sala de aula, diz respeito à linguagem desse material. Ele salienta a 

necessidade da linguagem do texto de divulgação científica estar adequada à faixa etária dos 

alunos. “(...) seleciono o que mais se encaixa na linguagem deles, nesse sentido… por 

exemplo, se permite o entendimento pra eles. (E3, 2018).  

Conforme Ferreira e Queiroz (2012) apontam, a linguagem empregada na maioria dos 

materiais de divulgação científica deve ser de fácil acesso, “oferecendo possibilidades de 

mediação entre o leitor e o objeto. Quando isso não ocorre ou quando não é possível pela alta 

densidade discursiva inerente ao discurso científico” (p.39), estratégias devem ser inseridas no 

texto a fim de facilitar sua compreensão. Cabendo, assim, ao professor a utilização dessas 

estratégias. Ao incluir o discurso de divulgação científica em sala de aula, devem ser 

consideradas as esferas em que esses materiais circulam e, sobretudo, que a alteração de uma 

esfera para outra pressupõe uma análise crítica, discursiva e, consequentemente, uma 

alteração da linguagem.  

Como já destacado no capítulo 5, especificamente no subtítulo  Divulgação científica 

na escola, para que a incorporação de materiais de divulgação científica em sala de aula 

permita aos seus leitores compreender com criticidade o que está sendo lido e refletir sobre a 

relação entre a  linguagem e a realidade que é  complexa, será necessário a realização de um 

trabalho, por parte do professor, que favoreça a percepção da linguagem utilizada no discurso 

de divulgação científica que tem sua “espessura semântica, tem sua ordem, sua materialidade” 

(BAKHTIN, 2010, p. 153), percebendo-a como um processo de interação e não estático.   
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Na divulgação científica, o processo de transformação da linguagem é relevante, pois 

a comunicação apresenta-se como um vetor das representações sociais e, como menciona 

Moscovici (2010), uma condiciona a outra. As representações sociais possibilitam a 

apropriação do universo exterior e a utilização de analogias, metáforas, exemplos, 

explicações, dentre outros recursos, facilita a percepção dos fenômenos e o estabelecimento 

das representações, contudo foi um critério destacado apenas por um professor. A 

aprendizagem envolve um diálogo entre diferentes linguagens e um diálogo entre educadores 

e educandos.  

“Ensinar ciência significa, portanto, ensinar a ler sua linguagem, compreendendo sua 

estrutura sintática, discursiva, o significado de seu vocabulário, interpretando suas fórmulas, 

esquemas, gráficos, diagramas, tabelas etc.” (SANTOS W.L.P., 2007, p. 484). 

Para dois professores (E3, E4), a credibilidade da fonte e do autor são também 

critérios de escolha dos textos. O entrevistado 3 atribui como critério mais relevante em sua 

seleção a necessidade do artigo, em específico, ser escrito por um especialista da área em 

questão. Ainda em relação à credibilidade, ele aponta para o fato da fonte ter de ser confiável, 

para, então, levar o texto de divulgação à sala de aula. 

É importante ressaltar que as categorias que foram elaboradas nem sempre apareceram 

nas falas dos professores isoladamente, mas, na maioria das vezes, de forma articulada. 

 Tendo em vista que os materiais de divulgação científica podem ser usados em sala de 

aula com diferentes intencionalidades, identificamos, a partir da análise da próxima pré-

categoria quais são os principais usos didáticos que os respondentes fazem desses materiais, 

evidenciados na tabela 10. 

 

Tabela 10 – Usos didáticos dos materiais de divulgação científica  

Usos Respondentes 

Frequência 

(%) 

Favorecer a aprendizagem de conceitos científicos E1, E2, E3, E4 100 

Despertar curiosidade e interesse E1, E3, E4 75 

Leitura complementar E2, E3 50 

   
Fonte: Autoria própria. 

 

 Quanto aos usos didáticos desse material, favorecer a aprendizagem de conceitos 

científicos foi o critério citado pelos quatro respondentes.  

Tal resultado nos indica uma grande relação com o ensino tradicional que, em 

essência, evidencia a transmissão de conteúdos conceituais relacionados às disciplinas. A 
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utilização da divulgação científica especialmente para a explicação de conceitos nos remete a 

uma atividade semelhante à aula expositiva, que indica pouco ou nenhum poder aos alunos 

para analisarem e se posicionarem frente às temáticas estudadas.  

 Almeida e Pagliarini (2016), ao investigarem as potencialidades didáticas de textos de 

divulgação científica para a inserção de algumas noções acerca da física quântica em 

estudantes do ensino médio, destacaram que as atividades desenvolvidas com base nesses 

materiais possibilitaram a produção de subsídios para a condução e mediação das próximas 

aulas, evidenciando o seu potencial. Contudo, é preciso relevar que a simples proposição de 

leitura de textos de divulgação científica não pressupõe o caráter investigativo. O 

planejamento da aula precisa levar em conta as ações desempenhadas pelo professor que 

garantam a investigação. Além disso, atividades produtivas com esses materiais têm o 

potencial de desconstruir o papel centralizador do professor, estimulando um diálogo acerca 

dos sentidos produzidos.  

 Aprender ciência vai além da simples aquisição de conceitos, com fica evidente em 

alguns documentos, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDBEN 

(BRASIL, 1996), os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1999) e a Base Nacional 

Comum Curricular (BRASIL, 2017). Para aprofundar a ideia, é preciso destacar a importância 

que tem o letramento científico. Um cidadão letrado não apenas sabe ler o vocabulário 

científico, mas é capaz de compreender o impacto da ciência e da tecnologia sobre a 

sociedade. Dessa forma, a aprendizagem deve ultrapassar a compreensão de conceitos 

científicos, proposta também da educação CTS, conforme foi apresentado no capítulo 4 

Ciência - Tecnologia - Sociedade (CTS): um breve histórico. 

 Com base nessas premissas, o ensino deve ser estruturado de modo que os alunos não 

só desenvolvam o conhecimento de conceitos, “mas também construam experiências sobre 

atividades de ‘fazer científico’. Tal abordagem promove a percepção de que a Ciência é uma 

construção humana e, portanto, social e histórica, e também possibilita (...) a resolução de 

outros problemas em sua vida” (SASSERON; MACHADO, 2017, p. 19).  

 Para três professores (E1, E3, E4), despertar a curiosidade e o interesse dos alunos 

também é um fator de utilização dos materiais de divulgação científica. Segundo Ribeiro e 

Kawamura (2011), uma das potencialidades da divulgação científica é possibilitar, pela 

própria linguagem e forma do texto, o encantamento e o interesse do público pela ciência, 

dando sentido ao conhecimento construído na escola.  

 Dois dos respondentes (E2, E3) afirmaram propor a leitura dos materiais de 

divulgação científica como materiais complementares. Segundo o professor 2 (2018): “Então, 
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por exemplo, eu falo sobre um aspecto da genética com eles, eu falo, olha lá, o artigo tal, o 

texto tal, lê e aprofunda. Às vezes eu trago os materiais, indico como leitura complementar e 

peço que na outra aula comentem o que leram”. De acordo com o professor 3 (2018): “Trago 

para sala trechos de materiais de divulgação científica para complementar. Tem uma pesquisa 

que já trata sobre isso, eu trago e dessa forma a gente pode ampliar com a leitura”.  

Cabe ressaltar que, embora essa estratégia seja adotada por dois dos professores, 

nenhum deles colocou explicitamente como objetivo o desenvolvimento das habilidades de 

leitura e interpretação, possivelmente por julgarem que o ato de ler em si já estaria associado 

ao desenvolvimento de tais habilidades. Bertoldo et al. (2015) ressaltam que, em muitas 

escolas, o desenvolvimento de hábitos de leitura é entendido como algo de responsabilidade 

das aulas de Língua Portuguesa. 

Por outro lado, um dos aspectos essenciais das condições de produção da leitura no 

espaço da sala de aula, quando se pensa a relação entre leitura e ensino, reside justamente no 

papel mediador do professor em relação ao aluno com os textos escritos. É o professor que 

coloca um texto para ser lido, é a relação professor-aluno que estabelecerá critérios para a 

leitura deste texto, e é em primeira instância a leitura do professor que será interposta entre o 

texto e o aluno.  

O sentido do texto (da palavra escrita) não está no próprio texto, mas é efeito do 

processo de leitura, do qual fazem parte, além do próprio texto, os sujeitos leitores, suas 

histórias de vida e de leitura. Sendo assim, a leitura não é dada, não está pronta e depende de 

condições específicas, já que a escola não trabalha com leitores prontos e iguais.  

Trabalhadas adequadamente as habilidades de leitura, quando aplicadas à leitura de 

textos de divulgação científica, propiciam ao estudante o desenvolvimento de maior 

criticidade e melhor aprendizagem. O uso da divulgação científica em situações de ensino 

determina novas formas de interação comunicativa em sala de aula, pois quando o professor 

leva esses suportes para a sala de aula, insere, pelo menos, mais um sujeito no processo 

comunicativo.  

 Foi possível perceber, após a análise das pré-categorias que compõem a categoria 

aspectos metodológicos que os materiais de divulgação científica cumprem um papel 

diversificado. Todavia, defendemos que para o uso produtivo desses materiais, torna-se 

fundamental traçar objetivos específicos para as aulas e preparação, desde a seleção dos 

materiais até a reflexão de quais usos desses materiais serão feitos, o que exige o 

conhecimento de aspectos sociais e culturais das turmas com as quais se trabalha. Tanto os 

temas a serem trabalhados em aula como os objetivos precisam estar em concordância com a 
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realidade dos alunos. Esse é um caminho para a efetivação do letramento científico e a 

realização de um trabalho adequado com esses materiais. 

Essa seleção, preparação e mediação permitirá aos alunos participarem de discussões 

referentes a problemas do seu entorno e, desse modo, possibilitará a compreensão de que os 

temas discutidos na escola têm relações com sua vida, mas também que no seu cotidiano os 

problemas podem ser resolvidos por meio de saberes próprios unidos aos trabalhados em sala 

de aula.  

 

7.1.3 Relevância da divulgação científica 

 

 A divulgação científica tem grande potencialidade de uso em situações de ensino e    

aprendizagem, atuando como elemento mediador entre o conhecimento, o educando e os 

novos sentidos produzidos. Embora o seu principal destino não seja a sala de aula, o uso da 

divulgação científica em situações de ensino está em função dos sentidos que esse recurso 

pode gerar. Se por um lado a apropriação é o primeiro processo para o uso dessa ferramenta, 

por outro, a compreensão é o processo que sustenta o seu uso, que está orientado para 

promover a aprendizagem de conceitos, técnicas, habilidades e atitudes referentes à cultura 

científica.  

Tendo como foco a promoção da educação científica, tanto a Divulgação Científica 

quanto o ensino formal de Ciências possuem papéis fundamentais. Se, por um lado, 

o ensino formal proporciona uma base conceitual para a interpretação e o uso de 

preposições, teorias e técnicas para a interpretação e solução de problemas e 

fenômenos naturais, por outro, a Divulgação Científica proporciona um contato 

ativo e contínuo do cidadão com a esfera da Cultura Científica, o que favorece o 

engajamento social frente a questões contemporâneas das práticas Científicas e 

Tecnológicas (LIMA, 2016, p. 26). 

 

Essa categoria, portanto, permite investigar a relevância da divulgação científica à luz 

das representações sociais declaradas pelos professores, primeira pré-categoria; quais são as 

vantagens do uso da divulgação científica, segunda pré-categoria e as suas desvantagens, 

terceira pré-categoria. 

A fim de compreender como o conhecimento que circula pela sociedade é apropriado 

pelos indivíduos e, nesse sentido, como o conhecimento científico é transformado em 

conhecimento comum, que Serge Moscovici, psicólogo social, iniciou os estudos sobre as 

representações sociais, conforme já foi evidenciado anteriormente. Ainda segundo o autor, as 

representações possuem três dimensões: a informação, a atitude e o campo ou imagem de 

representação, sendo que a tridimensionalidade não se manifesta em todos os grupos.  
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Nesse sentido, o estudo das representações sociais na educação pode contribuir para o 

entendimento dos saberes partilhados coletivamente por um grupo, bem como para as suas 

influências nas práticas diárias do meio educacional. As representações sociais auxiliam na 

compreensão da relação entre uma representação e as atitudes e comportamentos dos sujeitos 

que as constroem, já que se constituem entre os sujeitos, com base na comunicação e guiam 

os indivíduos em suas práticas cotidianas. Na tabela 11, fica evidente as representações 

sociais sobre divulgação científica dos participantes da entrevista.  

  

Tabela 11 – Representações sociais da divulgação científica  

Representações Respondentes 

Frequência 

(%) 

Divulgação científica é fundamental E1, E2, E3, E4 100 

Conhecimento que constrói o mundo E2, E3, E4 75 

Atualização de informações E1, E3, E4 75 
Fonte: Autoria própria.  

 

 

 Partindo para a análise da primeira unidade de registro da terceira categoria: as 

representações sociais, foi possível perceber que os professores apresentam uma 

representação social positiva da divulgação científica. As opiniões convergem para o mesmo 

entendimento: a divulgação científica é fundamental, a partir da utilização de termos, como: 

vital, super e fundamental, e que, por meio dela, o educando entende “como o mundo se 

comporta” (E4, 2018) e tem contato com o conhecimento “que constrói o mundo” (E2, 2018) 

e permite “se informar sobre algo que está acontecendo na sociedade” (E3, 2018), ou seja, 

manter-se atualizado.  

As pessoas não são receptoras passivas, elas pensam, produzem e comunicam suas 

representações, geralmente em rodas de conversas. Ao formularem suas representações, têm 

seu pensamento alimentado pelas ciências, ideologias e acontecimentos que causam impactos 

sobre a vida social. Elas são uma maneira de compreender e comunicar o que nós já sabemos, 

ou seja, tornamos familiar o não familiar, como orienta Moscovici (2010).  

 Inicialmente, as representações sociais partem de um encadeamento de reflexões, da 

reunião de informações dispersas que o sujeito dispõe sobre determinado objeto, sejam elas 

abundantes ou insuficientes. Também variam de acordo com o grau de envolvimento do 

indivíduo com o objeto social, uma vez que cada professor coloca a divulgação científica em 

lugares diferentes em seus universos.   
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As motivações que despertam nos professores uma visão positiva da divulgação 

científica são de origens diferenciadas. Esse resultado, também, encontra validação em 

Moscovici (2010) quando afirma que a motivação é influenciada pelo ambiente, opiniões pré-

concebidas e status social.  

A tabela 12, apresentada a seguir, traz as vantagens do uso dos materiais de 

divulgação científica indicadas pelos entrevistados. 

 

Tabela 12 – Vantagens do uso dos materiais de divulgação científica 

Vantagens Respondentes 

Frequência 

(%) 

Aproximar o cotidiano do aluno E1, E2, E3, E4 100 

Aprendizagem efetiva E1, E3 50 

Conhecer avanços científicos e tecnológicos E2, E3, E4 75 
Fonte: Autoria própria.  

 

A análise da segunda pré-categoria da terceira unidade de registro: vantagens do uso 

dos materiais de divulgação científica, evidencia que todos os professores apontam vantagens 

na utilização desses materiais. A principal delas, aproximar o cotidiano do aluno é 

evidenciada por todos os professores, como fica explícito nas falas dos respondentes: “Então, 

na verdade, a gente passa informações científicas para os alunos, porque é essencial que eles 

conheçam o que acontece no dia deles.” (E1, 2018); “os materiais de divulgação científica 

aproximam o educando do que está sendo feito na sociedade, torna vivo o conteúdo” (E2, 

2018); “a divulgação científica permite mostrar exemplos do dia a dia. Quanto mais exemplos 

eu puder usar, é mais fácil, pois o aluno percebe que aquilo tem aplicação, acontece na casa 

dele.”(E3, 2018); “a divulgação científica é importante para estudar e conhecer o que está 

acontecendo na sociedade, senão ficamos fechados”. (E4, 2018).    

Para três professores (E2, E3 e E4), os mesmos que na pré-categoria anterior, 

afirmaram que a divulgação científica é um conhecimento que constrói o mundo, informaram 

que conhecer os avanços científicos e tecnológicos é também uma das vantagens apresentadas 

pela divulgação científica. A referência à aprendizagem efetiva foi uma vantagem apontada 

por apenas dois professores.  

A análise dessa pré-categoria permite inferir que os materiais de divulgação científica 

tornam-se ricos à medida que se relacionam com o cotidiano e permitem aos alunos 

estabelecerem conexões entre o que se aprende na escola e o que está fora dela.  

Comumente o meio acadêmico seguindo a tendência hegemônica, muitas vezes, 

prioriza o conteúdo científico, preconizado por livros didáticos, e  despreza os saberes, as 



113 

 

vivências e os conhecimentos alternativos dos estudantes, fazendo com que haja predomínio 

de um ensino de ciências a partir de uma perspectiva transmissiva, descontextualizado, 

reforçando a neutralidade da ciência e negligenciando as relações entre a ciência, tecnologia e 

sociedade.  

Para Silva e Zanon (2000), a escola deve ser o local de mediação entre a teoria e a 

prática, o científico e o cotidiano. Assim, não deve valorizar apenas os conteúdos que fazem 

parte de currículos universais, mas deve considerar a aproximação que a divulgação científica 

tem do cotidiano do aluno, sem reduzir o valor do conhecimento científico, como já foi 

afirmado anteriormente, mas valorizando, também, outras formas de conhecimento, 

explorando e discutindo, assim, diferentes visões de mundo.  

Associados a conhecimentos adquiridos à luz da experiência, e sendo parte da cultura 

do indivíduo, os diferentes saberes ao estabelecerem diálogos com o conhecimento científico 

trazem grandes contribuições para o ambiente escolar e tornam-se ferramentas humanizadoras 

e uma forma de levar em conta a subjetividade do aluno, situá-lo como transformador de seu 

próprio mundo e possibilitar uma aprendizagem significativa.   

 Contudo, vale destacar que dois professores que relataram vantagens do uso dos 

materiais de divulgação científica apresentaram, também, limitações ou dificuldades, 

relacionadas ao interesse dos alunos, impostas pelo calendário, ao currículo ou à falta de 

ambiente e material, conforme fica evidente ao observar a tabela 13.   

 

Tabela 13 – Dificuldades para divulgar o conhecimento científico  

Dificuldades Respondentes 

Frequência 

(%) 

Interesse dos alunos E2 25 

Falta de tempo E2, E4 50 

Cumprir com o conteúdo E4 25 

Laboratório pequeno E2, E4 50 

Falta de material E4 25 

Não há E1, E3 50 
Fonte: Autoria própria.  

 

Quando questionados a respeito das dificuldades em utilizar os materiais de 

divulgação científica, dois professores (E1, E3) relataram que não há desvantagens na 

utilização desses materiais e  dois (E1, E3) relataram que há desvantagens.  

 Dentre as desvantagens apresentadas pelo respondente E2, está a falta de interesse dos 

educandos, como fica evidente na unidade de análise:  
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Desvantagens… ah, sim, a desvantagem é quando a gente, a gente procura fazer uma 

aula, procura mostrar vários textos para eles e tem um desinteresse. Isso… 

realmente, é o que chateia o professor, é o que deixa a gente desanimado. O material 

é bom, mas… é um desconhecimento tão grande da parte deles que eles não 

conseguem ver que aquilo tem uma relação com o conteúdo e não conseguem 

relacionar aquilo com a vida (E2, 2018). 

 

É importante observar, na fala do professor E2, a justificativa do desinteresse, neste 

caso, o desconhecimento, fato que pode estar relacionado à dificuldade de compreensão por 

parte desses estudantes decorrente, sobretudo, do vocabulário utilizado ou, como já 

evidenciado anteriormente, de realizar uma leitura fluida, que pode ser feita com a mediação  

do professor, bem como o desenvolvimento das habilidades de leitura em diversas disciplinas.   

Vale ressaltar que as desvantagens apresentadas evidenciam a necessidade de se 

buscar alternativas. A falta de interesse indica, por exemplo, alguns cuidados a serem 

adotados ao se desenvolver atividades com materiais de divulgação científica, como o de 

verificar o tempo disponível e conferir se a densidade do texto está de acordo com o nível de 

ensino. Além disso, o fato dos alunos apresentarem, inicialmente, algumas resistências ou 

dificuldades, não significa que será sempre assim. Segundo Bertoldo et al (2015),  

 

mesmo não sendo um interesse geral dos estudantes a leitura de revistas de 

divulgação científica, é possível considerar que muitos podem não se interessar 

porque não chegaram a ter conhecimento desse tipo de revista, visto que esse gênero 

não está ainda “enraizado” na cultura da população brasileira (BERTOLDO et al., 

2015, p. 324).  

 

Outra desvantagem apresentada foi a falta de tempo, relacionada à quantidade de aulas 

e ao laboratório pequeno, em virtude das turmas numerosas,  foram impedimentos 

apresentados pelos professores E2 e E4. Para o professor E4, que apresentou o maior número 

de desvantagens, fatores como cumprir com o conteúdo e falta de material também ficaram 

evidentes, o que evidencia uma incoerência, já que quando questionado quanto aos critérios 

de seleção ou aos usos feitos em sala de aula dos materiais de divulgação científica, esse 

mesmo professor destacou a importância de estar relacionado ao conteúdo e favorecer a 

aprendizagem de conceitos científicos.  

Os materiais de divulgação científica podem ser utilizados na educação formal e 

mostram-se aliados na construção do conhecimento científico,  pois aproximam a realidade do 

estudante aos conteúdos curriculares, torna-se fundamental ao professor na atualização de 

conteúdos e pesquisas e promove o alcance das inovações científicas e tecnológicas a toda 

população. 
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Muitas vezes, o único contato que os alunos têm com materiais de divulgação 

científica será na escola. Sendo assim, introduzir as práticas de comunicação pública da 

ciência para os alunos é um fator determinante para promover uma maior interação entre a 

sociedade e a cultura científica.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desejo de compreender as potencialidades dos materiais de divulgação científica, 

como esses materiais são apropriados, utilizados por professores da última etapa da educação 

básica e se podem ou não contribuir para a ampliação cultural, inserção do cidadão na cultura 

científica e possibilitar uma aprendizagem significativa, nos motivou a realizar este estudo. 

Em busca desse desejo, transformado em objetivo, penetramos no ambiente escolar, por meio 

da realização de observações, análise de entrevistas e consulta de alguns materiais. 

Partindo das seguintes inquietações: a partir de que meios o conhecimento científico 

está sendo divulgado no ensino médio?, De que maneira os materiais de divulgação científica 

são utilizados pelos professores nesta etapa da educação básica?, Qual o potencial desses 

materiais?; dentre outras, realizamos um estudo de caso que ensejou as considerações aqui 

apresentadas. Buscamos, além das respostas a esses questionamentos, ampliarmos a nossa 

compreensão acerca da relevância dos materiais de divulgação científica utilizados em sala de 

aula, mesmo que os seus propósitos não estejam orientados para a educação formal. Recorrer 

aos professores para conhecer quais são as suas concepções a respeito da divulgação 

científica, em um ambiente escolar, nos auxilia a identificar qual a relevância desse debate. 

Também evidencia em quais dimensões é preciso avançar e quais são as principais 

necessidades que devem ser consideradas para tornar possível a articulação entre educação, 

divulgação científica e cultura científica possível. Como todo estudo, as limitações deste 

residem no fato de ser um estudo de caso e apresentar resultados que não podem ser 

generalizados, uma vez que refletem a realidade da unidade analisada.  

A partir da pesquisa bibliográfica realizada, evidenciou-se que a divulgação científica, 

em uma sociedade cercada por artefatos científicos e tecnológicos, se destaca como 

importante elemento para a inserção do cidadão na cultura científica, na medida em que 

possibilita o trabalho com conteúdos específicos de cada unidade de conhecimento de forma 

transdisciplinar, contextualizada e por meio de questões do cotidiano e do presente, espaços e 

tempos, muitas vezes, negligenciados no ensino escolarizado de ciências que  prioriza, via de 

regra, o passado enquanto tradição e o futuro como justificativa. 

Contudo, para além da pesquisa bibliográfica, a análise de conteúdo nos permitiu 

constatar que para uma apropriação efetiva dos materiais de divulgação científica, pelos 

discentes, é imprescindível uma apropriação, primeiramente, por parte dos professores. A 

simples seleção dos materiais de divulgação não agrega valor ao ensino, devendo-se levar 
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em conta o planejamento, as características específicas do discurso científico e os objetivos 

da atividade realizada, bem como a especificidade de cada material, a fim de ressignificá-lo. 

Percebemos que o professor deve exercer plenamente a sua função de selecionar, analisar e 

adequar os materiais de divulgação científica às condições de uso em sala de aula e a 

inserção em situações de ensino, já que, no ensino formal, ele não é apenas o destinatário da 

divulgação científica, mas tem papel fundamental na elaboração e mediação entre o discurso 

de divulgação científica e os estudantes e na condução das situações didáticas.  

Ao longo da realização da pesquisa, foi possível, também, perceber que a divulgação 

científica exerce um papel importante na formação das representações sociais que 

possibilitam identificar como os sujeitos constroem seus conhecimentos, exprimindo sua 

realidade num contexto individual ou coletivo. O avanço da ciência e da tecnologia 

influencia as representações sociais e torna-se um objeto de preocupação pública, à medida 

que provoca mudanças no mundo das pessoas, gerando controvérsias e embates ligados a 

crenças e valores, além de oferecer um instrumental teórico-metodológico de grande 

utilidade para compreender quais são as representações sociais sobre divulgação científica 

dos professores que assumem papel fundamental de mediadores entre o mundo da ciência 

(universo reificado) e o senso comum (universo consensual). 

Embora tenha sido possível identificar representações sociais positivas por parte dos 

professores que participaram desta pesquisa, os materiais de divulgação científica  não são 

utilizados com objetivos didáticos claros, o que evidencia que tal questão necessita ser mais 

explorada, tanto por pesquisadores quanto por professores em sala de aula, principalmente 

em nossa sociedade atual, na qual as mídias são utilizadas cada vez mais pelo conhecimento 

científico, promovem rapidez na divulgação, facilidade no compartilhamento e intercâmbio, 

além de exercerem grande influência na formação das representações sociais acerca do 

objeto que está sendo informado, pois organizam o conhecimento de acordo com suas 

intenções e tornam-se ambientes propícios para a divulgação de Fake News que constituem 

uma ameaça para a atividade científica, caso o receptor não seja letrado cientificamente para 

ler criticamente o que é veiculado e assumir uma postura investigativa diante das 

informações comunicadas, sendo capaz de identificar as obscuridades que geram pós 

verdades.  

Nesse sentido, ainda que a maioria dos professores apresentassem representações 

positivas, sem uma abordagem crítica de assuntos presentes em materiais de divulgação 
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científica que possibilita um ensino mais próximo da realidade e envolve os estudantes em 

temáticas atuais do conhecimento humano, não há aprendizagem efetiva e, 

consequentemente, emancipação. Cada vez mais, a expressão cultura participativa contrasta 

com noções antigas sobre passividade, apatia e inércia dos alunos. 

Mesmo que não possamos generalizar, os resultados nos apontam que embora 

informando, nas entrevistas, fazer uso de materiais de divulgação científica em suas aulas, os 

professores priorizam o ensino tradicional e a aula expositiva, que traz em sua essência a 

transmissão de conceitos e conteúdos; e destacam a necessidade de cumprir o currículo 

escolar, forma institucionalizada de transmissão e reelaboração da cultura, considerando o 

trabalho com a divulgação científica, muitas vezes, um impedimento desse cumprimento. 

Concomitantemente, nossas análises nos indicaram que não há um trabalho efetivo 

com a leitura, em sala de aula, sendo o texto escrito considerado um elemento isolado e os 

alunos um receptáculo de informações, o que não promove uma aprendizagem significativa, 

pelo contrário, traz a alguns dos professores entrevistados a ideia de desvantagem na 

utilização dos textos de divulgação científica, devido ao desinteresse demonstrado pelos 

próprios estudantes. Sendo a escola um lugar de relações e um espaço microssocial, quando 

utilizado adequadamente em situações de ensino, o discurso de divulgação científica 

estabelece uma continuidade entre a cultura dos alunos e a cultura científica.  

Para nós, os conhecimentos, dentre eles o científico, quando apropriados pelos 

estudantes podem ampliar a participação na sociedade e o exercício da cidadania. Nesse 

sentido, educar, numa perspectiva CTS é possibilitar uma formação para que as pessoas 

tornem-se aptas a participarem de decisões em assuntos que envolvam ciência e tecnologia, 

favorecendo o desenvolvimento da cidadania diretamente relacionada à democracia e à 

emancipação, devendo esta última ser considerada ultrapassando a visão idealista e 

individualista, mas de maneira ampliada para toda a sociedade, a fim de construir um 

conhecimento que supere toda fragmentação e possibilite a desmistificação de mecanismos 

de dominação.  

Toda caminhada até aqui possibilitou muitos aprendizados. Como sugestão para 

futuras pesquisas, pode ser realizado um estudo comparativo com outras escolas e 

desenvolvido, também, a partir do olhar dos discentes, a fim de identificar como ocorre a 

apropriação da divulgação científica pelos alunos.  

Assim como Antonio Candido, em sua obra, O Direito à Literatura, nos revela a 
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importância da literatura enquanto direito humano, reafirmamos a importância do 

conhecimento científico integrado a outros conhecimentos, não só como direito, mas como 

instrumento de empoderamento e emancipação.  
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APÊNDICE A – TERMOS DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Universidade de São Paulo  

Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH)  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Conhecimento científico e divulgação científica: uma aproximação produtiva na  

busca do empoderamento e da emancipação  

Cristiane Imperador (pesquisadora responsável)  

Professora orientadora: Dra. Verónica Marcela Guridi  

Você está sendo convidado a participar como voluntário de uma pesquisa. Este  

documento, chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, visa a assegurar seus  

direitos como participante e é elaborado em duas vias, uma que deverá ficar com você e outra  

com o pesquisador.   

Por favor, leia com atenção e calma, aproveitando para esclarecer suas dúvidas. Se  

houver perguntas antes ou mesmo depois de assiná-lo, você poderá esclarecê-las com o  

pesquisador. Se preferir, pode levar este Termo para casa e consultar seus familiares ou outras  

pessoas antes de decidir participar. Não haverá nenhum tipo de penalização ou prejuízo se  

você não aceitar participar ou retirar sua autorização em qualquer momento.  

Justificativa e objetivos:  

A ciência tem sido profundamente legitimada como produtora de conhecimentos que  

devem ser transmitidos e assimilados pelos sujeitos. Somada a essa afirmação, temos a de que  

a divulgação científica, compreendida como a veiculação de informações científicas e  

tecnológicas ao público em geral, proporciona a aquisição de conhecimentos sobre ciência e é  

responsável por inserir a população na cultura científica, constitutiva da cidadania, e pelo  

empoderamento por lhe conceder acesso à produção e meios para o desenvolvimento de seu  

espírito crítico. Nesse sentido, a presente pesquisa tem como objetivos investigar como e de  

que maneira o conhecimento científico é divulgado, na última etapa da educação formal; qual  

a sua relação e aplicação na vida em sociedade e como a divulgação científica contribui para  

uma aprendizagem mais significativa e uma formação integral, em lugar daquela puramente  

propedêutica, e promove o letramento científico.   

Procedimentos:  

Participando do estudo você está sendo convidado a participar de uma entrevista na  

qual responderá a algumas questões. Haverá registro em áudio. O tempo estimado para a  

entrevista é de 40 minutos. Os dados coletados serão armazenados no computador do  

pesquisador e utilizados na confecção de relatórios, artigos científicos e na apresentação de  

eventos científico-educacionais, resguardado o sigilo dos participantes.  

Desconfortos e riscos:  

Você não deve participar deste estudo se não for professor ou aluno da Escola 

Estadual Professor João Borges.   

A execução desta pesquisa envolve os seguintes riscos: o possível desconforto em 

participar de uma pesquisa de opinião cujos resultados serão publicados, ainda que seja  
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assegurado o sigilo da identidade dos sujeitos. Sendo assim, recomendamos que você realize a  

entrevista se estiver com tempo livre, evitando assim qualquer desconforto, e asseguramos  

que a entrevista não apresenta perguntas cujas respostas permitam sua identificação. 

 

 

Benefícios:  

Participando da pesquisa você possibilitará investigar se o conhecimento científico  

transmitido através da divulgação científica possibilita aos estudantes a aquisição de  

conhecimento básico sobre ciência e permite o desenvolvimento de uma cultura científica  

efetiva, ressignificando o modo de viver e aprender.  

Acompanhamento e assistência:  

Caso você sinta qualquer desconforto em decorrência do estudo, ou de acordo com  

sua própria vontade, poderá desligar-se da pesquisa em qualquer fase de sua realização, sem  

nenhuma penalização. Garantimos, também, no momento da realização da entrevista, o  

direito de recusa parcial ou total das respostas e colocamo-nos à disposição para esclarecer  

dúvidas pontuais sobre as perguntas, em qualquer momento durante sua participação.   

Sigilo e privacidade:  

Você tem a garantia de que sua identidade será mantida em sigilo e nenhuma  

informação será dada a outras pessoas que não façam parte da equipe de pesquisadores. Na  

divulgação dos resultados desse estudo, seu nome não será citado.   

Ressarcimento e Indenização:  

A participação no estudo não acarretará custos para você e não será disponível  

nenhuma compensação financeira adicional.   

Contato:  

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com a Secretaria  
da Comissão de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEP/USP -, no Fone 3091.1046 (e-
mail: cep-each@usp.br) ou com Cristiane Imperador (pesquisadora responsável),  telefone 
(11) 99639-8975/ e-mail: cristiane.imperador@usp.br  

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)  

O papel do CEP é avaliar e acompanhar os aspectos éticos de todas as pesquisas  

envolvendo seres humanos. A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), tem por  

objetivo desenvolver a regulamentação sobre proteção dos seres humanos envolvidos nas  

pesquisas. Desempenha um papel coordenador da rede de Comitês de Ética em Pesquisa  

(CEPs) das instituições, além de assumir a função de órgão consultor na área de ética em  

pesquisas.  

Consentimento livre e esclarecido:  

Após ter recebido esclarecimentos sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos,  

benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar, aceito participar 

e declaro estar recebendo uma via original deste documento assinada pelo pesquisador e por  

mim, tendo todas as folhas por nós rubricadas:  

Nome do (a) participante: ___________________________________________ Contato 

telefônico: ____________________________ e-mail (opcional): 
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____________________________________________________  

__________________________________________________ Data: ____/_____/______. 

(Assinatura do participante ou nome e assinatura do seu RESPONSÁVEL LEGAL)  

 

Responsabilidade do Pesquisador:  

Asseguro ter cumprido as exigências da resolução 466/2012 CNS/MS e  

complementares na elaboração do protocolo e na obtenção deste Termo de Consentimento  

Livre e Esclarecido. Asseguro, também, ter explicado e fornecido uma via deste documento 

ao  participante. Informo que o estudo foi aprovado pelo CEP perante o qual o projeto foi  

apresentado. Comprometo-me a utilizar o material e os dados obtidos nesta pesquisa  

exclusivamente para as finalidades previstas neste documento ou conforme o consentimento  

dado pelo participante.  

___________________________________________________ Data: 

____/_____/______. (Assinatura do pesquisador) 
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APÊNDICE B – QUESTÕES DA ENTREVISTA 

 

Entrevista professores 

 

1. Informações pessoais 

 

1.1 Nome: 

1.2 Idade: 

 

2. Formação 

 

2.1 Qual é a sua área de formação? 

2.2 Desde quando atua como docente? 

2.3 Há quanto tempo leciona nesta instituição de ensino? 

2.4 Você já atuou em outros segmentos que não seja o Ensino Médio? 

 

3. Consumo de informação científica 

 

3.1 Você lê sobre ciência e tecnologia em livros? 

3.2 Você lê sobre ciência e tecnologia em jornais impressos? 

3.3 Você lê sobre ciência e tecnologia em revistas? 

3.4 Você lê sobre ciência e tecnologia na internet ou em redes sociais? 

3.5 Você assiste a programas de TV que tratam de ciência e tecnologia? 

3.6 Você conversa sobre ciência e tecnologia com amigos ou outros professores? 

3.7 Você se considera bem informado sobre temas relacionados a ciência e tecnologia? 

 

4 Metodologia 

 

4.1 Como você define divulgação científica e qual a importância da mesma para a sociedade? 

4.2 Quais são os recursos pedagógicos que você utiliza, em suas aulas, para divulgar o conhecimento 

científico? 

4.3 Quais são os usos didáticos que você faz dos materiais de divulgação científica? 

4.4 Quais são os critérios utilizados, por você, para escolher os materiais de divulgação científica que 

serão utilizados nas aulas? 

4.5. Há vantagens em utilizar os materias de divulgação científica nas aulas? Quais? 

4.5.2 Há desvantagens em utilizar  os materias de divulgação científica nas aulas? Quais? 
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4.6. Além dos recursos, que metodologias de ensino você utiliza com os alunos para tratar de assuntos 

se divulgação científica? 

5. Espaço de relato de experiências. 


