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REFLEXÕES SOBRE O DESENHO DE INDICADORES RELACIONADOS À 
ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA

Patrícia Ferreira e LIMA1; Elaine RODRIGUES2

1  INTRODUÇÃO 
         
A educação científica é um requisito fundamental para a democracia, deixando claro que a ciência não 

é somente uma exigência social e ética, mas também a necessidade relevante para realização plena do potencial 
intelectual do homem (UNESCO, 1999). Se por um lado o século XXI exibe avanços científicos sem precedentes 
com benefícios incontestáveis para o progresso humano, por outro lado é igualmente relevante distribuição 
desigual destes benefícios, o que remete à discussão e ao diálogo entre as várias áreas do conhecimento 
científico e à chamada popularização da ciência. Tais ações, todavia, não estão isentas de problemas, por serem 
ainda insipientes, por não terem clareza quanto aos objetivos, e por terem resultado contrário, contribuindo 
para a manutenção do abismo existente entre as culturas e confusão conceitual em relação ao universo de 
termos utilizados, como vulgarização, divulgação, alfabetização, educação e popularização científica.

Ao elaborarem uma revisão conceitual em relação ao termo “popularização da ciência”, o conceito de 
“alfabetização científica” remete aos domínios do ensino formal, permitindo uma sutil distinção do conceito, 
comparando-se com a divulgação e popularização da ciência (Germano e Kulesza, 2007).

 Para Freire (1996), a propaganda ideológica e uma divulgação massiva de conhecimentos 
científicos não devem ser utilizadas como estratégias para levar a forma crítica como a sociedade tecnológica 
funciona  aos grupos populares, certamente excluídos devido à forma precária em que foram proibidos de ser 
e de saber. Para o mesmo autor, essa estratégia se baseia no respeito ao conhecimento do outro e no diálogo 
construído mesmo a partir de horizontes culturais distintos. Nesse contexto Germano e Kukesza (2007) falam 
do estabelecimento de diálogo em torno de questões simples do cotidiano, até avançar para uma compreensão 
metódica e mais elaborada, resgatando experiências e conhecimentos de senso comum, dando visibilidade a 
uma infinidade de saberes que não se encontram nos museus de ciências, nas escolas e tão pouco na academia.

Nesse contexto, a pesquisa enquanto princípio científico e educativo (Demo, 2006), constitui 
ferramenta apropriada para o desenvolvimento da educação científica, já que as atividades de pesquisa 
estimulam a curiosidade e o raciocínio rápido, transformando alunos ouvintes em alunos participantes 
(Perrenoud et al., 2000). 

A ciência contribui para a compreensão das transformações que ocorrem na natureza, possibilitando 
uma ação próativa, de adaptação ou remediação, de modo a garantir bem-estar humano e qualidade de vida. 
No intuito de incentivar a prática da pesquisa como princípio educativo e científico foi desenvolvida a Oficina 
de Educação Científica no Programa de Jovens, Meio Ambiente e Integração Social - PJ-MAIS da Reserva 
da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo - RBCV. Iniciada em 2006 , no Núcleo de Educação 
Ecoprofissional - NEE Horto Cantareira, e em 2008 com atividades expandidas para o NEE Paraibuna.

Em pesquisa realizada com os educandos do NEE Horto Cantareira, entre agosto de 2008 e julho 
de 2010, foi possível inferir que a prática da pesquisa não se restringe à educação superior, mas que educar 
pela pesquisa constitui proposta aplicável à educação básica. Essa inferência se baseou no fato de que, 
engajados no desenvolvimento de seus projetos de pesquisa, os educando assumiram atitudes mais dinâmicas 
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ao envolverem-se em um processo no qual atuavam autonomamente como sujeitos, ao mesmo tempo em que 
se utilizou a abordagem da pesquisa para a divulgação da ciência e sua desmistificação. 

Considerando a construção de indicadores que foram utilizados para avaliar os resultados obtidos 
com a promoção da alfabetização científica dos jovens do NEE Horto/Cantareira (2008-2009), e tendo 
como pressuposto, a partir de observações durante as oficinas, que os educandos atendidos pelo PJ-MAIS 
são vitimados pelo analfabetismo científico, em diferentes graus, constituiu objetivo da presente pesquisa 
formular indicadores para  mensuração do grau de analfabetismo científico, orientado o desenho de estratégias 
adequadas para a promoção da educação científica no âmbito do PJ-MAIS, bem como o processo de tomada 
de decisões, com vistas ao acompanhamento e monitoramento de metas, benefícios e re-orientação das ações. 

2  MATERIAIS E MÉTODOS

2.1  Local de estudo

A pesquisa foi desenvolvida no NEE Horto/Cantareira, do Programa de Jovens, Meio Ambiente e 
Integração Social - PJ-MAIS, tendo como base a oficina de educação científica, desenvolvida no período de 
06/07/2009 a 11/12/2009, às segundas-feiras, das 14h às 17h no Núcleo de Educação Ecoprofissional Horto/
Cantareira. Cabe salientar, que os dados coletados durante o primeiro período da pesquisa (15/06/2008 a 
07/05/2009) foram incorporados, em sua totalidade, como material de análise para a construção dos indicadores 
de analfabetismo científico.

2.2  Metodologia

A partir de estudos anteriores (Lima e Rodrigues, 2009) estruturou-se novo problema de pesquisa, 
de natureza quali-quantitativa, visando à construção de indicadores para mensurar o grau de analfabetismo 
científico. Utilizou-se a pesquisa-ação como método de pesquisa qualitativa, enquanto estratégia de pesquisa 
social com base empírica, concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução 
de um problema coletivo (Thiollent, 2005). Neste estudo, a ação a ser desenvolvida entre pesquisadores e 
participantes da pesquisa é a promoção da alfabetização científica dos jovens. 

Considera-se que, entre as técnicas de produção de dados para o desenvolvimento de pesquisas 
sociais, são utilizadas técnicas aplicáveis tanto aos métodos qualitativos como aos métodos quantitativos.  
Para tanto, utilizou-se observação participante; pesquisa bibliográfica e documental, fotografia e questionário 
estruturado. Para a coleta de dados desenvolveu-se a observação participante nas Oficinas de Educação científica 
de 06/07/2009 a 11/12/2009, às segundas-feiras, das 14h às 17h no Núcleo de Educação Ecoprofissional 
Horto/Cantareira, somando-se 24 reuniões. Como o presente estudo é decorrente de pesquisa anterior (Lima 
e Rodrigues, 2009), os dados então coletados foram incorporados como dados primários para subsidiar a 
construção dos indicadores de alfabetização científica, constituindo-se em levantamentos realizados no período 
de 15/09/2008 a 07/05/2009, totalizando 23 reuniões neste primeiro período de coleta.

A participante, observação direta ou etnográfica, consiste na imersão no meio que pretende  examinar 
para que possa efetivamente se integrar no meio sociocultural (Moreira, 2002); no caso da Oficina de Educação 
Científica utilizou-se a observação aberta, na qual os participantes conhecem a identidade do pesquisador e sua 
missão. Os registros observados foram anotados em diário de campo (Gomes, 2003). 

Procedeu-se à pesquisa bibliográfica e documental como instrumentos de coleta de dados, utilizando-se 
materiais como: relatórios, vídeos, áudio, arquivos digitais (Sousa, 2006; Morin, 2004). Foi realizada a pesquisa 
a partir de documentos produzidos pelos participantes durante a oficina: 1) relatórios de interpretação de texto; 
2) resumos; 3) fichamentos; 4) re-elaboração de artigos científicos; 5) relatórios e entrevistas extraídos durante 
a formulação dos projetos. Os dados coletados foram sistematizados para análise, abarcando as abordagens 
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qualitativa e quantitativa. A partir dos levantamentos e análise dos dados primários e secundários, elaborou-se 
13 indicadores para mensuração da alfabetização científica, estruturados em três temas centrais, sendo aplicado 
um pré-teste para avaliação de sua estrutura. Considerando como objetivo deste estudo a própria construção 
dos indicadores, a estrutura utilizada em sua elaboração é apresentada na próxima seção.

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Embora permaneçam as imprecisões no tocante à definição da alfabetização científica, Penik sintetizou 
as seguintes características apresentadas por estudiosos do tema: 1) interesse marcante na ciência e tecnologia; 
2) compreensão de conceitos científicos básicos; 3) habilidade e desejo de aprender mais, ampliando o interesse 
e a compreensão por iniciativa própria; 4) toma atitude, vasculha e aplica seu conhecimento de forma que 
externa estes interesses; 5) aprecia as ciências e percebe que o conhecimento é útil na solução dos problemas 
cotidianos; 6) entende a natureza e a história das ciências em relação a esforços, idéias e práticas da atualidade; 
7) comunica de maneira eficiente as idéias das ciências; 8) é criativo ao procurar soluções alternativas a 
problemas; 9) demonstra autoconfiança e segurança ao lidar com as ciências. Para o desenvolvimento desses 
atributos relacionados ao alfabetizado em ciências, torna-se evidente que o mesmo não pode ser concedido 
a uma pessoa, mas, necessariamente, deve-se propiciar um espaço de ensino-aprendizagem que possibilite o 
desenvolvimento de tais características.

A partir de todo o referencial teórico analisado, os registros das observações participantes e os 
registros da pesquisa documental subsidiaram a construção de categorias escalares para possibilitar a avaliação 
e o tratamento dos dados qualitativos (Serafini e Pacheco, 1990). A escala de Likert possibilita a medição 
das atitudes através do ordenamento dos sujeitos, em função de sua concordância ou discordância com uma 
série de afirmações (categorias) que expressam posições favoráveis ou desfavoráveis em relação ao objeto. 
Sua construção se baseia no pressuposto de uma relação monótona entre a atitude e cada uma das afirmações 
que a expressam. Tem-se, então a probabilidade de um inquirido concordar ou discordar com cada uma das 
afirmações da escala, a qual mantém uma relação monótona com a posição, possibilitando a variação de atitude 
(entre uma posição mais desfavorável e uma mais favorável). 

As categorias da escala foram ordenadas tendo em conta se a afirmação expressa uma avaliação 
positiva ou negativa do objeto, (discordo totalmente, discordo, não concordo nem discordo, concordo e 
concordo totalmente), atribuindo-se então valores numéricos ou sinais às respostas (Brandalise, 2005) para 
refletir a força e a direção da reação do entrevistado à categoria. As declarações de concordância devem receber 
valores positivos ou altos, enquanto as declarações das quais discordam devem receber valores negativos ou 
baixos, sendo consideradas as classificações: Concordo Totalmente, Concordo, Não Concordo nem Discordo, 
Discordo e Discordo Totalmente. Concordo e Concordo Totalmente condizem com a valência positiva e as 
duas últimas categorias (Discordo Totalmente e Discordo) referem-se à valência negativa. 

A elaboração de perfis gráficos para a transformação dos componentes qualitativos em componentes 
quantitativos necessita de valores numéricos às categorias de cada critério, sendo definidos: Discordo 
Totalmente (1); Discordo (2); Não Concordo nem Discordo (3); Concordo (4); Concordo Totalmente (5), 
convertendo-se independentemente do perfil de avaliação.

Com a determinação da classificação da valência, procedeu-se à estruturação dos indicadores de 
mensuração, estruturados a partir da correlação entre o marco teórico, em especial da Declaração sobre a 
Ciência e o Uso do Conhecimento Científico e a Agenda para a Ciência – Uma Base de Ação, adotadas pela 
Conferência de Budapest (UNESCO, 1999) e os dados primários levantados, o que possibilitou a identificação 
de temas a serem utilizados na elaboração dos indicadores. Para facilitar o processo, os indicadores foram 
agrupados em três temas: Meio Ambiente, Educação e Ciência, operacionalizando conceitos abstratos de 
grande relevância para a proposição de estratégias político-pedagógicas para compreensão do impacto das 
ciências e sua relação com a sociedade (Quadro 1).
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Salienta-se que o recorte proposto decorre das observações nas oficinas, sendo a princípio, mais 
adequado à mensuração do grau de alfabetismo científico nos educandos participantes do Programa de Jovens, 
Meio Ambiente e Integração Social. Embora o Programa tenha uma estrutura de 18 Núcleos localizados em 
15 municípios da Região Metropolitana de São Paulo, a unicidade da proposta pedagógica-metodológica a 
princípio aufere a validade do uso destes indicadores para toda a rede do Programa, devendo a validade desta 
hipótese necessariamente ser testada em outro momento.  Todavia, generalizar o uso desses indicadores para 
demais públicos decorre de estudos detalhados e calcados em observações e levantamentos de outros grupos, 
não pertinentes ao objeto de pesquisa ora estudado. 

Quadro 1.  Tema e escopo dos indicadores de alfabetização científica.

Tema Escopo do Indicador

Meio Ambiente

Reciclagem
Resíduos / enchentes
Ocupação irregular
Desmatamento

Educação

Participação em sala
Importância da leitura
Relação com a formação profissional
Relação com a qualidade de vida

Ciência

Compreensão de mundo
Desenvolvimento
Conseqüências negativas do progresso científico
Combate a pobreza
Educação científica na aquisição de novos conhecimentos

Valores: 1- Discordo totalmente; 2- Discordo; V3: Não concordo nem discordo; V4: Concordo; V5: Concordo Totalmente.

Figura 1. Classificação dos educandos em relação ao papel da ciência na sociedade
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Em um primeiro teste de validação dos indicadores, os mesmos foram aplicados na 3ª turma de 
educandos do NEE Horto/Cantareira, em 2010, para um total de dez educandos, cujos resultados são 
apresentados na Figura 1. 

Em uma análise ainda preliminar, quer pela amplitude reduzida da amostra, quer pela mesma ser 
restrita somente ao NEE Horto/Cantareira, pode-se observar maior familiaridade dos educandos com relação à 
temática “meio ambiente” e “educação”, havendo correspondência positiva da maioria dos educandos em relação 
aos temas levantados. Todavia, ao serem indagados sobre assuntos relativos à ciência, nota-se a dificuldade 
em compreender a relação direta desta com os seguintes assuntos: 1) a ciência enquanto instrumento para 
compreensão dos fenômenos naturais e sociais, desempenhando papel importante para o futuro da sociedade;    
2) a ciência trabalhando em prol de um mundo mais próspero; 3) consequências negativas do progresso 
científico; 4) a educação e a utilização do saber científico para o crescimento econômico e humano, promovendo 
a diminuição da pobreza, e 5) importância da educação científica para aquisição de novos conhecimentos e sua 
aplicabilidade.

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa permitiu obter os seguintes resultados: a aplicação dos indicadores de 
alfabetização científica contribui com o planejamento pedagógico das oficinas do PJ-MAIS, possibilitando a 
identificação de temáticas a serem trabalhadas nos cursos, bem como acompanhamento do desenvolvimento 
dos educandos. 

A desmistificação da ciência constitui objetivo maior a ser perseguido, sobretudo pela aparente distância 
que existe entre ciência e sociedade em termos de senso comum conforme resultados obtidos pela aplicação dos 
indicadores. Nesse sentido, a estruturação de um plano de ação a partir da Agenda para a Ciência – Uma Base de 
Ação, adotada pela Conferência Mundial sobre Ciência (UNESCO, 1999), constitui ferramenta indispensável, 
em especial, considerando o item 2.4 da respectiva agenda, que trata da “educação científica”.
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