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Prefácio
A divulgação, disseminação, difusão, popularização ou vulgarização
da ciência obedece às diversas intenções no aspecto de levar informações
ao público em geral. De acordo com os interesses históricos, filosóficos,
políticos, sociais e econômicos, essa propagação das informações científicas
pode apresentar múltiplos objetivos em cada contexto de produção.
A divulgação científica contribui para a compreensão da ciência por
parte do público leitor desde que os conteúdos presentes nestas informações
tenham um significado concreto para este público. Isso não quer dizer que o
leitor seja um ‘quadro em branco’ e que a divulgação científica seria sua ‘tábua
de salvação’. Pelo contrário, se pensarmos em um indivíduo que traz suas
experiências cotidianas e consegue estabelecer uma relação entre aquilo
que o cerca e as informações que chegam até ele através da divulgação da
Ciência, visando a uma contribuição para a sua vida e a sociedade no qual
está inserido, temos então, este indivíduo alfabetizado cientificamente, com
acesso às informações e capaz de se posicionar.
Para tanto, deve-se considerar o papel social da divulgação científica
na aquisição de conhecimentos para a alfabetização e a formação de cidadãos
participativos na tomada de decisão ou, simplesmente, estar em minimamente
informados sobre os avanços científico-tecnológicos da sociedade.
O público desempenha um papel essencial na divulgação
científica já que é nele que se projetam os objetivos destas atividades.
Pesquisadores discutem a inviabilidade do ‘modelo de déficit’, que julga o
público, antecipadamente, e sinalizam a necessidade de se ter em conta
as circunstâncias particulares da audiência, seus conhecimentos, crenças
e atitudes em relação aos temas abordados. Existem demandas distintas e
públicos diferenciados, de forma que a divulgação científica precisa atuar
com estratégias também distintas para tornar possível atendê-las.
Sendo assim, verifica-se que a divulgação científica apresenta
importância fundamental de socializar conhecimentos antes inacessíveis ou
mesmo incompreensíveis ao público, de forma a facilitar a informatização
científica, convertendo-a para uma linguagem simplificada.
Diante deste contexto, o livro Cenários atuais da Divulgação Cientifica
e Ensino de Ciências é uma excelente oportunidade de refletirmos sobres
essas questões. Organizado por Carlos Roberto Pires Campos, apresenta
textos que seguem o rigor científico e ao mesmo tempo dialogam com o leitor
no sentido de problematizar o papel da Divulgação Científica na sociedade.
Em um ensaio sobre Divulgação Científica, Carlos Alberto e Sabrine
Pinto discutem o interesse de estudantes do ensino médio integrado em
participar de eventos ligados às ciências em feiras, museus e outros ambientes
não formais.
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O capítulo Divulgação Científica no contexto da Educação Básica, de
José Renato Pin, Renata Faria e Solange Gimenes, relata as atividades de
divulgação científica desenvolvidas a partir do tema Saúde em uma unidade
de ensino da rede pública do Município de Vila Velha/ES.
Revista Ciência Hoje das Crianças (CHC): uma aliada desconhecida
que possibilita o desenvolvimento da cultura, ciência e divulgação científica
em sala de aula é o capítulo em que Amanda Rossi, Patrícia Ottz e Carlos
Roberto Campos apresentam as concepções dos alunos do Ensino
Fundamental a respeito da revista CHC, discutindo o potencial didático deste
material na alfabetização científica dos estudantes.
Em Uma proposta de divulgação da Ciência por meio de vídeos
documentários e da rádio escolar, Josilene Werneck, Michele Pires Carvalho
e Carlos Roberto Pires Campos analisam a contribuição destes recursos da
divulgação da Ciência no ambiente escolar.
Brincando com jogos sobre biomas e divulgando a Ciência é o capítulo
em que Rivana Batista, Luz de Souza e Carlos Roberto Campos, destacam
a importância do lúdico na divulgação científica. No capítulo elaborado por
Marcio Canicali, Michelle Amorim e Carlos Roberto Campos, Projetos de
Ciências na escola: contribuições para a alfabetização científica dos alunos,
apresenta-se as contribuições da organização de projetos de trabalhos como
possibilidade de promover a divulgação da Ciência para o público escolar.
Com Feira de “bio-mática”: divulgando a Ciência por meio da feira
interdisciplinar de Biologia e Matemática, Mariana Cezar, Marina Dias e
Thamires de Jesus apresentam as possibilidades existentes de divulgação
do conhecimento científico através de feiras escolares.
Este livro servirá para o aprofundamento das discussões acerca da
divulgação científica e o ensino de ciências, além de despertar o interesse
de novos apaixonados pela arte de educar através de atividades críticas e
reflexivas.

Prof. Dr. Marcelo Borges Rocha
CEFET-RJ
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Apresentação
Não é necessário ser um pesquisador exímio para apontar que na
atualidade todos vivemos momentos sob bombardeamento de múltiplas
interferências de inovações científicas e tecnológicas no contexto sóciocultural. Em virtude dessas interferências, as relações humanas ressignificamse atentamente, adaptando-se a tudo que a tecnologia e a ciência lançam em
nossas vidas. A mídia eletrônica chegou a divulgar notícias de que em uma
família de São Paulo os membros somente se comunicam por redes sociais
e aplicativos de interação, isso dentro da própria casa. Fora as influências
da tecnologia, a ciência tem nos levado a questionar nosso papel diante
da crise no abastecimento de água, como podemos ajudar na preservação
dos mananciais das grandes cidades, em que medida o prolongamento da
vida atende aos ideais de felicidade e de bem estar, entre outros temas não
menos intrigantes. Nosso futuro se nos apresenta como fruto do que a ciência
e a tecnologia puderem nos ofertar. Hoje não conseguimos conceber nossas
vidas sem um celular de última geração, sem suplementos alimentares que
nos deixam mais robustos, que prolongam nossa juventude, sem tecnologias
que rejuvenescem nossa tez, sem aparatos que modificam nossos cabelos,
sem alternativas médicas que constroem nosso corpo conforme os padrões
hegemônicos ditados pela mídia e por aí listaremos outras diversas influências
da ciência em nossas vidas. A ciência e a tecnologia auferiram de certo modo
um significado social.
Nesse quadro, a divulgação científica emerge como importante
ferramenta educativa na formação da cultura científica e da criticidade. Inserida
no contexto social por intermédio de um leque de meios de comunicação, de
suportes e de textualidades, faculta a si mesma a possibilidade de atingir os
mais diversos públicos, além do condão de fomentar neste público a devida
reflexão sobre os impactos sociais da C&T. Neste diapasão, a divulgação
científica se posiciona no contexto da educação científica e tecnológica
e começa a sair dos espaços acadêmicos, sobretudo dos cursos de pósgraduação, para ganhar a educação formal, com vistas a colaborar para a
construção de uma sociedade alfabetizada científica e tecnologicamente,
capaz de refletir criticamente acerca do conhecimento e da tecnologia que
recebe e atuar com autonomia em questões políticas e em temas relacionados
à ciência e à tecnologia no contexto em que se situa.
Este foi o objetivo que norteou a elaboração dos trabalhos que
contém este livro. Todos advieram de alunos do Programa de Pós Graduação
em Educação em Ciências e Matemática do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, os quais cursaram, nos anos de 2012
e 2013 a disciplina Divulgação Científica. A todos, boa leitura.
Carlos Roberto Pires Campos
Organizador
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Um Ensaio Sobre Divulgação Científica
Carlos Alberto Nascimento Filho
Sabrine Lino Pinto
Antonio Donizetti Sgarbi

Introdução
Em uma realidade em que cresce a dependência pelo conhecimento
científico-tecnológico, a educação científica, com maior ênfase no século XXI,
tem se destacado por ações de popularização da ciência a qual se consolida
fortemente. Busca-se, com esta prática, em última análise, a formação de uma
cultura científica, pois a mesma reunirá as condições necessárias para que
a sociedade, de maneira geral, consiga compreender e ter acesso à ciência
e condições de decidir assuntos que afetam sua vida. A socialização do
conhecimento, a popularização da ciência e o desenvolvimento da cidadania
farão com que os indivíduos adquiram noção real do ambiente e do contexto
histórico em que estão inseridos.
Na constituição da cultura científica por meio da divulgação e
popularização da ciência são de fundamental importância estratégias como
feiras de ciências, museus, revistas, clubes de ciências e todo tipo de eventos
correlatos. Tais estratégias no processo de ensino-aprendizagem tornam-se,
se bem utilizados, artefatos pedagógicos, se considerarmos que são nestes
espaços que estudantes e cidadãos em geral entram em contato com os
experimentos científicos e com os avanços tecnológicos. Este artigo, em
primeiro lugar, inicia uma discussão sobre os conceitos de “cultura”, “cultura
científica” e “divulgação científica”. Traça ainda algumas palavras sobre a
“história da divulgação científica no Brasil” e por fim, passa em debate o
resultado de uma pesquisa realizada na 1ª Feira de Ciências e Engenharia do
Espírito Santo, que aconteceu no período de 18 a 22 de outubro de 2012, em
Vitória/ES, com alunos do ensino médio integrado, sendo que o objetivo da
investigação foi conhecer o interesse destes de participar em eventos ligados
às ciências tais como as feiras, já que se acredita ser este um dos caminhos
para a constituição de uma cultura científica.

Cultura científica
Afirmamos anteriormente a necessidade de se constituir uma cultura
científica, um tema imprescindível no debate atual quando se discute a
divulgação científica. Para explicitar tal conceito acreditamos ser necessário
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antes discutirmos o próprio conceito de cultura para, em seguida, enfocarmos
especificamente o que compreendemos por cultura científica. Para tanto,
utilizamos o texto de Lordêlo e Silva (2012), o qual passa em revista os
principais conceitos de divulgação científica e cultura científica. As autoras
relatam que a palavra cultura recebeu várias abordagens no decorrer dos
anos, as quais foram influenciadas por correntes antropológicas como o
evolucionismo, a sociologia de Durkheim e Mauss, a sociologia de Karl Marx,
a de Max Weber e o estruturalismo de Lévi-Strauss.
Quando analisado à luz da antropologia, o termo cultura pode ser
compreendido não só da perspectiva da construção histórica, mas, de um
modo abrangente, que abarca uma vastidão de valores e expressões que
dificultam chegar a uma compreensão definitiva, específica e restrita à
interpretação de somente um grupo social num dado momento histórico. Vale
ressaltar o conceito atribuído por Geertz, que baseia sua teoria em Weber
e segue a linha simbólica, por meio da qual defende que a cultura é um
conjunto de formas simbólicas acessíveis e compartilhadas, a qual permite
manifestações e experimentos por parte dos membros da sociedade. Na
visão de Geertz (1989), a cultura também é composta por símbolos que
precisam ter sentido. Em outras palavras, é como se a cultura fosse uma teia
de significados construída pelo próprio homem e, dessa forma, se apresenta
como um texto interpretativo, à procura de significados e não à procura de
leis, como se fosse uma ciência experimental. Em conformidade com esse
conceito, Porto (2011) cita a proposta de Geertz de que o homem produz
um emaranhado de significados aos quais está visceralmente ligado e, à
medida em que tece essa trama, é também tecido por ela, visto que a cultura
é inacabada, configurando-se como a mais pura expressão da natureza
humana.
Porto (2011) lança o olhar sobre o conceito de cultura e de cultura
científica e revela que o termo cultura desdobra-se, formando uma trama
de significados e significantes. E mais, a cultura materializa-se e depende,
dessa perspectiva, das políticas públicas direcionadas para a área cultural,
em geral, com grandes carências financeiras. A autora, citando Silva (2007),
afirma que a cultura não é imperativa, mas, dependente das configurações
e da historicidade das instituições que a carregam e, ao mesmo tempo, a
delimitam.
A análise leva à conclusão de que o conceito de cultura se alargou e
se transversalizou entre os muitos conceitos e teorias e se apresenta como
uma construção social que se molda às condições e interferências internas
e externas no âmbito das sociedades, passando a englobar todos os fatores
inerentes ao indivíduo e às relações que ele trava com a coletividade, estando
impactada de forma direta pelas políticas públicas, investimentos, educação,
desenvolvimento da ciência e pela tecnologia. Lordêlo e Porto (2012) também
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afirmam que a ciência faz parte da cultura e, por isso, ela é fundamental para
a sua construção e, desse ângulo, trazem à atenção a importância que a
cultura midiática tem na sociedade da informação, isso, por ser um agente
de transformação da vida de diversos segmentos da sociedade por meio
da ciência, tecnologia e inovação (CT & I), acompanhadas dos processos
eletrônicos digitais.
Porto (2011) evidencia que há uma convergência silenciosa entre os
vários conceitos de cultura, visto que a ideia que direciona os estudos sobre
este tema leva em consideração sua dupla função orientadora e tradutora de
inúmeros processos sociais, como os sistemas simbólicos, religiosos, morais,
os quais são dinâmicos e se modificam continuamente. Nesse sentido, a
cultura poderá também ser compreendida como objeto de interesse disciplinar,
caso da religião, por exemplo. Apesar de não ser consensual, há um grande
número de estudiosos que acreditam numa convergência no sentido de que a
cultura se materializa em diversos sistemas simbólicos e de valores, visando
à manutenção e à reprodução de sistemas sociais. É possível reconhecer,
também, que essa teia de significados, na sociedade atual, originará as
culturas híbridas que se caracterizam pelo convívio, num mesmo espaço, de
culturas diferentes que vão interagindo e assumindo novas configurações. Há
de se considerar a alta velocidade com que as informações circulam e o papel
atual da cultura midiática, a qual pode ser considerada uma consequência
da globalização, que se caracteriza: [...] pela tendência à padronização dos
produtos e à massificação do consumo, agora verificado em escala planetária,
e pela propensão a uniformizar os comportamentos (SANTOS et al., 2009,
p.20).
É possível depreender dessa discusão que a cultura midiática está
intimamente ligada à globalização que, por sua vez, promove uma profunda
mudança social. O importante é não deter-se a apenas um conceito de
cultura, mas estar atento às mais diversas facetas que o termo assume, além
de seu caráter inter e transdisciplinar. Os novos mundos virtuais promovem
mudanças profundas e rápidas que, certamente, vão interferir no que se
entende por cultura.
A formação da cultura científica passa, pois, pela via da divulgação
científica, meio fundamental para que o indivíduo compreenda, na sua
extensão e complexidade, o mundo em que vive, pois, por meio dela é que o
conhecimento em CT& I é disseminado, dando condições para esse indivíduo
tenha condições de decidir sobre assuntos que afetam sua vida. Sem a
divulgação científica é impossível a construção de uma cultura científica,
da socialização do conhecimento e do desenvolvimento da cidadania.
A divulgação científica deve agir como que “desembaçando” o olhar dos
cidadãos, dando-lhes a noção real do ambiente e do contexto histórico em
que estão inseridos. Nesse aspecto, Lordêlo e Porto (2012) apresentam
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como exemplo o conflito terminológico provocado pela palavra Bioenergia
que pode ser entendido, por algumas pessoas, como energia vital ligada ao
espiritualismo, entendimento também difundido na Internet, mas que, por
outros, é tomado como energias renováveis. Por isso, ações são necessárias
por parte da sociedade para a valorização da ciência, sendo a escola, nesse
contexto, espaço importantíssimo para a socialização do conhecimento
científico, de modo a evitar problemas conceituais desse tipo, vencendo as
barreiras da ignorância.
Lordêlo e Porto (2012) listam alguns pontos que consideram
fundamentais para se obter a compreensão pública do conceito de ciência,
quais sejam: clareza e acessibilidade da divulgação, a qual deverá respeitar
o público receptor e adequar-se aos processos democráticos; consideração
da comunicação para se compreenderem valores e atitudes dos envolvidos;
instituição do conhecimento como uma prática comum no compartilhamento
entre diversos grupos, os quais deverão trabalhar de modo a favorecer a
divulgação científica e facilitar o acesso do público à ciência, em geral. E,
como conclusão, as autoras afirmam que é desafiador transformar um texto
de disseminação, na perspectiva daquela difusão do conhecimento produzido
que os cientistas fazem entre os pares, em um texto de divulgação, mais
acessível ao extrato social. Mas é esse desafio que contribui para que a
ciência e a tecnologia existam a serviço da humanidade e do desenvolvimento
sustentável. A divulgação científica age como uma aliada da cultura científica,
e atualmente, tem alcançado diversos espaços na sociedade, contribuindo
para um aumento considerável da difusão dos conhecimentos científicos e,
graças à presença e uso de mídias modernas, tem estado mais presente no
dia-a-dia das pessoas.
Nessa mesma linha de debates, no que diz respeito à relação
entre divulgação científica e cultura científica, Vogt (2011) conceitua cultura
científica, elencando os processos de produção, difusão, ensino e divulgação
do conhecimento científico, como condição para seu desenvolvimento.
O processo de cultura científica é dinâmico e pode ser representado em
forma de espiral que acompanha o desenvolvimento da ciência. Nesta,
estão relacionados os fatos e acontecimentos institucionais coincidentes no
tempo e a sua evolução segue produzindo o encadeamento de ações e a
participação social como os organismos reguladores do funcionamento do
sistema de ciência, tecnologia e inovação, representados por comissões e
conselhos normativos.
Dessa maneira, é possível verificar o conceito desenvolvido por Vogt
(2011) de uma espiral de quatro quadrantes, situando o termo divulgação
científica no âmbito sociocultural em defesa do bem-estar cultural, voltada
para a produção e socialização da ciência, não ficando restrita a pequenos
grupos sociais, mas como assunto de preocupação do cidadão comum.
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Essa espiral revela que é necessário que os cientistas e pesquisadores se
ocupem da divulgação científica para a formação da cultura científica na
sociedade e de sua construção e propagação. A atividade científica não está
condicionada somente à produção quando busca gerar, principalmente por
meio da educação, a circulação social do conhecimento científico, desde a
fase da alfabetização científica e da divulgação formal e informal, mas deve
proporcionar o acesso da população aos meios e aos resultados da produção
científica, cultural e pedagógica.
O autor afirma que há três possibilidades de sentido sobre a estrutura
linguística da expressão “cultura científica”, quais sejam: cultura da ciência;
cultura pela ciência e cultura para a ciência. Ao propor esse modelo, Vogt
(2011) atenta que não se esgotam outras formas de interação, as quais
contribuem para um entendimento mais claro da complexidade semântica
que envolve essa expressão.
A espiral, a que fizemos referência anteriormente, é dividida por
Vogt (2011) em quatro quadrantes, nos quais estão distribuídos os atores, os
destinadores e destinatários da ciência. (Fig.1).
Partindo do primeiro quadrante,
Figura 1 - Espiral da Divulgação Científica
proposta por Vogt.
está a dinâmica da produção e
4º Quadrante:
difusão da ciência; no segundo, 3º Quadrante:
da divulgação da ciência
do ensino para ciência.
o ensino de ciência e a formação
científica; no terceiro, se encontra o
ensino para a ciência e, no quarto,
completando o ciclo, a divulgação
científica. Segundo o autor, podem
também ser demonstrados nessa
espiral alguns eventos científicos
em ordem cronológica. .
De acordo com Vogt (2011), 2º Quadrante:
1º Quadrante:
do ensino da ciência e
da produção e da
o conhecimento científico deveria da formação de cientistas.
difusão da ciência
ser um fenômeno cultural como
o futebol e cabe ao divulgador
Fonte: Vogt (2003)
da ciência atribuir-lhe esse papel. Muitas pessoas não sabem jogar
futebol, mas nada as impede de conhecer e entender as regras e criticar
suas realizações, bem como se sentirem emocionadas e apaixonadas
por ele. Assim deveria ser com a ciência, mesmo não sendo profissionais,
deveríamos ser amadores, torcedores e, acima de tudo, divulgadores críticos
e participantes de sua prática e resultados, na busca do bem-estar social e
cultural, esse último, caracterizado por ser um estado paradoxal de qualidade
de vida, feito de conhecimento e de ignorância, ao mesmo tempo. Ignorância,
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nesse caso, como sendo um estado crítico de desconfiança em relação ao
conhecimento que temos, ou que podemos vir a ter, no sentido de que o
homem deveria ser colocado em estado constante de ignorância cultural.
O objetivo do modelo da espiral da cultura científica, proposto por
Vogt (2011), é representar a dinâmica constitutiva das relações inerentes,
e necessárias, entre ciência e cultura. Com isso, cabe a cada um de nós
participação mais ativa, em favor da divulgação científica e, como agentes e
atores inseridos nessa espiral, tornarmos a ciência mais popular, fazendo com
que a sociedade saia de seu estado inerte de aceitação do pronto, para um
estado mais crítico e apaixonado das realizações científicas e tecnológicas,
resultando, assim, no almejado estado do bem estar social e cultural.
Vale ainda lembrar que a espiral de Vogt foi adaptada pela professora
Cristiane de Magalhães Porto, tendo em vista o objetivo de demonstrar
que, por meio do caminho explicitado pela espiral, a ciência pode
disseminar-se e tornar-se cultura científica, conforme Figura 2:
Figura 2: Espiral da Divulgação Científica adaptada por Porto.

da divulgação da ciência

do ensino para ciência

do ensino da ciência e
da formação de cientistas

da produção e
difusão da ciência

Fonte: O Porto

Divulgação científica
Após discussão acerca dos conceitos de cultura, abordaremos via de
construção da cultura científica, isto é, a divulgação científica. Primeiramente,
vamos ao seu conceito. De acordo com Silva (2006), são muitas as
dificuldades em apresentar um conceito final sobre o que é divulgação
científica que, diante de uma diversidade de textos discorrendo sobre o
assunto seria, no mínimo, temerosa qualquer afirmação nesse sentido.
Tais abordagens, conforme a linha editorial ou o interesse de determinadas
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publicações, divulgam o mesmo assunto de maneira completamente diversa.
Como exemplo, citamos um relatório sobre mudanças climáticas, elaborado
por uma organização ligada à indústria do petróleo e outro elaborado por uma
organização de defesa do meio ambiente, cujos resultados, provavelmente,
serão diferentes, levando-se em consideração o interesse de cada um. E,
como se pode categorizar qual dos relatórios é divulgação científica? Nesse
contexto, divulgação científica está relacionada à forma como é construído
o conhecimento científico, sua formulação e circulação na sociedade.
Silva (2006) afirma que apesar de o termo divulgação científica
estar sendo apropriado por inúmeras atividades consideradas como
tal, essa atividade não pode ser considerada recente. A divulgação
científica surgiu junto com a própria ciência moderna. No século XVIII, nos
anfiteatros europeus, já se apresentavam inventores com suas máquinas e
demonstrações das mais diversas que também ocorriam nas feiras. Alguns
exemplos dessas apresentações vão desde a alquimia à química, mecânica,
elétrica e fenômenos pneumáticos. E, nesse contexto, no terceiro quartel do
século XVIII, tem início o momento histórico que se convencionou chamar
Revolução Industrial, período em que a produção científica consolidou-se.
Equipamentos pesados para a indústria estavam sendo construídos e a
força humana, despendida no trabalho, era, aos poucos, substituída pelas
máquinas, o que demandava pesquisa, experiências e demonstrações,
às vezes públicas que, na prática, era a divulgação científica. Em 1770,
foram publicados livros infantis sobre ciência e muitos outros textos
de divulgação científica, alguns para o público feminino, inclusive.
No século XVIII, a delimitação entre produtores e divulgadores
de ciência não estava muito nítida, mas a produção do conhecimento
já apresentava uma tensão para a diferenciação. Filósofos acadêmicos
do Iluminismo se esforçavam para diferenciar-se dos “vendedores
científicos” com suas palestras e shows. Outro fato interessante referese ao meio em que a produção científica ocorria. Apesar de sua
autonomia, essa era apenas relativa, visto que deveria haver sempre
a interlocução da esfera científica com outras esferas da sociedade.
Na medida em que se consolidavam as comunidades científicas
e sua consequente profissionalização, os textos foram ficando
mais circunscritos a pessoas envolvidas de alguma forma com a
produção do conhecimento científico, adquirindo estabilidade e estilo,
como os artigos científicos, no formato como o conhecemos hoje.
Esse formato textual produzirá sentidos variados que constituirão
uma posição de sujeito que, ao entrar em contato com o texto, transitará por
várias possibilidades. Isso se denomina efeito-leitor. Sendo assim, a funçãoautor cria um efeito-leitor que evidencia as interpretações decorrentes.
Esse efeito-leitor transcorre por meio da formulação e da circulação de
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sentidos. Outra questão importante é o fato de a divulgação científica
produzir um efeito de exterioridade à produção do conhecimento científico.
Com isso, acredita-se que há no imaginário social a construção da ciência
num lugar hermeticamente fechado, sendo que a divulgação científica
caberia levar esse conhecimento que está distante do leitor não cientista.

Divulgação científica no Brasil: alguns momentos
Moreira e Massarani (2002) atestam que a divulgação científica vem
de longa data, chegando a possuir cerca de dois séculos de história. Apesar de
sua fragilidade ao longo do tempo, apresentou, desde então, fases distintas,
com finalidades e características peculiares que refletiam o contexto e os
interesses de cada momento histórico. É marcante como já havia interesse em
se divulgar a ciência no Brasil nesse período, isso, se articularmos tais desejos
à criação de alguns órgãos. Um exemplo foi a Academia Científica do Rio de
Janeiro, criada em 1772, cuja finalidade era a dedicação à física, química,
história natural, medicina, farmácia e agricultura, sendo extinta sete anos mais
tarde, e recriada pouco depois com o nome de Sociedade Literária do Rio
de Janeiro, tendo funcionado até 1794, quando foi fechada definitivamente
por razões políticas e seus membros presos acusados de conspiração próindependência da Colônia. As duas tinham objetivos comuns que era a difusão
de determinados aspectos da ciência entre os interessados da elite local.
Outros exemplos foram a criação da Academia Real Militar de 1810
do Museu Nacional de 1818, da Imprensa Régia em 1810 que favoreceu
a publicação e difusão, de textos e manuais voltados para a educação
científica, entre os quais, manuais de ensino das primeiras academias
de engenharia e medicina. Moreira e Massarani (2002) afirmam que uma
característica da divulgação científica desse período é que os principais
divulgadores eram homens ligados à ciência por sua prática profissional como
professores, engenheiros, médicos e naturalistas e a segunda refere-se ao
caráter predominantemente utilitário, com aplicações práticas da ciência.
O Brasil da década de 1920 ainda não tinha tradição em pesquisa
científica razão pela qual a divulgação científica não era forte. Neste
período, é fundada a Rádio Sociedade, a primeira rádio brasileira, cujo
objetivo principal era a difusão de informações sobre temas educacionais,
culturais e científicos, com programação variada que incluía desde
música a inúmeros cursos. Em uma terra de analfabetos informações
básicas sobre saúde poderiam ser compreendidas mais facilmente.
No período que vai da década de 30 a 70, a ciência, apresentavase como aquela que iria tirar o país do subdesenvolvimento, por isso estava
cercada de forte nacionalismo. Na década de 40 e 50, os efeitos da Guerra
fizeram-se presentes no discurso científico e, no período posterior, destacou-
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se o desenvolvimento tecnológico e científico voltado para fins militares. No
início dos anos 70, teve início, no Brasil, um movimento educacional renovador,
baseado na experimentação no ensino de ciências. E, já nos anos 80,
surgiram várias publicações científicas como, por exemplo, Ciência Hoje,
Ciência Hoje das Crianças, Informe, Globo Ciência, Superinteressante, ativas
até os dias de hoje. Ações de divulgação e popularização da ciência são
produzidas com grande frequência, dando ênfase à consolidação da cultura
científica, incluindo o conhecimento das condições históricas, sociais e culturais
em que ocorreu sua construção e sua associação à tecnologia. A conexão entre
conhecimento, especialmente o conhecimento científico, e as relações de poder,
na atuação política, irá propor as diretrizes para o ensino formal de ciências.

A Divulgação Científica e as feiras
Pensamos como Porto (2011) para quem as ações de divulgação da
ciência, servem para alfabetizar cientificamente as pessoas, sobretudo das
camadas menos favorecidas da população. Não há como se falar em alfabetização
para a ciência com uma educação formal precária. É necessário que o indivíduo
veja a ciência como uma construção social e histórica e também desconstrua
a concepção de que a ciência é uma verdade inquestionável, absoluta.
Porto (2011) aponta que existe um número razoável de pesquisas
nas mais variadas áreas e publicações no Brasil. Entretanto, a maior parte
delas permanece intramuros, ou seja, não é divulgada para a sociedade em
geral, permanecendo naquela caixinha hermética, fator impeditivo para que se
construa, de fato, uma cultura científica, não obstante a importância desta para
a sociedade, não somente em termos de informação, mas com o objetivo de
favorecer a inserção social, principalmente da parcela excluída da sociedade.
Ao iniciarem no Brasil, na década de 1960, as primeiras Feiras
Escolares serviram para familiarizar os alunos e a comunidade escolar com
os materiais existentes nos laboratórios, antes quase inacessíveis e, portanto,
desconhecidos na ação pedagógica. A organização de feiras de ciências
produz inúmeros benefícios para alunos e professores e mudanças positivas
no trabalho em ciências, tais como: o crescimento pessoal e a ampliação
dos conhecimentos; a ampliação da capacidade comunicativa; mudanças
de hábitos e atitudes; o desenvolvimento da criticidade; maior envolvimento
e interesse; o exercício da criatividade que conduz à apresentação de
inovações e a maior politização dos participantes (MANCUSO, 2000).
Desde a década de 1950 e, principalmente na segunda metade da década de
1960, são amplamente divulgadas, nas feiras de ciências, diferentes abordagens
de ensino, baseadas na problematização e realização de experimentos para
o ensino de ciências. Alguns projetos como o Projeto Nacional para Melhoria
do Ensino de Ciências (PNMEC), no início dos anos 1970, tinham como
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principal propósito a valorização e inovação do ensino de ciências, com
investimentos para a prática em laboratórios, quase inexistentes à época.
Na década de 1980, os professores de Ciências, especialmente
do Ensino Fundamental, foram convidados a participar de cursos de
treinamento que se destinavam a introduzir, no currículo, Aulas de
Laboratório e Feiras de Ciências, como forma de viabilizar o método
científico (GOUVÊA, 1992). Essa proposta contribuiu para a disseminação
das feiras de ciências no Brasil e estabelecia uma relação mais próxima
com o aluno, por um lado, e com a comunidade em geral, quando se tratava
de eventos abertos. Neste período, as feiras de ciências faziam-se muito
presentes e apresentavam ao povo as pesquisas e a produção científica.
Claro, não é só por meio da educação formal (escola) que ocorre
o ensino e a aprendizagem de conceitos de ciência e tecnologia. Jornais,
revistas, livros, teatro, TV e vídeo, internet, palestras, cursos, congressos,
museus e centros de Ciência, exposições são fontes significativas para
aprender e ensinar questões sobre o conhecimento científico. A educação
não-formal, por meio de seus processos livres e lúdicos, visa a despertar
os professores para novas possibilidades pedagógicas, da mesma forma
que incentiva o aluno à atividade científica. Contribui, ainda, para que os
cidadãos em geral tenham a oportunidade de adquirir as informações
básicas sobre a ciência e seu funcionamento, bem como obter o acesso à
mesma. Além disso, descortina aos cientistas e pesquisadores um ambiente
multidisciplinar, com inúmeras possibilidades de enfoques, diálogos e
trocas. Nesse contexto, a Feira de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo
apresenta-se como campo bastante fértil para atestar empiricamente as
proposições de autores como Mancuso (2000) Hartman e Zimmerman
(2009), Gouvêa (1992) e vários outros sobre os benefícios das feiras
de ciências na socialização do conhecimento e na divulgação científica.
A 1ª Feira de Ciência e Engenharia da Semana Estadual de Ciência e
Tecnologia se justifica, visto que se trata de um evento importante no Estado do
Espírito Santo, que favorece a estudantes o contato com a inovação científica
e tecnológica, bem como presta, à comunidade estudantil o exercício da
cidadania e de ser um canal de divulgação científica que veicula o conhecimento
dos iniciantes à pesquisa e dos profissionais da educação científica.
Para tanto, realizamos uma pesquisa qualitativa utilizando-se da técnica da
observação participante, e uma entrevista na qual foram interrogados, a 50
(cinquenta) alunos do ensino médio integrado visitantes da 1ª Feira Estadual
de Ciência e Engenharia, se costumam participar e visitar espaços e eventos
científicos, como feiras de ciências, museus, centro de ciências e correlatos,
sempre fora do ambiente escolar, com as seguintes possibilidades de
respostas: a) nunca; b) às vezes; c) quase sempre e d) sempre. A observação
participante, neste caso, buscou verificar a interação pesquisador/pesquisado.
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Dos 50 (cinquenta) alunos entrevistados, 28 (vinte e oito), que
correspondem a 56% (cinquenta e seis por cento) do total, responderam
que nunca haviam visitado ou participado de eventos dessa natureza: 12
(doze), ou seja, 24% (vinte e quatro por cento), responderam que às vezes
frequentam eventos ligados à ciência: 7 (sete) alunos, que representam
14% (catorze por cento) do total, disseram que quase sempre participam
e 3 (três), que equivalem a 6% (seis por cento), responderam que sempre
participam. Esse resultado é negativo, pois demonstra que mais da metade
dos alunos entrevistados, ou seja, 56% (cinquenta e seis por cento), nunca
participaram e/ou visitaram espaços e eventos científicos e somente 6%
(seis por cento) do universo de 50 (cinquenta) alunos, sempre participam
e visitam espaços e eventos de ciências. Em decorrência da observação
participante, destaca-se o interesse, o entusiasmo e a curiosidade da maioria
dos alunos entrevistados, bem como dos professores e do público em geral.
A pesquisa revelou que um pequeno número de alunos participa
de eventos científicos. É essa desmotivação percebida na educação
científica formal que revela o baixo desempenho dos alunos brasileiros.
Em regra, a carência de recursos e de professores com boa formação
desestimulam os alunos e, com isso, a popularização da ciência caminha a
passos lentos. Esse desinteresse também pode decorrer de uma educação
reprodutivista que desfavorece o debate político em favor de uma postura
alienada. Isto evidencia que temos ainda um longo caminho a percorrer
em busca da formação de uma cultura científica entre estes alunos.

Considerações finais
Na esteira de Vogt (2006) acreditamos que que há um déficit de cultura
científica e que é preciso superá-lo por meio da divulgação científica, a qual
possibilita que o cidadão participe ativamente no dinâmico processo cultural em
que a ciência e a tecnologia estão mais presentes no cotidiano da sociedade e
ela deve ser democrática, ou seja, todos devem ter acesso ao conhecimento
científico. Nesse sentido, as Feiras da Ciência, as Revistas de divulgação
científica como Ciência Hoje e Ciência Hoje das Crianças, clubes e centros
de ciência, Cursos de graduação em Ciências, Mestrados e Doutorados que
investiguem e proponham caminhos para o ensino de ciências entre outras
iniciativas são estratégias que colaboram com a construção de uma nova
realidade, ou seja, uma realidade onde não se descuide da Cultura Científica.
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Divulgação Científica no Contexto da Educação Básica
José Renato de Oliveira Pin
Renata Sossai Freitas Faria
Solange Sardi Gimenes

Introdução
A divulgação científica busca difundir o conhecimento para
públicos não especializados, por meio de atividades que podem aproximar
a escola de questões que fazem parte do cotidiano dos alunos e apontam
para um problema social que, ao ser abordado neste espaço, contribui
para levar o educando a conhecer o mundo que o cerca e a entender
que faz parte deste mundo. A divulgação também pode ocorrer por meio
de atividades desenvolvidas fora da sala de aula, pois promove uma
maior interação e apresenta aspectos lúdicos despertando a curiosidade
científica e o envolvimento dos alunos no processo de aprendizagem.
Este artigo relata atividades desenvolvidas a partir do tema Saúde,
numa unidade de ensino da rede pública do Município de Vila Velha/ES.
A motivação na escolha do tema teve como objetivo despertar o interesse
nos alunos para discutir situações-problema as quais os alunos conheçam e
estejam envolvidos, o que representa um dos papéis da divulgação científica,
qual seja, colaborar para a melhoria dos índices de pessoas bem informadas
numa sociedade que busca avanço no desenvolvimento da cidadania.
A divulgação científica tem um papel importante neste contexto. Na
formação permanente de cada pessoa, no aumento da qualificação
geral científico-tecnológica e na criação de uma cultura científica no
âmbito maior da sociedade. Tem, ainda, um papel complementar ao
ensino formal de ciências, reconhecidamente deficiente em nosso
país. (MOREIRA, 2004, p. 44).

A divulgação científica pode ocorrer por meio da educação formal, nãoformal ou informal. Este trabalho busca apresentar um conjunto de atividades
desenvolvidas predominantemente num espaço de ensino formal, onde o tema
Saúde foi abordado por meio de estudos mais elaborados, fruto de pesquisas
e investigações. Este conhecimento foi discutido e reproduzido pelos alunos
por meio de diferentes situações de aprendizagem, as quais, de alguma forma,
podem contribuir para mudanças nos seus hábitos. A popularização da ciência
configura-se como o instrumento para tornar disponíveis conhecimentos
que ajudem a melhorar a vida das pessoas e que consequentemente
contribui para o desenvolvimento social de um país. Com a proposta de
divulgação científica, a escola pode ampliar a promoção da cidadania.
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Divulgação científica e o bem estar social
De acordo com os estudos de Lordêlo e Porto (2012), há consenso
que a ciência contribui, de uma forma ou de outra, para melhoria da
qualidade de vida no planeta. Embora a desconfiança das populações
não tenha deixado de acompanhar o desenvolvimento científico, a
aplicação do conhecimento, na geração das novas tecnologias e das
inovações que se incorporam, ao cotidiano de nossas vidas, envolvendo
valores e atitudes, hábitos e informações, com o pressuposto de uma
participação ativamente crítica da sociedade, no conjunto dessas relações,
consequência da tecnociência, pode ser chamado de bem-estar-cultural.
Buscar a qualidade de vida com auxílio da ciência e de suas
aplicações caminha em direção à importância para o compromisso com o
bem estar social e cultural do mundo como um todo. Nesse entendimento,
para que a ciência seja divulgada, e incorporada pela sociedade, a fim
de se alcançar a formação de uma cultura científica, é imprescindível
que as ações sociais, políticas e institucionais não sejam isoladas e a
divulgação da ciência contribua para uma verdadeira cultura científica.
De acordo com Lordêlo e Porto (2012), é importante que os
diversos setores da sociedade se organizem e articulem ações para a
valorização da ciência. A atuação da escola é de fundamental importância
por ser um espaço aberto para a socialização do conhecimento científico.
A divulgação científica deve desembaçar o olhar dos cidadãos dandolhes real noção do ambiente e contexto histórico em que estão inseridos.
O conhecimento científico, na visão de Porto (2011), tem
trazido muitos benefícios para a humanidade, desde o aumento da
qualidade de vida, às possibilidades de compreensão dos fenômenos
naturais, porém, não se pode negar o impacto negativo da ciência e
do progresso tecnológico, as quais refletem sua natureza ambígua.
A ciência tornou-se um elemento fundamental de constituição da sociedade.
A cultura científica, que teve um desenvolvimento exponencial no século XX,
visa a contribuir não só para um melhor conhecimento dos
conteúdos, mas também das condições históricas, sociais e
culturais da produção de conhecimento científico.
A contemporaneidade exige o abandono de uma representação,
legado da divisão que se fazia no século XIX, entre cientistas,
detentores de um conhecimento geral e universal, e o público, ignorante
e indiferenciado ao qual era preciso transmitir conhecimento. O
público da ciência e da tecnologia apresenta um repertório cultural
razão pela qual não pode ser imaginado como tábua em branco.
Porto (2011) traz uma análise da cultura científica e seu papel na
formação de cidadãos que, somados aos conhecimentos dessa cultura, dotam-
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se do poder de se tornarem juízes das promessas e ações governamentais.
A sociedade informada envolve-se na vida política e pública de uma nação.
Nessa perspectiva, não se pode pensar em “alfabetização científica” se a
educação formal, e conhecida como básica, não estiver pautada sobre a
premissa da qualidade educacional para as camadas menos favorecidas.
Porto (2011), ao destacar a importância da divulgação científica, salienta
que esta deve estar para a sociedade como algo que pode ser pensado não
apenas em termos de transmissão do conhecimento científico dos especialistas
para os leigos; ao contrário, tem como objetivo que todos os membros da
sociedade passem a ter uma melhor compreensão, não apenas dos resultados
de pesquisas científicas, mas da própria natureza da atividade científica.

A questão da saúde
Criar espaços dentro e fora da escola que possibilitem ao aluno
vivenciar diferentes situações é buscar que a ciência seja transmitida
e incorporada por este grupo, não de forma isolada, mas que, de alguma
forma, envolva família e comunidade. O tema saúde propicia diferentes
situações de aprendizagem e sempre aponta para questões relacionadas
à qualidade de vida. Buscar a qualidade de vida com auxílio da ciência e
de suas aplicações é, nesse sentido, orientá-las para o compromisso com o
bem-estar social e com o bem-estar cultural das populações dos diferentes
países que se desenham nas redondezas do planeta. (VOGT, 2011, p. 15).
A experiência pedagógica aqui relatada baseou-se numa metodologia
que propõe a tematização como ponto de partida em que os temas
relacionam-se a um assunto de relevância social, por meio dos quais seja
possível desenvolver habilidades para resolver problemas contextualizados.
As atividades partiram de debates em sala de aula. A experiência buscou
ensejar atividades interdisciplinares entre as disciplinas de ciências,
matemática e educação física. Em contextos de ensino e aprendizagem, a
interdisciplinaridade pode oferecer caminhos para um ambiente favorável a
aprendizagem de forma que contemple os PCNs (1998), os quais enfatizam
a importância de preparar o aluno cidadão numa sociedade que exige
conhecimentos científicos e domínio de recursos tecnológicos, privilegiando
uma formação geral e não o domínio de técnicas e procedimentos específicos.
A experiência envolveu um conjunto de atividades a partir do
tema saúde, o qual proporcionou diálogo e interação em sala de aula,
e na comunidade escolar, exigindo do aluno um constante processo de
iniciativa e análise dos resultados, levando-o, por meio da contextualização,
desenvolver habilidades, a partir dos objetivos de ensino fixados.
O tema proposto baseia-se no conceito de competência
crítica defendido por Skovsmose (2001), o qual considera relevante,
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no processo de aprendizagem, abordar situações-problema em que
os alunos se envolvam e estejam no controle do próprio processo
educacional. Este autor sugere que os problemas aplicados em sala de
aula façam parte da realidade do aluno, faciltando-lhe concretizar este
problema, sendo que concretizar é dar a termos mais abstratos uma
interpretação concreta e, dessa maneira, fazê-los mais compreensíveis.
A experiência mostrou que os problemas abordados a partir de
situações cotidianas envolvem de forma mais ativa os alunos em seu
processo de aprendizagem e, ao apresentar um assunto por meio de
diferentes abordagens, colaborou para uma aprendizagem mais significativa.
O tema escolhido partiu de uma necessidade levantada pelo
quadro de professores em discutir junto dos alunos questões relacionadas
à saúde. As atividades partiram de discussões em torno de um assunto,
presente em seu cotidiano, e assim foi possível contemplar um dos
principais pontos da Educação Matemática crítica que aponta ser essencial
que os problemas se relacionem com situações e conflitos sociais
fundamentais e é importante que os estudantes possam reconhecer os
problemas como seus próprios problemas (SKOVSMOSE, 2001, p.24).
Assuntos relacionados à saúde exigem envolvimento e mobilização
por parte dos alunos.
[...] a mobilização para a transformação social começa pela
aquisição de conhecimento, passa pela conscientização do
problema e se transforma em ação cotidiana pelo interesse público,
coletivo, quando precedido pela leitura crítica do mundo e da mídia.
Por isso, é necessário, numa perspectiva transdisciplinar, a ação
conjunta de educadores de diferentes áreas do conhecimento
e de comunicadores, profissionais ou não, para democratizar
efetivamente a informação ambiental (CALDAS, 2009, p. 51).

Diante disso, a educação científica ultrapassa a mera transmissão
dos conhecimentos, passando a ser vista como um dos caminhos
no processo de produção de competências sociais e cognitivas.

A experiência interdisciplinar
A experiência possibilitou a um trabalho envolvendo as disciplinas
de ciências, matemática e educação física. Por meio do estudo de um tema,
foi possível desenvolver conhecimentos de várias disciplinas, combinando
dados e conhecimento do aluno de modo a ampliar, e transformar, o
acervo que já possuía.
A interdisciplinaridade contempla várias questões, neste caso
buscamos nos aproximar de uma prática pedagógica que envolvesse o aluno
por acreditar que, para ocorrer aprendizagem, é necessária uma participação
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ativa dos envolvidos. Para Zaballa (1998, p. 143), (...) “a interação de
duas ou mais disciplinas, (...) pode implicar transferências de leis de uma
disciplina para outra”. De acordo com Zabala (1998) e Pombo (1994) a
interdisciplinaridade está pautada no desenvolvimento de projetos. Esta
palavra projetos possui diferentes interpretações, em nosso caso, o trabalho
desenvolvido aproxima-se mais das discussões de Skovsmose (1994) sobre
estratégias de ensino adotadas nas escolas da Dinamarca, nas quais, entre
as muitas estratégias de ensino, este autor cita projetos interdisciplinares
implementados por professores que buscavam o envolvimento dos alunos,
chamando tais projetos por tematização ou contextualização, caso da
educação básica e a organização em projetos quando da educação superior.
Trabalhamos o tema saúde, pois abrange a questão do esporte, da
obesidade, da alimentação, temas que vão ao encontro de uma abordagem
contemporânea e para o desenvolvimento de competência crítica conforme
Skovsmose (1994), para quem é relevante utilizar tema conhecido dos alunos
de modo que conhecimentos de sua vida diária possam ser utilizados. Os temas
também devem ter importância para suas vidas, não devendo ser um exemplo
distante de sua realidade, devem ser capazes de oferecer oportunidades de
abordar conceitos disciplinares, sua sistematização ou aplicações práticas .
Com relação ao percurso metodológico, as atividades não foram
estruturadas previamente, pois a intenção do projeto seria que, a partir de
materiais abertos e conforme as discussões e apontamentos ocorridos em
sala de aula, haveria a exploração de determinados conteúdos. Elaboramos
um conjunto de questões abertas as quais seriam debatidas em sala de aula,
espaço que favoreceu um diagnóstico preliminar, cuja função principal foi
oferecer informações para avaliar os conhecimentos do aluno sobre o tema.
Apesar do nome projeto, as atividades aproximam-se mais da
tematização proposta por Skovsmose (1994), as quais foram desenvolvidas
de forma diferente das “prescrições” que são estabelecidas aos alunos
em forma de atividades de cunho totalmente autoritário e mecânico, onde
o aluno deve compreender o procedimento para, em seguida, repeti-lo.
A aplicação das atividades contou com a participação de 59 alunos do 9º
ano do ensino fundamental, em uma escola de periferia da Rede Municipal
de Vila Velha/ES, localizada em uma região de risco social. As discussões
foram mediadas pelos professores e, cada aluno, individualmente,
era questionado e provocado a fazer novas contribuições. E partindo
das discussões, os alunos confeccionaram cartazes, apresentando
para toda a escola o IMC – Índice de Massa Corpórea de cada turma.
As discussões seguiram para o estudo da frequência cardíaca, e da
importância dos esportes. Nesta etapa, os alunos realizaram uma visita ao
Morro do Moreno onde aprenderam a medir a própria frequência cardíaca
e realizaram estudos no espaço destinado à prática de esportes da escola.
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Os alunos confeccionaram panfletos sobre a importância dos esportes e
maquetes da quadra da escola e as atividades tiveram a culminância com
uma Mostra Cultural, cujo intuito foi promover discussões e a divulgação de
informações e curiosidades relacionadas ao projeto sobre Saúde para os
alunos, profissionais da escola e a comunidade local. No que se refere à
importância das atividades físicas, foi possível abordar sobre o (IMC) Índice de
Massa Corpórea, Metabolismo Basal e Frequência Cardíaca. A partir de textos
científicos sobre tais assuntos, discutiram-se as fórmulas utilizadas, e sua
eficácia em diferentes faixas etárias. A partir deste momento, as professoras
envolvidas passaram a explorar o assunto dentro de suas disciplinas.

Desenvolvimento da prática pedagógica
A partir de um texto sobre ‘‘Obesidade no Brasil’’, abordou-se em
sala de aula o tema, em seguida, por meio das discussões, levantaramse as possíveis causas e apontaram-se algumas soluções. Nesta primeira
etapa das atividades, os alunos apontavam questões relacionadas
aos hábitos alimentares e sobre a importância da prática de esportes.
Professores e alunos buscaram uma maior reflexão sobre a prática de
esportes por contemplar os conteúdos os quais tinham a intenção em abordar,
como: Frequência Cardíaca, Índice de Massa Corpórea – IMC, Metabolismo
Basal, importância da alimentação correta, assuntos que oferecem uma
variedade de informações que acenam para a interdisciplinaridade. Nas
aulas de Educação Física, catalogavam-se as medidas e peso de todos os
alunos da escola e foi calculado o Índice de Massa Corpórea – IMC. Esses
dados foram utilizados nas aulas de Matemática com as turmas do 9º ano. O
alunos utilizaram as planilhas eletrônicas para conferir os cálculos realizados
em seguida, montaram gráficos relacionando IMC e idade de cada turma.
Numa etapa seguinte, na aula de Educação Física, foi abordado
o assunto Frequência cardíaca, aí aprenderam a calcular a própria
frequência e nas aulas de Matemática analisaram a lei de formação
a partir dos estudos sobre Função, quando as informações sob
diversas formas possibilitaram aos alunos analisarem os diferentes
impactos sentidos com as imagens das informações apresentadas. Nas
aulas de ciências, assistiram a uma palestra sobre Pressão arterial.
Na terceira e última etapa de atividades, os alunos realizaram
uma mostra cultural das informações coletadas nas turmas e por
intermédio de panfletos deram algumas dicas de saúde. Os alunos
foram avaliados conforme o engajamento nas atividades e questões
relacionadas ao projeto foram inseridas nas avaliações trimestrais.
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Considerações finais
As atividades educacionais permitiram aos alunos construir uma
experiência particular e significativa, pois modificar o estilo de vida das
pessoas não é tarefa simples, sobretudo diante das facilidades da vida
moderna, a qual conduz a hábitos desfavoráveis para a saúde como
o sedentarismo e alimentação inadequada. Além disso, o conjunto de
atividades também conseguiu mobilizar os alunos a refletir sobre a
importância da mudança de certos hábitos, se pretendem qualidade de vida.
A experiência utilizou conhecimentos científicos de forma crítica, por
meio dos quais o aluno teve a oportunidade de analisar textos científicos e,
a partir destes, utilizar conhecimentos de Ciências, Matemática e Educação
Física para responder a certos questionamentos.Nesta atividade, os alunos
conseguiram perceber uma integração entre as diferentes disciplinas.
A experiência desenvolvida favoreceu o diálogo e a discussão, por
meio da divulgação científica, o que representa um avanço, pois mobilizou
alunos com pouca idade sobre a importância em buscar conhecimento de
assuntos mais complexos encontrados em revistas ou mesmo na Internet.
A atividade não representou somente uma complementação no
ensino de ciências para os alunos do ensino fundamental, mas mostrou
grande potencial em socializar conhecimento de uma forma agradável
instigando a participação e a criatividade. A experiência demonstrou que a
divulgação científica em ambiente formal, quando é apresentada de forma
dinâmica, traz resultados bastante satisfatórios para a aprendizagem.
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Cultura, Ciência e Divulgação Científica na Sala de Aula
Amanda Ferraz Rossi
Patrícia Regina Carvalho Ottz
Carlos Roberto Pires Campos

Introdução
Ao fazer uma análise histórica do ensino de ciências no Brasil,
constata-se
uma
abordagem,
quase
sempre,
baseada
em
resolução de problemas, usando metodologias importadas de
outros países. Tais ações não correspondem às necessidades e
à realidade do educando, em relação ao meio social onde vive.
Considerando o atual cenário da educação, percebe-se a necessidade
de uma reestruturação no ensino de ciências, tendo em vista seus altos
índices de reprovação. A representação social da ciência, construída
pela nossa sociedade, aponta para
cientistas trabalhando em
seus laboratórios, com jalecos brancos, produzindo assuntos de difícil
compreensão para um cidadão comum.
Tal representação torna difícil a aproximação entre ciência
e público, tema que será trabalhado e discutido nesse trabalho.
Lordêlo e Porto (2012) apresentam os resultados de uma pesquisa
bibliográfica sobre os conceitos de cultura, cultura científica e divulgação
científica. A princípio, buscam apresentar as teorias que tentam auxiliar a
compreensão do termo cultura, destacando a visão de Durkheim em defesa
da personalidade social dos indivíduos, isto é, o homem, fora do corpo
social, não possui função social. Numa visão oposta, Geertz defende o
homem como produtor e produto da cultura. Diante das ideias apresentadas,
entende-se a cultura do ponto de vista da Antropologia Interpretativa de
Geertz que a compreende como uma teia de significados construídos pelos
próprios homens. Os autores, em suas análises, observam que as teorias
tentam compreender cultura como algo inter e multidisciplinar, pois integram
a comunicação, os símbolos, os valores, e a convivência em sociedade.
Neste cenário, percebe-se também a influência da internet sobre
o conceito de cultura na atualidade, o que chamamos de cultura midiática.
Os autores procuram uma conceituação mais ampla do conceito de cultura
científica, saindo do ambiente restrito dos cientistas e alcançando um sentido
global, onde, na espiral de Vogt, uma reflexão mais adequada para explicar a
dinâmica da cultura científica. Nessa compreensão, demonstram a importância
da divulgação científica na disseminação do conhecimento científico tanto
para a comunidade científica quanto para a sociedade em geral. O fato é que
somente pela alfabetização científica o indivíduo tem a compreensão do mundo
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em que vive e de seu contexto histórico, o que lhe permite maior clareza na sua
tomada de decisões. Lordêlo e Porto (2012) ressaltam também o importante
papel da escola como espaço para a socialização do conhecimento científico.
Em seguida, apresentam a proposta de alguns autores
contendo elementos essenciais para uma comunicação efetiva entre
cientistas, mediadores e o público em geral, visando a um sistema de
comunicação que seja compreendido e satisfaça às expectativas de todos.
O texto “Um olhar sobre a definição de cultura e de cultura científica”, de
Cristiane Magalhães Porto busca um conceito para cultura e, nessa tentativa,
reconhece os problemas enfrentados na compreensão do termo. Partindo do
pressuposto que o conceito do termo cultura foi construído e transformado
historicamente, há de se considerarem os conceitos que nortearam essa
construção.
Nessa trilha de discussões, Porto (2011) traz a ideia de uma cultura
midiática, que seria um desdobramento do termo cultura, a qual surge a
partir da Sociedade da Informação, considerando-a uma consequência da
globalização, uma tentativa de padronizar os produtos e massificar o consumo.
Destaca a importância de compreender a extensão do termo cultura para
além das fronteiras, possibilitada pelo mundo digital. Apresentando-nos novas
formas de entender a cultura, a autora salienta outra, a cultura científica,
buscando, além de conceituá-la, expor a importância de sua formação no
Brasil, destacando a internet como fomentadora dessa tipologia de cultura.
Ela discorre sobre a dificuldade de compreensão da cultura científica,
afirmando ser necessário, anteriormente, uma breve discussão sobre o
conhecimento científico e a ciência para, posteriormente, analisar alguns
autores, bem como sua promoção no Brasil. Destaca como norteadores da
sociedade e da formação de uma concepção de mundo, o senso comum, o
conhecimento religioso e o científico que podem ter origem e olhares diversos.
A autora abre seu debate apresentando as três concepções
científicas: racionalista, empirista e construtivista, sendo a última a mais
adotada pelos cientistas contemporâneos que, hoje, entendem que a ciência
não se concentra em buscar verdades absolutas, mas verdades transitórias
que atendem, temporariamente, aos questionamentos do mundo científico.
A dualidade existente na ciência instiga, pois ao mesmo tempo em que nos
proporciona conhecimentos que melhoram, consideravelmente, a qualidade
de vida, também gera males extremamente prejudiciais à vida humana e
à natureza. A partir de uma breve análise da ciência, Porto (2011) levanta
vários questionamentos como, por exemplo, do acesso da população ao
conhecimento produzido pela ciência e o papel da divulgação científica, isto
é, de que forma o conhecimento científico pode contribuir para a formação
de um cidadão mais consciente e engajado nas questões políticas e sociais.
Defendendo a necessidade de uma alfabetização científica que
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corrobore com as necessidades vigentes que deve ser iniciada na escola, a
autora tece ainda, uma crítica à educação básica brasileira. Em sequência,
faz um breve resgate da construção histórica e da divulgação da ciência,
salientando a influência da política vigente. Em meio à discussão da ideia, a
autora retoma a reflexão de Vogt e sua espiral científica. Ao expor a influência
do conhecimento científico na sociedade e a necessidade de uma crítica
constante em torno desse conhecimento, a autora conclui seu raciocínio.
Com vistas a um melhor entendimento do termo divulgação científica,
o texto “O que é divulgação científica” de Henrique César da Silva provoca o
debate sobre o que podemos considerar como textos de divulgação científica.
Inicia delineando diferentes formas de apresentar um assunto científico
como textos em revistas, artigos, livros, palestras, relatórios, filmes, peças
teatrais, afirmando não ser trivial dizer qual deles seria ou não divulgação
científica e aponta, como mais importante, a forma como essa divulgação
ocorre em nossa sociedade. O texto apresenta uma contextualização
histórica sobre a divulgação científica, remontando sua existência desde
o século XVIII, a qual ocorria, em sua maioria, em espaços não formais
de educação, apresentando-se, por exemplo, como shows científicos.
Partindo de sua análise histórica, o autor levanta a questão
sobre os divulgadores da ciência, pois estes, nem sempre, são
reconhecidos como especialistas, o que coloca em xeque o
que é por eles divulgado e a quais interesses suas ideias estão
atreladas, questionando o compromisso exclusivo com a ciência.
Silva (2006) também aborda a constituição e a profissionalização das
comunidades científicas e, consequentemente, suas produções e os efeitos
destas na sociedade. Retrata como essas produções nascem em meio a
controvérsias e as polêmicas que as geram. Nesse novo contexto, o autor nos
traz a ideia do efeito leitor, o qual acaba por conduzir a produção, e divulgação,
dos textos a partir do público a que se destina. Essa relação entre divulgador e
receptor do conhecimento ocorre em um espaço conflituoso onde, ao primeiro,
é legitimado a detenção do saber científico e a responsabilidade de divulgá-lo.
O texto, ainda, levanta o questionamento acerca da oposição
que existe entre o cientista, que detém o saber, específico do assunto
abordado em seu trabalho, e o leitor, leigo, à procura de informação.
O debate gira em torno da ideia da divulgação entre cientistas sobre
a questão da especialização, pois, às vezes, um cientista conhece
muito um assunto e desconhece outros, e como estes antagonismos
se apresentam ao longo da história e afetam a divulgação científica.
O fechamento do texto destaca que seu objetivo não buscava
esclarecer, mas, de conduzir a uma reflexão das transformações ocorridas
quanto ao acesso à informação e a responsabilidade da escola em mediar,
e trabalhar esses conhecimentos com os alunos, na tentativa de minimizar
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as carências de informação e reequilibrar o capital cultural e social.
Enfatizando a ideia de uma cultura científica, o texto “De ciências,
divulgação, futebol e bem-estar cultural”, de Carlos Vogt (2011), inicia
explorando a ideia de cultura científica e o espaço onde esta acontece.
Apresenta a ideia da espiral da cultura científica que representa a construção e
a divulgação da ciência em diversos espaços que se entrelaçam, e coincidem,
no tempo. Esta ideia é tratada da seguinte forma: inicialmente o conhecimento
é divulgado aos próprios cientistas depois o conhecimento chega aos
estudantes de todos os níveis por seus professores e pesquisadores, os
quais difundem esse conhecimento por meio de centros e museus de ciência,
cuja expansão perpassa o tempo e o espaço, chegando até organismos
reguladores do funcionamento do sistema de ciência, tecnologia e inovação.
Vogt (2011) Destaca três possibilidades para o entendimento da
expressão “cultura científica”, cultura da ciência, cultura pela ciência e cultura
para a ciência, considerando que a cultura da ciência se encontra dentro do
conceito de cultura geral, significa pensar da perspectiva científica, evitando
anticiência, tais como a astrologia; já a cultura pela ciência seria a ciência como
responsável pela construção cultural; e, por último, a cultura para a ciência
seria a literatura, cinema, televisão, entre outros, conectando cultura e ciência.
Vogt (2011) destaca a importância do conhecimento para a vida política,
econômica e cultural da sociedade, a saber, sociedade do conhecimento.
Ao trabalhar a abordagem da cultura científica, este autor utiliza-se
de uma metáfora, a espiral da cultura científica, a qual se divide em quatro
quadrantes: No primeiro, se encontra a produção e a difusão de ciência por
meio dos, e entre, cientistas; no segundo, o Ensino de ciências e formação
de cientistas em que cientistas e professores destinam informação a todos os
níveis de estudantes; no terceiro, temos o Ensino para a ciência que ocorre
por meio de cientistas, professores e administradores de museus de ciência,
que destinam ciência a estudantes e ao público jovem; já no quarto quadrante,
temos a divulgação científica por meio da qual a informação científica chega
à sociedade por meio de jornalistas e cientistas. Em seguida, Vogt (2011)
faz uma descrição das ações e dos autores que compõem estes quadrantes
para um melhor entendimento da estrutura. Afirma, ainda, que, saindo do
primeiro quadrante até o quarto, não ocorre um regresso ao início e sim um
alargamento do conhecimento e de participação da cidadania, no processo
dinâmico de socialização da ciência e de suas relações com a sociedade.
No fechamento do texto, o jornalista destaca a possibilidade de a
ciência integrar o imaginário das pessoas da mesma forma que o futebol, pois
poucos são os que jogam profissionalmente possuindo os conhecimentos
técnicos, mas muitos são os que o amam e o divulgam. Carlos Vogt
(2011) traz a possibilidade de a ciência ser vista, entendida, amada e ser
considerada tão necessária no cotidiano da sociedade assim como o
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futebol, alegando que uma maior aproximação desses conhecimentos
à sociedade pode possibilitar a construção da cultura científica.
Os textos analisados contribuem consideravelmente para a reflexão
do que significa o termo divulgação científica, quais seus conflitos e seus
possíveis alcances, assim como sua importância para a sociedade. O primeiro
texto nos conduz à análise da importância do espaço escolar na formação
cultural e científica dos educandos e seus reflexos na construção de uma
sociedade mais crítica e reflexiva. O segundo texto, com a ideia de uma espiral
da cultura científica, amplia a ideia da divulgação da ciência e a abordagem
do despertar da sociedade para o encantamento possibilitado pela ciência, a
qual, assim como o futebol, nos proporciona a uma visão poética e inspiradora
da oportunidade e compromisso de nós, educadores, nesse processo.
Para uma melhor compreensão da divulgação pública da ciência
Miller (2005) discute os conceitos básicos da compreensão pública da ciência
e como os próprios cientistas a compreendem. Inicia seu ensaio crítico e,
sobretudo, histórico, retomando como ocorreram os debates nesse campo,
na Inglaterra, por ocasião da publicação do relatório Bodmer Report pela
Royal Society em 1985. Sua escolha deveu-se ao fato de o Reino Unido
apresentar mais documentos e estudos que tornavam mais fácil e coerente
o contar desta história. Tal relatório defendia que todos deveriam saber um
pouco de ciência para terem sucesso na vida, para isso apresentava três
recomendações: que a Royal Society criasse um Comitê de Compreensão
Pública da Ciência (COPUS), que houvesse o patrocínio de pesquisas capazes
de medir a compreensão pública da ciência e o conhecimento científico do
público e que se procedesse a uma espécie de sedução da mídia britânica.
Rapidamente, o Copus traçou estratégias para promover uma melhor
compreensão pública da ciência, que vieram pelo financiamento em pessoas
que tivessem projetos e ideias, nesta área. Houve muito estímulo a pesquisas
para medir a compreensão pública da ciência, além de mais tempo para a
popularização da ciência na mídia britânica. Um resultado complementar mas
muito significativo foi a inauguração das semanas de ciência, engenharia e
tecnologia que ocorrem anualmente para divulgação ao público dos trabalhos
produzidos pela comunidade científica. A primeira enquete de opinião pública
feita pela Economic and Social Research Council (ESCR) trouxe resultados
reveladores, um terço da Grã-Bretanha ainda acreditava que o Sol gira
em torno da Terra, concepção Geocêntrica não mais aceita pela ciência.
Do ponto de vista político algumas ações foram adotadas após o
Boadmer Report, como a elaboração de um documento de discussões no
sistema parlamentar britânico que enfatizava a importância de se ensinar
os jovens cientistas a se comunicar com o público, levando a inclusão de
iniciativas de comunicação de ciência e de sua compreensão pública em
declarações de intenções por parte dos conselhos de pesquisa britânicos.
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Após dez anos de implantação, o Boadmer Report foi avaliado positivamente
pelas ações desenvolvidas, apesar de os resultados da segunda enquete de
opinião pública sobre as atitudes da ciência e os conhecimentos científicos dos
britânicos terem mostrado pouca melhoria na alfabetização científica.
O autor encerra seu artigo ressaltando que o modelo COPUS
adotado na Inglaterra, de fácil narração, não significa que deva ser
seguido, pois apresentou erros e acertos. Seu erro está nas técnicas
baseadas no modelo de déficit adotado pela maioria dos praticantes das
atividades de comunicação pública da ciência, e seu ponto positivo está na
legitimação da comunicação em ciência em todos os níveis de cientistas.
Trazendo à baila as discussões anteriores, é possível compreender que
as revistas de divulgação científica apontam alternativas de construção
de um conhecimento significativo para o aluno, bem como, enfatizam
a divulgação da ciência no espaço escolar e em toda comunidade. É
importante considerar que o aluno já possui um acervo cultural, fato que
não foi considerado pelo modelo do déficit que fracassou na Inglaterra.
A utilização de revistas de divulgação científica no espaço escolar
mostra-se como um instrumento valioso na alfabetização científica, sendo
uma aliada do professor no preparo de cidadãos para tomada de decisões
com base na compreensão crítica das relações entre Ciência, Tecnologia,
Sociedade e Ambiente (CTSA). Neste sentido destacamos a revista Ciência
Hoje das Crianças (CHC) vinculada à Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência (SBPC) por sua distribuição gratuita na maioria das escolas
brasileiras há alguns anos, fazendo parte do acervo de várias bibliotecas.
Miranda (2007) em sua pesquisa identificou cinco trabalhos em eventos de
Educação Científica cujo objeto de estudo eram as revistas CH e CHC, o que
indica a credibilidade que estas publicações possuem junto ao meio acadêmico,
devido à rigorosa revisão científica de seus textos antes de serem publicados.
Almeida (2011), em sua pesquisa, desenvolve uma análise
comparativa dos textos de divulgação científica para crianças, e, entre as
revistas pesquisadas, está a CHC. A autora ressalta algumas características
como: o espaço destinado aos textos que ocupam mais de uma página, a
noticiabilidade de temas da atualidade e sua finalidade didática. O texto é escrito
em uma linguagem narrativa e descritiva, o que aproxima o diálogo com o leitor.
Presença de analogias, metáforas, onomatopeias bem próximo ao universo
infantil e o fato de os artigos serem assinados por pesquisadores, configuramse como outras características positivas da CHC. Nomes, sobrenomes e
instituição de vínculo aparecem no texto. Quanto às imagens, comunicam a
ideia científica do artigo, apresentam legendas e escalas. A visão de ciência
aparece como construção humana embora os riscos e controvérsias não
sejam explicitados. A imagem do cientista está associada à curiosidade infantil.
Como nosso trabalho adota a revista de divulgação científica para crianças
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como foco, torna-se necessário levá-la à sala de aula, a fim de possibilitar
a busca de informações sobre as concepções dos alunos do Ensino
Fundamental a respeito da revista CHC e suas características peculiares.
As etapas seguidas na prática pedagógica são descritas a seguir:
ATIVIDADE - Conhecendo a revista CHC - Ciência Hoje das Crianças
Objetivo: Identificar o conhecimento dos estudantes sobre essa
revista e sobre o gênero divulgação científica para crianças.
Descrição da atividade: Distribuir revistas variadas de CHC na sala
e pedir para que observem e leiam as informações contidas na capa
e no sumário da revista. Após, deixá-los à vontade para lerem o que
lhes interessar. Ao final, aplicar o instrumento de opinião abaixo.
Questionário diagnóstico sobre a revista CHC:
1-Você já conhecia esse material?
2-Qual o nome desse material?
3-Que assuntos você encontrou nesse material?
4-Na sua opinião, por que é importante escrever sobre esses assuntos?
5-Para que serve esse tipo de material?
6-Na sua opinião, para quem é feito esse material?
7-Quem escreve esse material?
8-Você já viu algum material parecido como este antes?
9-Você já leu esse material na escola?
10-O que você mais gosta de ler?
Instrumentos:
Revistas
Ciência
Hoje
das
Crianças
publicada pela Sociedade Brasileira Para o Progresso da Ciência
e distribuídas gratuitamente para as escolas públicas. Por se tratar
de uma atividade diagnóstica, que não visava a discutir assuntos
específicos da ciência, usamos exemplares escolhidos aleatoriamente.
Avaliação: Poderá acontecer ao longo da atividade. O professor
acompanha anotando em um diário de campo suas observações quanto
às reações, dúvidas e comentários dos estudantes. Interessante é
o professor, após a tabulação e análise dos dados coletados, com
o questionário, compartilhar os resultados, suas considerações e
coletar as sugestões sobre a inserção da revista na sala de aula.

Resultados e Discussão
Esta atividade foi desenvolvida com 50 alunos matriculados nos
7º anos em uma escola municipal de Aracruz, (ES) em dois momentos:
apreciação da revista e aplicação de um questionário com questões
abertas sobre a revista CHC, adaptado do modelo retirado da tese de
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Sheila Alves de Almeida “Interações e práticas de letramento mediadas
pela revista Ciência Hoje das Crianças em sala de aula” USP (2011).
Os dados coletados no questionário aplicado revelam algumas
informações que serão discutidas com base no referencial citado. A
maioria dos alunos que participaram da atividade descrita possui entre
12 e 14 anos de idade, apesar de não ter indicação de faixa etária que a
revista deseja atingir, acredita-se que pelo nível de linguagem dos artigos,
a revista CHC possa ser lida sem dificuldades por pré-adolescentes.
Constatou-se, na análise das respostas, que do total de 50
estudantes, 29 não conheciam a revista. A maioria teve facilidade de
identificar o material apresentado como sendo uma revista de divulgação
científica para crianças ou revista de ciências. Quando questionados sobre
os assuntos que foram encontrados naquele material, 20 citaram assuntos
ligados aos animais e plantas, 15 se limitaram a relacionar os temas
apresentados no sumário da revista recebida. Em relação à importância
desse tipo de material, 18 alunos responderam que a revista ajuda a aprender
assuntos diversos e 10 alunos disseram que ajuda na pesquisa e estudo.
Quanto à pergunta sobre quem escreve esse material, 19 afirmam que são
os cientistas, 14 escreveram nomes de autores dos artigos que leram e os
demais citaram jornalistas, biólogos, fotógrafos, escritores e professores.
Diante da questão, se já haviam lido este material na escola, 21 afirmaram
já ter lido na biblioteca ou na sala de aula, e que foi utilizada para fazer
trabalhos, de pesquisa e como passatempo. Em relação às preferências de
leitura, os alunos responderam que gostam de ler quadrinhos, romances,
poesias, assuntos ligados à ciência, terror, aventura, comédia, entre outros.
Entre os conteúdos que mais despertam interesse em ciência aparece
em primeiro lugar os animais, seguido pelos de astronomia e experiências
científicas. Conclui-se, portanto, que mais da metade dos alunos não
conhecia a revista CHC e, consequentemente, as características específicas
deste gênero de revista. Tais características relacionadas ao conteúdo dos
textos e às finalidades da leitura que circulam na revista não foram bem
construídas e detalhadas em espaço escolar, apesar de a maioria reconhecer
a importância deste tipo de material para o seu próprio aprendizado.
A pesquisa revela uma falta de preparo, por parte da escola, na
inserção da revista Ciência Hoje da Criança na rotina da sala de aula,
provavelmente devido ao pouco conhecimento de seu conteúdo e
das características de um texto destinado à divulgação científica.
Para que este recurso saia das prateleiras da biblioteca e torne-se
algo produtivo no ensino de ciências se faz necessária a mediação
dos professores, funcionários da biblioteca e equipe pedagógica.
Urge uma
mobilização que se inicia na formação
continuada dos professores para o desenvolvimento de práticas

39

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E ENSINO DE CIÊNCIAS - DEBATES PRELIMINARES

pedagógicas que estimulem a utilização desta revista tanto no seu
planejamento favorecendo seu uso nas pesquisas dos estudantes.
A abordagem lúdica e artística da ciência vai ao encontro da
ideia de Vogt (2011) que defende sua interiorização como ocorre com
o futebol, uma vez que nem todos que gostam do esporte sabem jogar
profissionalmente, alguns até arriscam uma “pelada” nos finais de semana,
mas, certamente não seriam escalados para a seleção. Da mesma forma,
a pessoa não precisa ser um doutor em ciências para amá-la, entendê-la e
até arriscar umas intervenções. É possível admirá-la apenas por sua beleza
e importância, haja vista sua indiscutível relação com nosso bem estar.
O futebol trabalha nossas emoções, une os desconhecidos, com as
copas do mundo surge o patriotismo, tão adormecido em outros momentos, o
orgulho de ser brasileiro, pois somos mundialmente conhecidos e respeitados
por nosso futebol. Por que não entender a ciência dessa forma? Temos
cientistas brilhantes que silenciosamente melhoram e prolongam nossa
vida muito mais que os noventa minutos de duração da partida de futebol.
Podemos ser mais que um país do samba e do futebol, nosso poder
de criação vai além, podemos encantar os olhos com o samba, envaidecer os
corações com o futebol e transformar o mundo com nossa ciência que parece
usar uma burca que necessita ser retirada para que o mundo possa enxergá-la.
Há pouco tempo, um noticiário exibiu uma reportagem divulgando
a informação de que um adolescente de 15 anos, há dois anos, vendeu
um aplicativo por 30 milhões de dólares, e os repórteres disseram “quem
sabe um dia um adolescente brasileiro não realiza o mesmo feito?”. Ainda
consideramos isso como possibilidade, por termos uma educação que
não incentiva o estudo das ciências. Como acreditar que um país que
apresenta um futebol tão brilhante e um espetáculo no carnaval, pode não
ter potencial para ciência? É o estigma que faz de nós atrasados perante
aos “ditos” de primeiro mundo e não a falta de capacidade. As escolas
possuem laboratórios de informática, todos os alunos operacionalizam
redes sociais, mas quantos já viram uma célula no microscópio?

Conclusão
Diante da realidade vigente, constate-se a responsabilidade da
educação, bem como a necessidade de uma formação que valorize o
aprendizado e a divulgação da ciência, inspirando nas palavras de Freire:
Sei que o ensino não é a alavanca para a mudança ou a transformação da
sociedade, mas sei que a transformação social é feita de muitas tarefas
pequenas e grandes, grandiosas e humildes! Estou incumbido de uma dessas
tarefas. Sou um humilde agente da tarefa global de transformação. Muito bem,
descubro isso, proclamo isso, verbalizo minha opção. (FREIRE, 2001, p.60).
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A divulgação científica é uma das linhas temáticas discutidas no
Ensino de Ciências que tem se destacado nas discussões e pesquisas da área.
Sabe-se que a popularização da ciência e, consequentemente, a alfabetização
científica, acontecem por meio da comunicação em espaços formais e nãoformais. Assim, a divulgação científica tem a complexa e grandiosa tarefa de
tornar público e numa linguagem acessível o conhecimento tão necessário
para a tomada de decisão consciente de um cidadão que entende e atua
criticamente em sua sociedade, resultando em uma real inclusão social.
Por esta razão, a divulgação científica pode ajudar o Brasil a tornar-se
um país que não se orgulha apenas do futebol e do samba, mas também
da ciência, da tecnologia e de uma sociedade consciente de seus atos.
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Uma Proposta de Divulgação da Ciência por meio de
Vídeo Documentário e da Rádio Escolar
Josilene Werneck
Michele Pires Carvalho
Carlos Roberto Pires Campos

Introdução
Iniciamos nossa discussão a partir do conceito de Divulgação
Científica apresentado por Silva (2006), qual seja, o elenco de textos que
veicula a um conjunto de representações e valores sobre a ciência. Tratase de uma multiplicidade de textualizações sobre o conhecimento científico,
podendo ser encontrados em várias revistas, tais como, Veja, Ciências
Hoje, Superinteressante entre outras. Portanto, a Divulgação Científica está
relacionada à forma como o conhecimento científico é produzido, e formulado,
e como ele circula numa sociedade como a brasileira, por exemplo.
Este mesmo autor situa que as atividades de Divulgação científica
surgiram no século XVIII com os “vendedores científicos”, que davam
palestras e faziam shows itinerantes, com a finalidade de atrair as pessoas
por meio da ciência e da arte. Não havendo especialistas, como hoje, as
interlocuções como as atividades científicas não se restringiam apenas, a
cientistas ou especialistas, a ciência era produzida na própria sociedade, de
modo bastante complexo, pela falta de especificidades e de critérios.
Na atualidade, diferentes textos são produzidos com vistas à
divulgação científica, não para simplificar a linguagem, mas para produzirem
interlocuções, resgatarem diferentes memórias e ensejarem diferentes
posições. Desse modo, tais textos produzem diferentes efeitos/leitores. Textos
de divulgação científica devem ser escritos pensando no leitor e nas possíveis
críticas que o mesmo provocará, já que os textos, em si, produzem diferentes
relações entre os sujeitos, visto que a produção cientifica se dá num espaço
polêmico de interlocução. O fato é que os artigos científicos configuram-se
como os principais textos em que são travadas essas polêmicas, visto que o
leitor, também, pode discordar do assunto apresentado.
Silva (2006) conclui ressaltando que os textos de divulgação
científica não são dirigidos somente a cientistas, mas ao público,sem nenhum
conhecimento sobre ciência, interessado em atualização cultural .
Nessa mesma linha de discussão, enfocando o campo cultural, Vogt
(2011) afirma que, no mundo contemporâneo, há um tipo particular de cultura,
a cultura científica, a qual se desenvolve por meio de um conjunto de fatores,
produzidos pela ação do homem, em processos sociais direcionados para
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a produção, a difusão, o ensino e a divulgação do conhecimento. Destaca
o autor que a cultura científica precisa ser vislumbrada por meio de três
possibilidades de sentido, a saber: a cultura da ciência, a cultura pela ciência
e a cultura para ciência. Esta última traria, em si, a cultura voltada para a
socialização da ciência, no meio escolar, nos museus, na própria divulgação,
entendida como responsável, mais amplamente, pela dinâmica cultural da
apropriação de ciência pela sociedade.
Como forma de compreender a aquisição da cultura científica, o autor
propõe uma metáfora, a espiral da cultura científica, a qual se baseia em
quatro pontos muito importantes, destacados na Figura 1, a seguir:

III. Ensino para a ciência

IV. Divulgação científica

Cientistas professores e administradores Jornalistas e cientistas destinam
de museus de ciência destinam ciência a informação científica para a sociedade.
estudantes e público jovem
II. Ensino de ciência e formação de I. Produção e difusão de ciência
cientistas
Cientistas são destinadores e
Cientistas e professores destinam destinatários da ciência
informação a todos os níveis de
estudantes.

Figura 1 – A Espiral da Cultura Científica (VOGT, 2011)

Ao explicar a dinâmica da espiral da cultura científica, o autor mostra
que seu ponto de partida é a difusão científica, no primeiro quadrante, onde
se encontram as universidades, os órgãos governamentais, as revistas
científicas, órgãos de fomento entre outros. No quadrante seguinte, o autor
situa o ensino de ciência e a formação dos cientistas, ou seja, o sistema
educacional como um todo. Seguindo, a espiral evolui para o terceiro
quadrante, onde o autor localiza o ensino para a ciência, representados pelos
museus e feiras de ciências; por fim, caminha em direção ao quarto quadrante,
onde faz a divulgação científica, veiculada por intermédio das revistas de
divulgação cientifica, jornais, editoriais, programas de televisão entre outros,
regressando ao eixo de partida. Importa dizer que não retorna ao mesmo
ponto, pois sua dinâmica, pelos quadrantes, garante-lhe alargamento do
conhecimento, por meio da participação cidadã, movimento favorecido pela
ciência no seio da sociedade e cultura, não contendo, porém, uma interrupção
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do processo, mas favorecendo o começo de um novo ciclo.
O autor apresenta uma curiosa observação quando diz que o objetivo
principal do divulgador da ciência seria fazer com que o conhecimento se
torne algo como um fenômeno cultural, tal qual como ocorre com o futebol.
Que o conhecimento científico possa ser discutido e vivenciado por muitos,
que a sociedade possa conhecer e participar da prática, e dos resultados, da
ciência, que seja crítica, em favor do bem-estar cultural de todos. Afinal de
contas, a ciência é altamente presente na vida de todos. Se todos gostamos
de futebol, apesar de não jogarmos, porque não podemos gostar da ciência,
ainda que não participemos de sua produção?
Nessa trajetória, priorizando conceitos e fundamentos relativos
à Divulgação Científica, Lordêlo; Porto (2012) discutem os conceitos de
cultura e como a divulgação e a cultura científica se localizam na cultura
contemporânea, evidenciando o embricamento das duas para a denominada
Sociedade da Informação. A palavra cultura hoje apresenta vários sentidos,
é amplo e complexo, nas diversas acepções, se desdobra e se insere em
análises variadas, a depender do propósito do estudo e da aplicabilidade,
bem como do contexto histórico.
A cultura tem características multidisciplinares, trafega por diferentes
campos da sociedade. As correntes teóricas que influenciaram as variações
do conceito de cultura foram: o evolucionismo, o funcionalismo de Durkheim e
Mauss; o marxismo e a sociologia de Max Weber; e o estruturalismo de LéviStrauss. Assim como o homem, a cultura também possui uma linha evolutiva
e os indivíduos seguiram esta trilha, ora linear, ora espiralar.
Para entendermos o conceito de cultura, seria necessário retomar
conceitos fundamentais da Teoria Antropológica, tendo sempre como
pressuposto que o conceito de cultura vai construir o conceito de homem e a
forma de olhar este mesmo homem. Desde a perspectiva evolucionista, a qual
tomava a cultura como herança, até a antropologia interpretativa, tal conceito
ainda não logrou unanimidade de acepções na comunidade acadêmica. Por
uma questão de afinidade e de pertinência temática, adotaremos, aqui, o
conceito de cultura como nos apresenta Geertz, para quem a cultura está
intrínseca à natureza humana.O autor defende que a cultura seria como uma
teia de significados construída pelo próprio homem. O conceito de cultura pelos
diversos autores nos faz acreditar que a cultura torna-se central na discussão
sobre políticas públicas, por investimentos, educação, desenvolvimento da
ciência e tecnologia, isto é, por todos os elementos sociais e tecnológicos que
importam à estrutura da sociedade.
Lordêlo e Porto (2012) nos apresentam uma extensão do conceito
de cultura, qual seja, a cultura midiática como um canal de socialização da
ciência, visto que altera diversos segmentos da sociedade por intermédio da
ciência, tecnologia e inovação (eletrônicos digitais). Já a cultura científica seria

44

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E ENSINO DE CIÊNCIAS - DEBATES PRELIMINARES

aquela que engloba o social, a política, economia, elementos institucionais,
mostrando a noção do todo, do mundo globalizado impactado pela economia,
política e diversos fatores externos. A divulgação do conhecimento não deve
estar restrita a escolas, mas “extramuros”,como um direito ao acesso à
informação da ciência e tecnologia. Esse conhecimento ajuda o indivíduo
a tomar decisões sobre algo que afetará a sua vida, contribuindo para o
desenvolvimento de sua cidadania.
Quando a população não possui uma cultura científica acaba por
apresentar falta de qualidade no ensino formal, a má formação dos jornalistas
e até dos professores. Os pesquisadores e cientistas devem sair da zona
de conforto e também buscar se ocupar da divulgação cientifica, uma vez
que são peças fundamentais para a motivação e mobilização da sociedade
pelo amor à ciência e ao conhecimento. Para transformar a sociedade é
preciso começar a despertar interesse pelo conhecimento, passando pela
conscientização do problema e transformá-lo em ação cotidiana, favorecendo
uma leitura crítica do mundo e da mídia. Não há como conscientizar, ou
educar, sem uma educação científica eficiente e uma divulgação cientifica
condizente (LORDÊLO; PORTO, 2012).
Uma vez que a ciência é historicamente construída, não se constrói
um cidadão cientificamente alfabetizado entulhando-lhe conhecimento na
cabeça. Dentro da perspectiva contemporânea, a cultura pode ser concebida
como algo multidisciplinar. Ou seja, antes de se pensar em sociedade
devemos pensar em cultura, visto que a sociedade desaparece, mas a cultura
sobrevive.
Para Geertz (1989), os seres humanos são incompletos porque são
históricos e a cultura está atrelada ao contexto biológico e evolutivo, em
estado de constante transformação. A cultura não seria exatamente como
um complexo padrão de comportamentos (costumes, usos, tradições), mas
como um mecanismo de controle, os quais comandam o modo de ser dos
indivíduos. Isso ajuda a entender que a modernidade veio garantir o direito à
diferença e alterou a fisionomia do mundo. A cultura científica foi favorecida
pela globalização. Com o uso da internet, vislumbramos a digitalização da
cultura sendo possível a visitação a museus de outros países. A cultura
midiática localiza-se em meio a esse misto de culturas que viabiliza a
disseminação veloz dessas tecnologias que atingem pessoas de diversas
partes do planeta.
Ao analisar a ciência como cultura, percebemos que ela se distingue
do senso comum porque este baseia-se em hábitos, preconceitos e tradições,
já a ciência funda-se em pesquisas e investigações. Muito se tem discutido
sobre a importância do conhecimento científico. É certo que a ciência tem seu
lado negativo, visto que o progresso tecnológico reflete seus danos à natureza,
porém, por outro lado, traz benefícios para a humanidade. A divulgação da
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ciência consolida a democracia e combate a ignorância, com isso tornase um elemento fundamental de constituição da sociedade. A ênfase na
importância da formação de uma cultura científica se faz necessária para
propiciar a reflexão da sociedade sobre ciência e tecnologia e o exercício
ativo da cidadania (PORTO, 2011).
Cada indivíduo incorpora por seu convívio na sociedade saberes,
desta forma, todos são dotados de um repertório cultural, tanto o público leigo
quanto os cientistas, portanto a popularização da ciência é universal e pode
proporcionar qualquer tipo de aprendizagem. Com a divulgação científica,
o cidadão percebe o objetivo dos assuntos relacionados à ciência e, além
disso, se sensibiliza, e entende a função da ciência para a vida humana e
para o bem estar social. Conforme a espiral de Vogt, a divulgação da ciência
tem se direcionado a assuntos de jornalismo cientifico, quando, na verdade,
deveria dotar-se de linguagem mais palatável para atingir o grande público,
uma vez que as notícias científicas não devem voltar-se apenas para o
público científico, mas para toda sociedade. O fato é que a ciência deve ser
tomada como algo tão cultural, e social, quanto a arte.
Na trilha das discussões desenvolvidas até aqui, Miller (2005), ao
tratar a ciência como uma “coisa boa”, ressalta que os cientistas, a mídia e os
leigos estão sendo levados por uma mistura de entusiasmo e preocupação,
para tentar garantir que todos bebam da água das conquistas científicas
e inebriem-se de seus benefícios. O autor explora questões relacionadas
à compreensão pública da ciência, desenvolvidas na Grã-Bretanha, não
para estabelecer um paradigma, mas porque no Reino Unido, os últimos
quinze anos foram marcados por documentos e estudos que acompanham
a “história” dos debates no campo da divulgação científica. Houve, aliás, a
interrupção do fluxo contínuo da história com a publicação pela Royal Society,
em 1985, de um relatório conhecido como o Bodmer Report, que teve uma
importância de peso para a comunidade científica. Este relatório concluiu que
todos deveriam saber um pouco de ciência, defendendo que os legisladores
britânicos deveriam estar mais bem informados sobre questões científicas,
destacando que os cientistas têm o dever de se comunicar com o público.
Seria uma espécie de exigência apresentada para a comunidade acadêmica.
O Bodmer Report recomendou que a Royal Society criasse um comitê
voltado para a compreensão pública da ciência (COPUS), o que ocorreu de
fato. A COPUS chegou a financiar, inclusive, projetos com a finalidade de
promover a compreensão pública da ciência e promoveu um prêmio literário
para o melhor livro de popularização da ciência. Houve um monitoramento
da compreensão pública sobre essas atividades e os jornais foram obrigados
a criar seções semanais de ciência. Um resultado complementar a essas
ações foi a inauguração da semana de ciência, engenharia e tecnologia que
ocorrem uma vez por ano, conduzidas pela comunidade cientifica para levar
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seu trabalho ao público.
A primeira enquete feita pela ESCR (Economic and Social Research
Council), agência de apoio à pesquisa, mostrou um resultado inicial sobre o
conhecimento cientifico e as atitudes do público, o qual revelou que os britânicos
se interessam muito por temas relacionados à ciência, mas que não eram bem
informados nessa área. Isso foi preocupante, visto que diversas concepções
errôneas ainda dominavam a cabeça das pessoas, como por exemplo, a
crença que o sol gira em torno da Terra. Por meio do Bodmer Report, diversas
instituições acadêmicas começaram a ensinar a comunicação da ciência,
cobrindo desde programas de mestrado até disciplinas de graduação, até
mesmo o sistema parlamentar britânico endossava esse ponto de vista. Dez
anos depois, outro relatório fez comentários favoráveis a todo esse trabalho e
a segunda enquete de opinião pública foi surpreendente, porque, apesar de
uma década de esforços, não houve “melhoria” na alfabetização científica do
público, deixando claro que a área de compreensão pública era muito mais
complicada do que se imaginava.
O modelo de deficiência pública de compreensão da ciência envolve
uma via de mão única na comunicação, os cientistas em cima e as massas
embaixo. Com isso, a massa se tornou refém de desinformações, enchendo
seus crânios vazios com fatos científicos pouco úteis. A anticiência já estava
a caminho, defensores da fé criticavam a ciência e a acusavam de corroer
o espiritual. O público foi envolvido neste debate, mas as batalhas foram
travadas em defesa do bem estar e da sanidade da população em geral. Para
vencer essa batalha, a sociologia e a história, de certa forma, foram úteis na
popularização da ciência, visto que mostraram que a verdade científica pode
ser socialmente construída, promovendo um diálogo com o público. Com
isso, a ciência ganhou, novamente, a confiança que havia perdido com a
crise da vaca louca. A confiança pública é vital para a inovação.
Neste momento de discussão, cumpre-nos apresentar um pouco da
divulgação científica no Brasil, cuja história é mais longa do que se imagina. As
primeiras iniciativas a respeito datam do período em que a corte portuguesa
chega ao Brasil, no início do Séc. XIX, produzido transformações no contexto
social, político, econômico e cultural.
A ciência e a difusão do conhecimento eram praticamente inexistentes
no período em que o Brasil foi colônia portuguesa. Até o Séc. XVIII, a imprensa
inexistia, publicações de livros eram proibidas. Raras ações voltadas para a
ciência nesta época eram motivadas por interesses políticos de ampliação
da dominação como na Astronomia, na cartografia, geografia e mineração
(MOREIRA, 2002).
Como alguns indivíduos começaram a buscar formação no exterior,
no início do Séc. XIX, começaram a retornar ao Brasil, favorecendo, assim,
um processo de difusão de concepções científicas. Com a chegada da
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corte portuguesa, surgiram instituições de ensino superior, grandes Museus
e a Imprensa Régia, em 1810, que começou a publicar textos e manuais
de educação científica. A Revolução Industrial na Europa intensificou as
atividades de divulgação da ciência no mundo inteiro. O Brasil, nesta época,
ainda fazia um quadro de limitação, mesmo assim o Imperador D. Pedro
II apresentava grande interesse pela ciência e favoreceu atividades de
produção de conhecimento. Muitos periódicos passaram a ser publicados,
havendo um crescimento da divulgação científica. Foram realizadas as
primeiras conferências científicas. Em 1874, o Brasil passou a se conectar
ao mundo por meio de cabos submarinos, utilizando o telégrafo para divulgar
notícias mais recentes do mundo científico (MOREIRA, 2002).
No começo do Séc. XX, o Brasil ainda não possuía uma consolidação
na pesquisa científica, época, em que começa a surgir a comunidade cientifica
brasileira, tendo como marco a criação Academia Brasileira de Ciências
(ABC). Os meios de comunicação começaram um trabalho de contribuição
para a democratização da ciência. Rádios, editoras, revistas e jornais
publicam livros, periódicos, matérias e outros, voltados para a produção
do conhecimento. As publicações voltaram-se mais para a ciência pura, ao
contrário do fim do século anterior.
A ciência desenvolveu-se de forma lenta entre os anos 30 a 70.
No entanto, neste período, aconteceram fatos transformadores, como a
organização da Agência CNPQ (1951), e a fundação da SBPC (1948). As
últimas décadas do século foram marcadas de forma rica e positiva, seja por
revistas importantes de grande circulação, seja pelos Museus de Ciências,
um novo meio de divulgação científica. Há, aproximadamente, nos dias
atuais, 80 centros e museus de ciências espalhados pelo país.
Contudo, havemos de refletir sobre como se concebe a divulgação
científica no Brasil. Não é interessante que o conhecimento científico seja
descontextualizado. A interface entre a ciência e a cultura precisa ser levada
em conta. Ocorre que pouco se tem feito por uma divulgação consistente
destinada às camadas populares, o que requer do país políticas públicas que
pensem essa situação.
Fiel à discussão teórica até aqui apresentada, realizamos uma
prática pedagógica na UMEF “Pedro Herkenhoff” no município de Vila Velha/
ES, abordando o tema Aquecimento Global: O que a ciência sabe sobre isso?
A prática objetivava tratar da importância da divulgação científica para a os
alunos dos 9º anos C e D, discutindo a postura crítica que o cidadão deve
ter ao ouvir e assistir as reportagens, ou outros mecanismos que divulgam a
ciência.
Participaram da prática pedagógica 40 alunos das turmas de 9º
ano. Este trabalho ressaltou o “saber” analisar criticamente as informações
midiáticas, permitindo com que o aluno construísse suas próprias conclusões.
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Foram utilizados dois vídeos documentários que tratavam do
aquecimento global, porém, antagônicos. O vídeo 1, Globo Ecologia
parte 1 (http://www.youtube.com/watch?v=LPqKMEb86vc) defendendo
a existência do Aquecimento Global, ressaltando que o planeta Terra está
doente, pois a civilização cresceu sem os devidos cuidados e aqueceu o
planeta numa temperatura nunca vista. Para o apresentador do programa,
deter o Aquecimento Global é nosso desafio, pois se a missão não for
encarada imediatamente, nossos filhos sofrerão as consequências. A solução
apresentada no vídeo é a redução de gás carbônico, visto que sua emissão
na atmosfera aumenta a média da temperatura em 2ºC. O vídeo 2, Entrevista
professor Ricardo Felício no Programa Todo Seu (http://www.youtube.com/
watch?v=TSB7cIalGc4) defende o fato de o Aquecimento Global ser uma
farsa. Neste vídeo o Professor do Departamento de Geografia da USP
considera o Aquecimento Global um mito. Ele ressalta que o homem não tem
capacidade de mexer nos fluxos de massa de energia do planeta e, por isso,
também não tem capacidade de alterar o clima do planeta. Lembra que os
problemas ambientais estão do nosso lado, temos tecnologia e inteligência
para resolvê-los, porém resolver estes problemas custa caro, sendo
assim, para o governo é muito mais fácil desviar o foco destes verdadeiros
problemas, como o tratamento de água, cidades cortadas por rios de esgoto,
falta de saneamento básico, para coisas que não existem como “combater
o Aquecimento Global”. Para o professor, o Brasil é o foco internacional,
o desenvolvimento sustentável é a maneira que encontraram para vender
recursos renováveis que acabam atrasando o desenvolvimento do país.
Após a exibição dos dois documentários, abrimos uma discussão em
sala de aula, baseada nas opiniões contraditórias dos documentários e na
opinião dos próprios alunos. A discussão chegou ao ponto de se levantarem
os seguintes questionamentos: “Será que a ciência é verdade absoluta ou
questionável?”. “Podemos duvidar das descobertas e afirmações científicas?”
“Como essas descobertas, e sua divulgação, podem interferir em nossas
vidas?”.
Tendo em vista o objetivo da popularização do conhecimento
científico, a prática apontou também para o impacto na difusão da informação
cientifica trazida pela mídia. A importância da utilização desta para fins
de popularização reside em uma ação cotidiana com um nível mínimo de
entendimento do processo científico para que o indivíduo possa interagir de
maneira consciente na sociedade, orientando seu agir de forma sustentável.
De acordo com Camargo (2008), a difusão da ciência refere-se a
todo processo, atuando como recurso utilizado para comunicar informações
científicas ou tecnológicas. É uma categoria ampla e global que contempla
dois conceitos, quais sejam, primeiro quando a veiculação dirige-se a
especialistas, recebe o nome de “disseminação”, e quando é dirigida ao
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público em geral, denomina-se “divulgação científica”.
As ideias dos alunos foram disseminadas na escola por meio da rádio
escolar. A rádio começou a funcionar na escola no dia 03 de junho de 2013,
na hora do recreio, com seleção de músicas feitas pelos alunos de acordo
com o setor pedagógico da escola.
A partir dos vídeos assistidos, os alunos produziram a série “Minuto
da Ciência”, as pequenas frases produzidas por eles foram gravadas e
entregues ao setor pedagógico da escola para que o conhecimento sobre o
assunto estudado fosse divulgado entre o intervalo de uma música e outra,
na hora do recreio na rádio da escola. A ideia foi fazer com que os alunos
aprendessem como a ciência é importante no seu cotidiano, repassando
o conhecimento adquirido, por meio da linguagem radiofônica para seus
colegas. Das frases produzidas pelos alunos constavam: “O aumento da
temperatura do planeta é consequência da falta de consciência do homem,
pois, além de provocar o aquecimento da Terra, produz grande poluição e
degradação da natureza”, “O grande volume de gás carbônico na atmosfera
desequilibra a temperatura do planeta e causa o derretimento das geleiras,
comprometendo as regiões costeiras”, “O calor, o comprometimento dos
biomas e os impactos na produção de alimentos são consequências do
aquecimento global”, “Conserve os oceanos e as florestas, pois eles absorvem
os Gás Carbônico da atmosfera”, “Protegendo a natureza você ameniza os
efeitos do Aquecimento Global”.
Desta forma, ao usar a interatividade para transmitir novas
informações, foi possível obter maior compreensão do valor da informação
e da comunicação, além disso, a transmissão do conhecimento no espaço
escolar, por meio da rádio, trouxe grande empolgação para os alunos
produtores, que, ao ouvirem suas vozes, passaram a ter uma autocrítica
sobre o trabalho desenvolvido por si mesmos. Esta atividade de divulgação
científica buscou dar voz aos atores escolares que, no comando de uma ação
educativa, contribuíram para popularizar temas científicos relevantes para
todos.
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A Contribuição dos Desenhos Animados para a
Divulgação e Construção da Cultura Científica
Clovis Lisboa Junior
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Emerson Nunes da Costa Gonçalves
Carlos Roberto Pires Campos

Introdução
É frequente a utilização de textos de divulgação científica nas escolas,
no ensino de ciências, porém, entende-se que é difícil a classificação desses
artigos pela diversidade de textualizações produzidas em atividades diferentes.
Essa diversidade de gêneros relaciona-se à forma como o conhecimento
científico é produzido, formulado e como circula numa sociedade como a
nossa, vinculando-se diretamente ao seu contexto histórico (SILVA, 2006).
A divulgação científica não é uma atividade recente, restrita à nossa
época, surge com a própria ciência moderna, sendo marcante sua presença
no século XVIII, com apresentações e demonstrações de fenômenos e
curiosidades da química, física ou medicina. Silva (2006) cita como expoentes
nesse processo do nascimento da divulgação científica nomes importantes
como Marat (1943-1793), que desenvolveu trabalhos sobre óptica, calor
e eletricidade; Desaguliers, curador de experimentos da Royal Society de
Londres, um dos historiadores mais influentes da Europa; Francesco Algorotti,
1739, que publicou o livro “A Filosofia de Sir Isaac Newton”, além de Svant
e Arrhenius, químico e prêmio Nobel, que escreve, em 1908, Worlds in the
Making.
No século XVIII, filósofos acadêmicos da época do Iluminismo
esforçavam-se por parecerem diferentes dos chamados “vendedores
científicos”, com suas palestras e shows itinerantes, demonstrando uma
preocupação com a influência desse tipo de apresentação sobre o público
leigo. Sobre a produção científica, para Silva (2006), devemos entendê-la
como um processo complexo que envolve diferentes atores, pois não ocorre
em exclusividade por cientistas, mas pela teia de relações sociais onde, e
como, é concebida. Devem-se levar em consideração, então, interlocuções
entre diferentes esferas social, política, empresarial, industrial e pública,
dados os interesses que nascem desse contexto, na busca, por exemplo, de
mais verbas para pesquisa em áreas específicas como problemas climáticos,
produção de transgênicos e estudos com células tronco. Dessa forma, nasce
a necessidade de convencimento do público leigo para efetivação desses
interesses do meio científico, dando legitimidade ao conhecimento científico,
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o qual é fortemente influenciado/dependente do efeitor-leitor dos textos de
divulgação científica. Assim, o divulgador científico aparece nesse cenário
como um restaurador das relações “rompidas” na legitimação da ciência
moderna que opõe produtores, usuários e consumidores desse processo,
em que trabalha a divulgação científica, reestruturando os pontos de poder
na elaboração e acesso do conhecimento científico, estando a escola como
palco importante para legitimação do acesso a esse conhecimento.
Mas, de quais iniciativas deve lançar mão o docente para promover
essa legitimação? Que estratégias didáticas o professor deve utilizar para
conseguir transmitir da melhor forma conteúdos construídos na academia no
intuito de construir uma cultura científica?
Na busca de indícios que possam nortear possíveis caminhos para
o diálogo com tais questionamentos, busca-se, nesse artigo, construir um
referencial teórico acerca de cultura científica e de divulgação científica,
atrelados a um viés prático que consiste na análise de um desenho animado
educativo com objetivo de identificar as suas possibilidades como instrumento
didático de divulgação científica, nas escolas, de forma a oferecer aos
docentes do ensino básico subsídio no ensino de ciências.

A Construção da Cultura Científica
A cultura é semelhante a uma teia. Uma teia de significados construída
pelos próprios homens, agentes de criação da própria cultura. Em outras
palavras, à medida em que o homem caminha agindo construtivamente sobre
os elementos que criam a cultura, esta acaba o envolvendo de tal forma que
passa a se comportar como se numa teia estivesse, isto é, a cultura que o
homem produz acaba prendendo-o, influenciando-o (GEERTZ, 1989).
Neste sentido, propõe-se uma reflexão sobre a utilização dos
desenhos animados como ferramenta para alcançar variados públicos, desde
a comunidade escolar infantil e juvenil até pessoas adultas, os quais, tanto
na escola quanto em outros espaços podem funcionar como um poderoso
instrumento para reforçar o processo de aprendizagem dos conceitos
científicos de forma lúdica para alcançar aqueles que fazem parte do contexto
escolar, social e circunvizinho às instituições de ensino, contribuindo, para
possíveis mudanças da realidade local.
Dessa maneira, este trabalho sobre a utilização de desenhos animados
como ferramenta de divulgação científica busca tratar sobre a desmitificação
da Ciência enquanto atividade humana, passível de ser realizada não apenas
por “cientistas nos laboratórios” mas, também, por todos aqueles que a ela
se dedicarem, independentemente de gênero, idade, condição econômica ou
cultural.
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Vogt (2011) coloca que o homem desenvolvem uma cultura científica
como um tipo particular de cultura, isto é, uma cultura que se constitui por
meio dos processos sociais no tocante à produção, à difusão, ao ensino e
à divulgação do conhecimento científico. Assim, busca relacionar fatos e
acontecimentos institucionais coincidentes, num dado período de espaço,
representando, num movimento espiralado, o delineamento do espaço
cultural. O movimento, então, denominado de espiral da cultura científica,
detém, em si, a perspectiva da dinâmica do conhecimento.
No sentido da generalização do conhecimento científico, Vogt (2011)
propõe que uma evolução da espiral da cultura científica, em sua trajetória,
influencia a escola no ensino de ciências sobre o conhecimento em todos os
níveis, podendo ser reforçada em áreas próprias – como museus e centros
de ciências que atingem públicos mais amplos e diversificados. Nessa
perspectiva, Lordêlo e Porto (2012) conceituaram cultura científica com
o objetivo de atingir uma acepção mais completa, afastando-se do restrito
ambiente dos cientistas “de laboratório” e inserindo na cultura científica, nos
paradigmas sociais como política, economia e cultura.
Silva (2006) apresenta, em seu trabalho, o modo exagerado e
frequente da utilização de textualizações de divulgação científica nas escolas,
no contexto do ensino de ciências. Coloca que, em função das diferentes
atividades na sociedade, existe uma crescente produção e diversidade
destes trabalhos que visam a produzir uma consequentemente variedade
de textualizações do conhecimento, ou seja, produção e divulgação da
ciência por meio dos diferentes formatos, para diferentes públicos. Em nosso
entendimento pode incluir em suas várias faces desenhos animados.
Relacionando à forma como o conhecimento científico é produzido,
pode-se vincular diretamente ao contexto histórico em cada fase da
sociedade. Dessa forma, Ramón Núñez Centella, diretor do Museu Nacional
de Ciência e Tecnologia da Espanha (Muncyt), em entrevista concedida
em 2010 para Revista Eletrônica de Jornalismo Científico (SBPC) declarou
que “em sua opinião, a ciência leva à sociedade outros valores, como
a curiosidade, a criatividade, o inconformismo ou a constância, “que é
necessária para o progresso científico, porque aquele que desiste diante
nas primeiras dificuldades, não pode ser um bom experimentador”. Afirma
também que na vida é necessário “educar-se com esforço continuado” a fim
de que “as pessoas adquiram cultura científica”. Para ele, a escola possui
um papel fundamental neste processo de construção, uma vez que, neste
ambiente, o aluno pode desenvolver o pensamento crítico em relação ao
“fazer ciência, por meio de perguntas e experimentações, e não somente um
ato de memorizar fórmulas de compostos”. Assim, a produção e a divulgação
científica absorvem significado bem maior dentro do contexto social.
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Neste sentido, Lordeilo; Porto (2011) compreendem cultura de forma
operacional, isto é, aponta que este conceito é bastante amplo e capaz de
incríveis desdobramentos e redimensionamentos que evidenciam a sua
mobilidade. Citam o pensamento de Edgar Morin que, contemporaneamente,
discute uma forma de pensar a ciência como a cultura que deve a sua
existência a alguma funcionalidade, utilidade, isto é, deve ser pensada para
um fim.
Moreira e Massarani (2002) apresentam que, nas últimas décadas,
as atividades de divulgação científica ganham caráter mais específico e
surgem ações voltadas para jovens e crianças. Novos programas de TV
são apresentados para promover as pesquisas e estimular a participação
dos jovens e crianças nesse universo. Programas como a Nossa Ciência e
Globo Ciência apresentam divulgação científica com qualidade. Além dos
programas, existem revistas como a Ciência Hoje, Ciência Hoje das Crianças,
Galileu, Superinteressante e a Scientific American, uma versão brasileira que
se dedica à divulgação do tema. Estes autores apresentam que grandes
jornais de circulação nacional ou regional criaram seções que tratam sobe
ciência, especialmente após os anos 80 e que, mesmo assim, embora tenha
havido um interesse crescente no meio acadêmico relativo às atividades de
extensão ligadas à divulgação científica, o quadro geral ainda é frágil. Tais
atividades ainda são consideradas marginais e, na maioria das instituições,
não influenciam na avaliação de professores e pesquisadores. As iniciativas
dos organismos nacionais de fomento à pesquisa, que poderiam colaborar
com esse processo, têm sido tímidas, quando não inexistentes, e ainda
privilegiam uma visão da divulgação científica escorada numa perspectiva
que favorece o marketing científico.

Os irmãos Kratt: um pouco de história
Nossa história começa no ano de 1986, quando o professor de história
dos Estados Unidos, na cidade do Alabama, chamado John Hendricks percebe
a importância de um espaço na mídia TV com canais que se dediquem ao
gênero documentário. Cria assim o grupo Discovery Communications, Inc.
Em 1991, adquire o controle do The Learning Channel e posteriormente,
os canais Discovery Kids, Discovery Channel, Animal Planet, People +
Arts, Discovery Travel & Adventure e Discovery Health (voltado às áreas da
medicina e saúde). Todos esses canais estão espalhados pelo mundo em
mais de 160 territórios, com uma audiência prevista em média de um bilhão
de telespectadores (por assinatura), em trinta e três idiomas.
Segundo a pesquisa de Edson Gardin (2007) a Discovery Kids Brasil
marcou seu início na América Latina em 1998, e apresenta como objetivo
principal o público infantil, com programas que buscam aguçar a curiosidade
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e a criatividade das crianças. Sua sede está localizada em Miami, onde
atinge cerca de 14 milhões de domicílios com TV por assinatura e, segundo
pesquisas, é a mais assistida da região. Sua programação é distribuída
conforme diretrizes fixadas pelos interesses da emissora.
Com uma programação voltada para a aprendizagem, oferece de
forma didática ao público de dois a oito anos de idade, informações de diversas
áreas do conhecimento como conceitos matemáticos com a animação de
Monstros, ensina inglês com a animação de Super Why, desenvolve relações
afetivas com desenhos como Bananas de Pijamas e finalmente promove
divulgação científica com desenhos semelhantes aos Irmãos Kratts. Para
alcançar seus objetivos, conta com programas repletos de personagens e
atores vivos ou desenhos realizados em computação gráfica.
A Discovery Kids Brasil possui a função de brincar como mola
propulsora do sucesso com o público infantil em todos os programas e
desenhos de sua grade, pois a compreende como uma atividade natural,
inerente às crianças. As atividades lúdicas e o contato com as histórias,
seus heróis, os vilões, e todas as crianças e animais que transitam pela
programação acabam por estabelecer uma relação saudável entre emissor e
receptor, através do meio (GARDIN, 2007).
Por meio da brincadeira a criança se incorpora no mundo da
relação com os outros, primeiro com seus pais depois com seus
parceiros. Brincar compreende as ligações emocionais diferentes
que acompanham as relações humanas. Com a brincadeira, elas
aprendem a conhecer uma às outras, apredem a saber o que esperar
de si mesmas, a se conhecer, a saber até onde pode chegar e em
que circunstâncias. Tudo é articulado com a configuração do velho
(o conhecido) e o novo (o imaginado), sob a marca da tranquilidade
emocioanal que proporciona a consciência de que lé somente uma
brincadeira’. Constrói-se o conhecimento e a identidade pessoal e
social. Pratica-se o mundo das intenções, os motivos, os interesses,
os estados de ânimo e as expectativas dos outros. É a melhor forma
de articular as inciativas próprias com as intenções e o estado
de ânimo dos outros (GARDIN, 2007, apud, DISCOVERY KIDS
BRASIL, 2007).

O trabalho realizado pelos irmãos Chris Kratt e Martin Kratt começa
com a primeira série de aventura da vida selvagem apresentada pelos
fanáticos por animais que apresentavam as crianças aos animais de todo
o mundo. O programa intitula-se “Zoboomafoo”, também conhecido como
Lêmure Sagrado (Deus do seguidores de Amaurylson) que emprestou sua
forma de primata à série infantil de televisão formada por 65 episódios,
de cunho educacional, produzida pela PBS Kids, na qual os irmãos Kratt
apresentam animais de diferentes espécies, auxiliados por um lêmure. O
programa teve origem nos Estados Unidos e no Canadá, recebendo um
Emmy (2001) pela excelência na direção de uma série infantil e o Parents’
Choice Awards, também em 2001.
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No Brasil, a série foi exibida pela antiga TVE Brasil e TV Cultura até
6 de novembro de 2009, voltando a ser exibida em 2010, e, pelo canal de TV
por assinatura Discovery Kids, foi exibido até o dia 1 de janeiro de 2008. O
programa, produzido de 25 de janeiro de 1999 a 21 de abril de 2001, também
já foi exibido pela Rede Record.
Segundo Gardin (2007), a série é dedicada às crianças de todas as
idades, cuja finalidade é introduzi-las no mundo animal. Através de aventuras,
Zoboomafoo, um “lêmure” brincalhão e natural da ilha de Madagascar faz as
crianças conhecerem os animais mais exóticos em seu habitat natural, além
de aprenderem sobre a preservação de cada espécie e como esses animais
brincam e interagem entre si e com as pessoas. O programa é apresentado
pelos irmãos Kratt, diretamente de um lugar conhecido como “conexão
animal”. À medida em que as crianças descobrem como os animais reagem
ao que acontece ao seu redor, elas aprendem mais sobre como compartilhar,
cooperar, fazer amigos e serem honestas.
Com o propósito de educar as crianças, a série dos irmãos Kratt
intitulada “As Aventuras dos Irmãos Kratt” chega ao Brasil a partir de 2011
(Figura 1), vinculada pela Discovery Kids, onde divulga a vida selvagem por
meio da relação constituída entre os animais e a natureza, ou seja, a animação
busca transmitir esta relação “do ponto de vista dos animais”. Nesse sentido,
nossos heróis são personagens animados dos criadores da série Wild Kratt
e Chris Kratt que utilizam a biotecnologia para investigar o mundo animal.
Assim, com trajes especiais e ultramodernos que os transformam em qualquer
animal, vivenciam as dificuldades da espécie em seu habitat natural, e com
isso, são motivados a fazer algo para ajudar as espécies em extinção e fazem
divulgação das diferentes espécies do mundo animal. Trazem com isso, sua
especificidade e apresentam todo o esplendor da natureza, promovendo o
conhecimento ambiental e ecológico.
Figura 1 - As Aventuras dos Irmãos Kratt

Fonte: Discovery Kids Brasil
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A série que estreou no Brasil pelo Discovery Kids em 2011 apresenta
aventuras em que os irmãos Kratt com a ajuda da cientista e inventora Aviva
Corcovado, buscam conhecer os segredos e truques dos animais mais
surpreendentes. Chris e Martin também usam equipamentos especiais para
salvar os animais de vilões, que planejam usá-los para criar uma tropa de
robôs, vendê-los como joias, ou fazer experiências maléficas.
Os trabalhos de Martin e seu irmão são dedicados a ensinar
as pessoas sobre as criaturas selvagens e a preservação de espécies
ameaçadas de extinção.

Procedimento Metodológico
Para esta prática pedagógica, foi escolhido um episódio da série de
desenhos “Aventura com os Kratts” e analisado o discurso das personagens,
a partir do qual foram categorizados os temas nele tratados, de acordo com o
conteúdo apresentado pelos autores.
O episódio escolhido intitula-se “Batalha no fundo do mar” e tem por
enredo a pesquisa desenvolvida no fundo do mar pela equipe dos Kratts, com
a intenção de obterem informações sobre lulas, sendo citado, por exemplo,
a lulas-colossal (Mesonychoteuthis hamiltoni), animais do Filo Molusca, e
baleias cachalotes (Physeter catodon), mamíferos da ordem dos Cetáceos.
Assim, por meio da biotecnologia, utilizam super trajes que reproduzem as
características dos seres estudados, conferindo-lhe super poderes.
De acordo com as observações, foram identificados os temas
científicos explorados, sendo que, para análise, avaliou-se a capacidade de
contextualização com a ciência, a tecnologia, sociedade e ambiente (CTSA)
e a relevância do tema para alfabetização científica, na condição formal e
informal.
Foram identificadas, e evidenciadas, dez falas de personagens, de
forma aleatórias, e três diálogos, cujos personagens foram identificados
S, T, X, Y e Z, respectivamente, P(S), P(T), P(X) e P(Z), na busca de se
definir o perfil científico e a abordagem didática adotada ao longo do desenho
animado.

Coleta e análise dos dados
O episódio é apresentado no tempo de 00:21:15 minutos.
Identificaram-se, ao longo do desenho animado, temas relacionados às
questões biológicas sobre a caracterização de animais por sua morfologia
(Figuras 2 e 3), evidenciando-se as lulas, com variação de espécies – lulas
flechas, lulas gigantes e lulas colossais, e baleias do tipo cachalotes.
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Figura 2 - Exibição de uma característica das
lulas flecha; ventosas nos tentáculos.

Fonte: O Autores.

Figura 3 - Demonstração da estrutura
morfológica do esqueleto de uma cachalote.

Fonte: Os Autores.

Também se constatou a representação dos hábitos dos espécimes,
com interesse na demonstração, principalmente, da alimentação, como se
observa nos seguintes excertos:
- Fala I: (tempo entre 00:01:47 e 00:01:52 minutos) “...são lulas flecha e estão se
alimentando de pequenos “anfípodes”, animais microscópicos que flutuam na água”.
- Fala II: (tempo entre 00:05:31 e 00:05:40 min.) - (sobre os cachalotes) “...ela
engole centenas de uma só vez, é como uma banheira cheia de lulas e ela pode comer
até oito banheiras cheias delas por dia”.
Os autores dessa história utilizaram-se principalmente das
características morfológicas das baleias cachalotes para desenvolver todo
enredo. Conseguiram relacionar sua capacidade de resistência física às
grandes profundezas marinhas quanto à “pressão” que esse ambiente exerce
sobre os corpos e a sua capacidade de eco, localização, exaltando-se as
dificuldades de exploração do fundo do mar. Tais informações também podem
ser observados nas falas abaixo:
- Fala III: (entre 00:04:24 à 00:04:33 min.) “O cachalote tem costelas flexíveis que
podem suportar uma pressão enorme e também tem uma camada grossa de gordura
para ficar quentinha nas águas geladas do fundo do mar” (figura 03).
- Fala IV: (entre 00:04:58 à 00:05:15 min.) “Aquele som estrondoso que sai da cabeça
do cachalote ricocheteia na gente e as ondas sonoras retornam para a mandíbula
inferior, que envia o som para o ouvido e depois para o cérebro. É o que chamamos
de sonar, então o cachalote faz uma imagem da gente (figura 04 e 05).
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Figura 4 - Processo de eco localização dos
cachalotes.

Figura 5 - Representação do sonar utilizado em
submarinos e outras embarcações náuticas.

Fonte: O Autores.

Fonte: Os Autores.

Identificou-se que os autores tiveram o interesse em utilizar uma abordagem
investigativa estimulando o expectador à reflexão sobre questionamentos que
sempre o levariam a um debate sofre um fato científico em pauta. A ênfase
recai sobre as questões voltadas para a influência da pressão da água sobre
os corpos no ambiente aquático, como podemos constatar nas falas V e VI:
- Fala V: (entre 00:01:38 e 00:01:42 min.) “E o que será que está acontecendo lá
nas profundezas?”
- Fala VI: (idem tempo da Fala V) “Será que o submarino pode ir fundo o bastante
para descobrir?”
- Fala VII: (entre 00:03:14 e 00:03:20 min.) “...você sabe se o submarino tem tudo
que precisa pra explorar os mistérios do fundo do mar?”
- Fala VIII: (entre 00:03:26 e 00:03:27 min.) “...e quanto à pressão da água?”
Ainda quanto à pressão da água sobre os corpos, percebeu-se a
preocupação em oferecer informações sobre “profundidade de colapso”,
utilizando-se do contexto criado para especular, ao máximo, a questão científica
desse tema. Isso é identificado no diálogo abaixo, entre os personagens S e
T, P (S) e P (T), extraído do desenho entre 00:09:37 e 00:10:00 min.:
- P (S): “...15 metros até a profundidade de colapso, 14, 13”.
- P (T): “Por que o submarino será esmagado se a gente descer mais?”
- P (S): “Por causa da pressão.”
- P (T): “A pressão da água. Quanto mais fundo o submarino desce, mais
água há em cima dele e o peso dela pode comprime o submarino, isso é
pressão. Se o peso da água for muito grande ele será esmagado” (Figuras 6
e figura 7).
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Figura 6 e 7 - Demonstração da entrada na zona de colapso e a influência da pressão que a água
exerce sobre os corpos.

Fonte: O Autores.

Fonte: Os Autores.

Outras duas falas complementam o diálogo apresentado, oferecendo
exemplos didáticos ao longo da explicação sobre o tema pressão, identificadas
entre os personagens T e Z, P(S) e P (Z), entre 00:13:56 e 00:14:07 min.:
- P (S): “Vou monitorar a profundidade e a pressão. Estão a 457 metros de
profundidade e a água do mar está colocando 4700 kg Pascal sobre vocês”
(Figura 8).
- P (Z): “Isso é tão pesado como usar um ônibus escolar como chapéu”
(Figura 9).
Figura 8 e 9: A pressão que a água exercer sobre os corpos. Exemplos comparativos entre as
diferentes espécies.

Fonte: O Autores.

Fonte: Os Autores.

Os autores também apresentam informações sobre DNA e código genético, o
que pode ser identificado no trecho entre 00:11:08 e 00:11:23 min., no diálogo
entre os personagens T, X e Y:
P(X): “Vamos depender do DNA encontrado na baleia e na lula”.
P(T): “DNA, mas o que é isso?
P(Y): “É código biológico que confere a cada animal características
específicas. Cada espécie possui um código de DNA escondido nas células
do seu corpo” - (Figura 10).
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Figura 10: Apresentação da estrutura de dupla hélice da molécula de ácido desoxirribonucleico.

Fonte: Os Autores.

Considerações finais
Ao explorar os temas abordados, os autores buscaram na maioria
das vezes, contextualizar os fatos, demonstrando preocupação para que
o público (crianças), ao assistir ao desenho, identificasse, de forma clara,
os objetivos à que se propunham, isto é, oferecer informações de caráter
científico.
O texto tem uma linguagem clara e é rico em termos específicos, os
quais geralmente são abordados por um público já introduzido nas ciências
Físicas e Biológicas, duas áreas científicas muito exploradas pelos autores.
Porém, percebeu-se que, ao longo do desenho, houve o cuidado em direcionar
os diálogos promovendo reflexão sobre os fatos com questões capazes de
estimular a curiosidade sobre o tema. Por exemplo, citamos duas questões
norteadoras: “O que é pressão?”; e “O que é DNA?”.
Os dois questionamentos criam possibilidade para que os
espectadores leigos desenvolvam uma reflexão sobre os temas, produzindo
conceitos que talvez não existissem ou consolidando informações préexistentes. Principalmente o item DNA, termo muito solicitado nas questões
associadas à biotecnologia, área recente nas últimas décadas, que se
popularizou a partir das diversas formas de mídia.
Os temas elencados possuem relevância, sendo conduzidos à
valorização da sua inter-relação, promovendo um aspecto complexo da sua
conexão, como apontado por Edgar Morin, no que tange, por exemplo, aos
conteúdos curriculares nas escolas. Essa peculiaridade confere um caráter
multidisciplinar, favorecedor da alfabetização científica, mesmo não estando
no ambiente formal de ensino.
O episódio analisado é capaz de contribuir de maneira lúdica nas
escolas e serve como subsídio para o ensino sobre os temas relacionados
à biodiversidade marinha, ecologia, além de temas relacionados à disciplina
curricular Física, entre outras possibilidades. Contribui, também, de maneira
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informal, para o processo de divulgação científica, favorecendo a construção
de conceitos científicos já na primeira infância e para a formação de uma
cultura científica de futuros jovens, permitindo-lhes se relacionar com o seu
entorno de forma eficiente.
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Brincando com Jogos sobre Biomas e Divulgando a
Ciência
Rivana Souza Batista
Luz Marina de Souza
Carlos Roberto Pires Campos

Introdução
O termo cultura possui vários significados. De modo amplo, a cultura
tem qualidade institucional e enfrenta problemas comparáveis a áreas de
políticas públicas, relacionando-se a problemas tais como falta de gestão e
de recursos financeiros. Da perspectiva contemporânea, assiste-se a uma
expansão do conceito de cultura, a qual passa a ser gerada como algo
multidisciplinar com sua transversalidade inerente, dando procedência a
recortes temáticos nascidos da própria definição do termo cultura. Vários
pesquisadores buscam conceituar cultura, Silva (apud Porto, 2011) que
compreende o conceito da cultura depende dos conjuntos de forças sociais,
políticas e impõe tradução de estilo institucional e governamental.
Embora existam diversas acepções sobre cultura, há vários
estudiosos que indicam concepções de cultura convergentes, ainda que
silenciosamente, na ideia de ela exercer a dupla função de orientadora e de
tradutora de diversos códigos e símbolos, crenças e valores, responsáveis
tanto pela sustentação de modelos sociais quanto pela sua constante
transformação (OLINTO, 2008).
Porto (2011) reconhece que a cultura é hibrida e caracterizada por
uma mescla ou convivência de várias culturas. Como exemplo, cita a cultura
midiática, que viabiliza a disseminação veloz de informações e o ingresso às
tecnologias de quantidade considerável de pessoas nas mais diversas partes
do planeta, padronizando os valores e costumes da população mundial.
Como consequência da globalização, a cultura midiática é o centro das
transformações dos diferentes segmentos da sociedade. A autora indica a
importância de se atentar para as diferentes compreensões do termo cultura
e traz uma releitura da cultura científica com base nas características que
alguns pesquisadores adotam nesta área, para discutir como é possível
sedimentar uma cultura científica no Brasil, salientando que a internet é uma
possível fomentadora desta cultura no país. A autora indica que a ciência é
uma das mais significativas atividades humanas a qual passou por profundas
transformações ao longo dos séculos. Historicamente, é identificada com três
principais concepções de ideal de cientificidade: a Racionalista, a Empirista e
a Construtivista.
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Stengers (2002) afirma que os fenômenos são tratados segundo
um modelo imposto pelos cientistas. As respostas que não encontram
convergência para esse modelo não são aceitáveis, gerando uma crise do
paradigma moderno. Os avanços do conhecimento a partir de uma variedade
de concepções e condições sociais em muitas áreas contribuíram para a
emergência de um novo modelo social e científico. Apesar de a humanidade
ter sido beneficiada pelo conhecimento científico, os progressos tecnológicos
e os impactos negativos da ciência refletem a sua natureza ambígua.
O conhecimento apresenta questões ambivalentes, razão pela qual
a produção da ciência deve alcançar a população e sair do domínio dos
cientistas. A democracia do conhecimento cabe à divulgação científica, que
possui a função de contribuir para a formação do cidadão, tornando a ciência
um conhecimento acessível a todos os indivíduos, possibilitando-lhes atuar de
forma crítica no mundo em que vivem. Aliar a divulgação científica formal com
a divulgação informal dos meios de comunicação de massa parece excelente
receita para alfabetizar cientificamente o indivíduo, produzindo uma cultura
científica transformadora no mundo contemporâneo (RUBIM, 2008).
Para Lordêlo e Porto (2012), o conceito mais adequado de cultura
científica é o proposto por Vogt (2011), que compara o movimento da cultura
científica a uma espiral formada por quatro partes. Este autor, ao tratar do
tema, não foca apenas no conceito de cultura científica, ligada a resultados
e à produção de investigações da ciência realizados por cientistas e
pesquisadores do meio, mas ultrapassa os limites pragmáticos ao apresentar
a cultura científica da perspectiva sociocultural, interagindo com o público
comum, demonstrando uma preocupação com a alfabetização do cidadão.
Com isso, Vogt (2011) expressa sua forma conceitual de preocupação com
o bem-estar cultural, qual seja, a ciência viabilizando a autonomia do sujeito.
Por essa razão, a cultura científica deve ser socializada a todos, a divulgação
da ciência não pode ficar limitada a seletos grupos sociais, isso, porque,
como contribuição social, assume um papel fundamental para o indivíduo ter
a compreensão do mundo em que vive em sua extensão e complexidade. As
autoras indicam que, por meio do conhecimento, o indivíduo terá condições
de decidir e compreender ações que irão afetar a sua vida. Portanto, a
sociedade sofrerá impactos diferenciados quando a divulgação científica atuar
com intensidade e as ações sociais, políticas e institucionais não atuarem de
maneira isolada, operando de forma que aconteça uma verdadeira revolução
cultural.
Vogt (2011) aponta que os museus, feiras ou mostras culturais,
revistas, jornais e textos, têm por objetivo a mobilização e a motivação do
público comum para o conhecimento e a elucidação dos fatos cotidianos e
o despertar para o amor à ciência. Esse desafio torna os profissionais e o
público em geral como apreciadores da ciência.
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Para chegar a tal conclusão, o autor pontuou alguns elementos que
avaliou como necessários para a construção de um sistema de comunicação,
capaz de produzir uma compreensão pública do conceito de ciência: a
popularização precisa ser acessível e clara, disponibilizada ao público receptor
da mensagem (público geral), respeitando os processos democráticos e a ele
se ajustar, acentuando a comunicação como negociação da compreensão
de atitudes e valores dos envolvidos. Faz-se necessário, também, imprimir
confiança entre os agentes, destacanco o conhecimento como uma prática
comum, de modo tal que diferentes grupos possam partilhar uma única
mensagem e, a seu modo, conversar e ajudar para divulgação da ciência. Vogt
(2011) indica que o objetivo da divulgação científica é trabalhar para que a
produção do conhecimento possa ser vivenciada e entendida como o futebol,
isso porque poucos sabem jogar, mas muitos por ele são apaixonados.
O papel da interatividade e os meios de comunicação como extensões
do homem.
Miller (2000) indica que o sentimento de divulgar a ciência está muito
presente na Europa e nos Estados Unidos. Há muita discussão entre os
cientistas sobre o que divulgar sobre a ciência, como e quanto informar ao
público sobre as atividades científicas. Na década de 80, a Grã-Bretanha
deu início ao “movimento” para a compreensão pública da ciência. O autor
explora algumas das questões relacionadas com o engajamento dos cientistas
neste país, apontando alguns motivos que estimularam as iniciativas, os
modelos de comunicação e as noções básicas da compreensão pública.
Após a publicação de um relatório feito pela Royal Society, conhecido como
Bodmer Report, demonstrou-se, na sua conclusão, que as pessoas, para
conviver no mundo moderno e vencer na vida, deveriam saber um pouco de
ciência. O relatório apontava também três recomendações fundamentais: a
primeira foi a criação de um comitê voltado para compreensão da ciência –
Committee on the Públic Understanding of Science ( CoPUS); como segunda
recomendação, realizar o patrocínio de pesquisas sobre maneiras de medir
a compreensão pública, o conhecimento científico e tecnológico do público,
conceber estratégias para monitorar as atividades diante da ciência no Reino
Unido; por último, a sedução da mídia britânica por parte do establishment
científico.
Os resultados destas recomendações começaram a aparecer em
1989, publicados no periódico científico Nature, cuja enquete realizada
apontava que os britânicos se interessavam por temas de ciências, mas
não compreendiam bem o assunto, demonstrando haver, em grande parte
da população, várias concepções científicas erradas. Durante vários anos,
foram intensificados os trabalhos em cursos de doutorado, mestrado,
programas de comunicação e outros sobre a divulgação da ciência. Após dez
anos de movimento e da fundação do CoPUS, houve um novo relatório de
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avaliação das estratégias realizadas para aprimorar a compreensão pública
da ciência. Houve surpresa no resultado, que demonstrou quase nenhuma
melhoria na alfabetização científica do público. Com relação ao conceito de
alfabetização científica, este deverá estar sempre associado ao público que
a utiliza, devido às diferentes concepções de sistemas econômicos e sociais
existentes no mundo. Para discorrer sobre o tema da alfabetização científica,
entretanto, será de fundamental importância conceituar alfabetização.
Segundo o autor, para conceituar alfabetização científica deverá
levar em conta três dimensões. A primeira consiste de um vocabulário
mínimo de conceitos científicos, para que o sujeito possa conviver com as
abordagens dos noticiários de TV ou em outros veículos de comunicação
e reconhecer termos básicos como “átomo”, “molécula”, “célula”, “gene”,
“gravidade”, “radiação”. Em segundo lugar, uma compreensão da natureza
do método científico, permitindo a distinção entre ciência e pseudociência
e o acompanhamento de controvérsias científicas. E por último, uma
compreensão sobre o impacto da ciência e da tecnologia sobre os indivíduos
e sobre a sociedade. Este terceiro ponto varia grandemente entre países e
para a realização de comparações em estudos internacionais se utiliza uma
abordagem bidimensional ao conceito, utilizando somente as duas primeiras
dimensões.
A obtenção de um nível razoável em cada uma dessas três dimensões
proporcionaria um nível de competência suficiente para a compreensão de
temas relacionados com a ciência e a tecnologia nos meios de comunicação.
Mas o perigo desta tentativa de definir alfabetização científica para o público
foi de a comunidade científica ficar com a autoridade de estabelecer uma
agenda da ciência, tratando o público como refém de desinformações
fornecidas por charlatões auxiliados e favorecidos pela mídia.
A crise de confiança gerada devido às intenções políticas de fazer
divulgação da ciência com o público resultou em uma nova disposição para
o diálogo entre o público e os cientistas e o respeito às diferentes culturas.
Para Moreira e Massarani (2001) a divulgação científica ao longo da história
ocidental atendeu a interesses diversificados, sobretudo aos políticos e
econômicos. No Brasil, a difusão da divulgação científica ocorreu há pelo
menos dois séculos. No Brasil colonial, por exemplo, a Academia Científica
do Rio de Janeiro (criada em 1772 e fechada em 1779) foi reaberta como a
Sociedade Literária do Rio de Janeiro (fechada em 1794 por razões políticas).
Foram associações que abrangeram atividades de divulgação científica entre
os interesses da elite local. (MOREIRA; MASSARANI, 2001)
Foi no século XIX, com a chegada da Corte portuguesa no Brasil,
com a abertura dos portos e com a suspensão da proibição da imprensa, que
a divulgação científica ocorreu de forma mais significativa. Neste período,
o surgimento das primeiras instituições de ensino superior ou com algum
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interesse ligado à ciência e às técnicas, como a Academia Real Militar
(1810) e o Museu Nacional (1818), favoreceram a divulgação científica. Em
1810, com a criação da Imprensa Régia, houve, embora de forma reduzida,
a publicação de textos e manuais, direcionados ao ensino das primeiras
academias de engenharia e medicina. Nos primeiros jornais, como A Gazeta
do Rio de Janeiro, O Patriota e o Correio Brasiliense (editado na Inglaterra),
foram publicados artigos e notícias relacionados à ciência.
O imperador D. Pedro II era interessado pela ciência, o que favoreceu
algumas atividades ligadas à difusão científica. A análise do catálogo da
Biblioteca Nacional mostra que durante o século XIX foram criados cerca
de 7.000 periódicos no Brasil, desses, em torno de 300 relacionados de
alguma forma à ciência. O Museu Nacional, no século XIX, desenvolveu
várias atividades de divulgação na área das ciências naturais, entre elas
os cursos Públicos do Museu, que se estenderam por cerca de dez anos.
Neles eram ministradas palestras e cursos por especialistas em botânica,
agricultura, zoologia, mineralogia, geologia e antropologia. Para Massarani
e Moreira (2002), no século XIX duas características gerais emanam das
observações feitas sobre a divulgação da ciência: em primeiro lugar, os
principais divulgadores eram homens ligados à ciência por sua prática
profissional, como professores, engenheiros ou médicos ou por suas
atividades científicas, como naturalistas, por exemplo. Não parece ter sido
relevante a atuação de jornalistas ou escritores interessados em ciência;
o segundo aspecto se refere ao caráter predominante do interesse pelas
aplicações práticas da ciência. Discorrendo o histórico, Moreira e Massarani
(1998) relatam que no início do século XX é marcante o crescimento das
atividades de divulgação científica no Rio de Janeiro dos anos 20. Destaca
como marco determinante nesse período a criação, em 1916, da Sociedade
Brasileira de Ciências, que se transformaria depois, em1922, na Academia
Brasileira de Ciências (ABC). Em 20 de abril de 1923, fundou-se, dentro
dos salões da ABC, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que teria sido a
primeira rádio brasileira. Seus idealizadores tinham como objetivo a difusão
de informações e temas culturais e científicos. Em sua visita ao Brasil,
em maio de 1925, Einstein fez uma alocução em alemão (traduzida para o
português), na Rádio Sociedade, na qual ele comentou sobre a importância
daquele veículo de comunicação para a difusão cultural e científica. Em
1949, foi criado o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. A primeira agência
pública de fomento à pesquisa, o Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq),
foi organizado em 1951. Nos anos 70, as reuniões anuais da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência, (SBPC), devido às situações políticas
relacionadas à oposição à ditadura militar, repercutiram publicamente na
imprensa e atraíram milhares de cientistas, professores, estudantes etc. Em
1982 foi criada, no Rio de Janeiro, a revista Ciência Hoje, da SBPC, como
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meio de divulgação da ciência, em especial a ciência produzida no Brasil e
como tentativa de aproximar a comunidade científica brasileira do público.
Outra iniciativa importante foi a criação, em 1986, da revista Ciência
Hoje das Crianças voltada para crianças de 8 a 12 anos, que atinge tiragens
de até 200.000 exemplares mensais, grande parte deles distribuídos a
bibliotecas e escolas, pelo MEC. Outras revistas ligadas a empresas
privadas, como Globo Ciência (hoje, Galileu) e Super Interessante foram
lançadas. Recentemente, juntou-se a elas a versão brasileira da Scientific
American. Atualmente há cerca de 80 centros e museus de ciência e outras
instituições dedicadas à popularização da ciência, a maioria de pequeno porte
e uns poucos de médio porte. Entre os primeiros museus de ciência criados
estão o Centro de Divulgação Científica e Cultural, de São Carlos, em 1980.
O maior museu de ciências do país é o Museu de Ciências e Tecnologia
da Pontifícia Universidade Católica, em Porto Alegre. Outro museu de porte
médio é o Museu da Vida da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Em Recife, existe
o Espaço Ciência da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco.
Uma característica de quase todos esses museus e centros de ciência é que
grande parte de seus visitantes provém das escolas.
Os autores consideram a necessidade de se criar, como tem
acontecido em outros países, um programa nacional de divulgação científica,
pois, embora nos últimos anos houve um aumento no meio acadêmico
relativo às atividades de extensão, ligadas à divulgação científica, no
Brasil, estas ainda não são expressivas. Tais atividades são consideradas
à parte e, na maioria das instituições, não são evidenciadas na avaliação
de professores e pesquisadores. As iniciativas dos organismos nacionais de
fomento à pesquisa são ineficientes, apresentando uma visão equivocada
de divulgação científica, numa abordagem que tende mais para o marketing
científico. Mesmo havendo um grande potencial de ação nas universidades
públicas e nos institutos de pesquisas, pouco se estruturou para promover
uma difusão científica de maneira ampliada.
Mas afinal, o que é divulgação científica? Segundo Silva (2006), a
aparente obviedade da expressão divulgação científica faz-nos esquecer de
sua associação a todo um conjunto de representações e valores sobre a sua
própria ciência, como e por onde essa divulgação circula, estando em jogo
a questão da multiplicidade das textualizações do conhecimento científico.
Parece que o termo divulgação científica está relacionado à forma como o
conhecimento científico é produzido, como ele é formulado e como ele circula
numa sociedade. As atividades consideradas como sendo de divulgação
científica, no contexto atual, ganharam grande dimensão.
De acordo com Silva (2006), à medida em que as comunidades
científicas foram se constituindo e a atividade científica foi se profissionalizando,
alguns de seus textos acabaram ganhando certa estabilidade, em termos de
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gênero e estilo de escritura, como é o caso dos papers, ou artigos científicos.
Ao olhar a produção textual como aspecto da produção, formulação e
circulação de discursos e, estes últimos, como constituintes simultaneamente
de sentidos e de sujeitos, pode-se considerar que diferentes textualidades
produzem/reproduzem diferentes efeitos entre os sujeitos. Ao longo do
tempo, houve modificação na produção dos textos, na medida em que foram
excluídas possibilidades de dizer, a qual produziu efeitos-leitores específicos
e restritivos. A produção científica se dá num espaço polêmico de interlocução.
Artigos científicos são os principais textos oriundos de polêmicas. Há um
efeito-leitor particular nessa textualidade, o qual foi construído historicamente
com a institucionalização da ciência. A divulgação científica seria o reflexo de
um modo de produção de conhecimento restrito e, consequentemente, da
constituição de um efeito-leitor específico, relacionado à institucionalização,
profissionalização e legitimação da ciência moderna, levando a sua
exterioridade.
Silva (2006) afirma que nossa sociedade, da forma como os
conhecimentos são produzidos, precisa-se reafirmar a diferenciação entre
produtores e consumidores de conhecimento, acenando para a urgência
de um reencontro. Isso não ocorre com facilidade. É nesse espaço que se
encontra a escola, as leituras da ciência produzidas dentro dela e as diferentes
textualizações do conhecimento científico que ali circulam, ou não circulam,
nas diversas formas, na produção e efeitos-leitores.

Os jogos “Biomas brasileiros” como meio de divulgação
científica
Vários estudos são encontrados na literatura sobre a utilização
de atividades lúdicas no ensino. Estas, mais do que serem aceitas como
rotina da educação de alunos no Ensino Fundamental e Médio, cuja faixa
etária varia entre 11 e 17 anos, configuram-se como práticas privilegiadas
para a aplicação de uma educação que vise ao desenvolvimento pessoal e
à atuação cooperativa na sociedade, como também instrumento motivador,
atraente e estimulador do processo de construção do conhecimento. Essas
atividades podem ser definidas, de acordo com Soares (2004), como uma
ação divertida, seja qual for o contexto linguístico, desconsiderando o objeto
envolto na ação. Se há regras, essa atividade pode ser considerada um
jogo. Este, enquanto um tipo de atividade lúdica, possui duas funções: a
recreativa e a educativa, sendo que ambas devem coexistir em equilíbrio. Se
a função lúdica prevalecer, não passará de um jogo e se a função educativa
for predominante, será apenas um material didático. O esforço espontâneo
e o prazer são elementos que caracterizam uma atividade lúdica. O trabalho
em grupo, o envolvimento afetivo e as relações com regras pré-estabelecidas
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constituem as diversas dimensões para a aprendizagem do estudante. Assim,
ao desenvolver a atividade envolvendo a confecção dos jogos “BIOMAS
BRASILEIROS E A VIDA” em turmas dos 7º anos do Ensino Fundamental
de uma escola da rede privada do Município de Vitória no ES, realizada
no primeiro trimestre do ano letivo de 2012, nas disciplinas de Ciências,
Matemática e Artes, estimulou-se a imaginação e a curiosidade sobre o
processo de construção do conhecimento. Isso, ao incentivar os estudantes
a explorarem ambientes diferentes e as atuarem em diversas dimensões
culturais, sociais e humanas quando do envolvimento com a dinâmica do jogo,
possibilitando-lhes habilidades de refletir, questionar, observar e investigar
conceitos científicos, referentes ao ambiente e às relações com seus seres
vivos.
Os jogos “BIOMAS BRASILEIROS E A VIDA” construídos foram
utilizados na feira de Ciências da escola como veículos de divulgação
científica, possibilitando a orientação de atitudes e comportamentos, além
de popularizar os saberes científicos de forma lúdica. A divulgação científica
sobre os biomas, feita na exposição, favoreceu ao público da comunidade
escolar jogar e interagir com seus saberes na feira de Ciências. O objetivo
desta estratégia pedagógica foi estudar os ecossistemas brasileiros, promover
a interação, sensibilizar o aluno sobre a responsabilidade do homem no
rompimento do equilíbrio ecológico.
A turma foi dividida em grupos e, por sorteio, foram distribuídos
os temas dos Biomas Brasileiros como Floresta Amazônica, Pantanal,
Mata Atlântica, Manguezal-Restinga, Caatinga, Cerrado, Campos Sulinos.
Cada grupo utilizou materiais reaproveitáveis e produziu um jogo bastante
criativo com as características (clima, fatores bióticos e abióticos, ameaças
de preservação etc) do bioma sorteado. Doze jogos foram construídos por
56 alunos da Educação Básica. Esses jogos foram caracterizados com as
informações científicas do Bioma, como manual de informação de como
jogar, peças e tabuleiros. (Figuras 1, 2 e 3)
Figuras 1, 2 e 3: Alunos em atividade lúdicas de Divulgação Científica

Fonte: O Autores.

Fonte: Os Autores.
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Ao se realizar a avaliação da construção dos jogos, 97% dos
estudantes responderam que, durante a produção, aprenderam muito sobre
os biomas devido à oportunidade de pesquisa que a atividade ofereceu e pela
ludicidade da estratégia. 78% dos estudantes julgaram criativos e divertidos
os jogos elaborados pelos colegas. Para Freire (1979), o sujeito aprende por
meio de sua própria ação transformadora sobre o mundo. É ele que constrói
suas próprias categorias de pensamento, organiza o seu mundo e transforma
esse mesmo mundo. Para que o ato de ensinar se constitua como tal, é
preciso que o ato de aprender seja precedido do ato de apreender o conteúdo
com que o educando se torna produtor, também, do conhecimento que lhe foi
ensinado.
Os jogos proporcionam uma metodologia inovadora e atraente para
ensinar de forma mais prazerosa e interessante. As práticas pedagógicas
desenvolvidas na escola possibilitam ao estudante a capacidade de
estabelecer relações dos aspectos conceituais da ciência com os aspectos
econômicos, sociais e ambientais, integrando a aprendizagem de ciência
com as questões problemáticas do meio em que estão inseridas.
A experiência descrita, além de demonstrar como as atividades
lúdicas, no caso específico, os jogos, podem ser inseridas no processo
da construção do conhecimento, essas podem ser incluídas nas práticas
pedagógicas como estratégias que proporcionem um ensino interdisciplinar
servindo como mediadoras da divulgação científica, ampliando a visão de
mundo do sujeito.
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Projetos de Ciência na Escola: Contribuições para a
Alfabetização Científica dos Alunos
Marcio Alessandro Fracalossi Canicali
Michelle Ribeiro Amorim
Carlos Roberto Pires Campos

Introdução
A divulgação científica é a forma de levar o conhecimento científico
produzido por diferentes pesquisadores ao público em geral. Esse
conhecimento deve chegar ao público de diferentes maneiras, por meio de
textos, programas de rádio, televisão, internet, feiras, mostras científicas,
espaços educativos não formais e congressos. Após serem transpostos,
numa linguagem acessível, de acordo com o público a que se destina, para
que esses conhecimentos possam atingir seu objetivo, de divulgação da
ciência, tais textos permitem que o público tenha uma compreensão mínima
sobre ciência.
Segundo Chassot (2003), a ciência é uma forma de linguagem que
tenta explicar os fenômenos que ocorrem na natureza e para compreendermos
tais fenômenos, é necessário dominarmos essa linguagem. Como num texto,
que pode ser escrito em outras línguas, e caso o leitor não a domine, não
conseguirá interpretá-lo adequadamente. Portanto, dominar essa linguagem
significa entender o mundo em que vivemos, com que nos relacionamos,
compreendendo os fenômenos por meio das explicações científicas, as quais
estão disponíveis em diversos locais. Para Chassot (2003), a alfabetização
científica pode ser considerada como uma das dimensões para potencializar
alternativas que privilegiam uma educação mais comprometida. Considera,
ainda, que devemos pensar mais amplamente nas possibilidades de fazer
com que alunos e alunas, ao entenderem a ciência, possam compreender
melhor as manifestações do universo. Defende essa postura mais ampla,
mesmo que reconheça válida a outra tendência, de fazer correções em
ensinamentos que são apresentados de modo distorcidos.
Para que um dado conhecimento científico chegue ao público em
geral, a divulgação científica é de suma importância nas relações entre
os atores sociais. A divulgação científica é importante e, de certa forma, é
necessário que o público possa entender o que está sendo divulgado. Na
escola, acontecem os primeiros contatos, assim como na alfabetização
regular, é importante para que o indivíduo passe a compreender sua relação
com o mundo nesses primeiros anos de escolarização. A alfabetização
científica se constitui em fator para inclusão no social.
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A imprensa, ao veicular uma pesquisa científica, de certo modo, está
dotando o público de um conhecimento que, se não fosse tornado público,
não teria razão de existir. Por exemplo, abordar sobre alimentação saudável
contribui para a qualidade de vida das pessoas, possibilitando que os cidadãos
e cidadãs possam tomar suas decisões, mediante o uso dessas informações
científicas.
Entendemos que o desenvolvimento de projetos que envolvam
temas com enfoque em ciência-tecnologia-sociedade-ambiente na escola,
contribuem para a divulgação científica e por sua vez para o processo de
alfabetização científica dos alunos. Esses projetos possibilitam discussões,
reflexões sobre a ciência, uma vez que não consideram o processo de
acumulação dos conhecimentos como é tratado pelas disciplinas escolares
regulares na maioria das escolas. Essa característica revela-se como
principal potencialidade do trabalho com projetos, pois sua possibilidade de
sucesso está relacionada com estabelecimento de conexões a partir do que
os alunos já sabem, ampliando esses conhecimentos, promovendo as interrelações. Isso possibilita a construção de uma visão globalizante por parte
dos estudantes, uma vez que estes poderão articular diversas relações que
compreendem um determinado tema, suas conexões com outros temas,
constituindo uma complexa teia de informações.

Considerações sobre divulgação científica e cultura
científica
Em seu artigo, Silva (2006) abre espaço para uma importante
discussão acerca do que é e do que não é divulgação científica, citando
diversas formas de veiculação de temas relevantes, porém de fontes
diversas, isto é, com interesses variados, de acordo com quem os escreveu
ou financiou. Conforme o autor menciona,
“O que está em jogo é a questão da multiplicidade de textualizações
do conhecimento científico. Coloquem-se lado a lado uma
reportagem da revista Veja sobre clonagem ou células tronco
embrionárias, textos da Ciência Hoje sobre os mesmos assuntos,
um da Superinteressante, um artigo publicado num jornal pela
Mayana Zatz, um livro do biólogo Richard Lewontin [...]” (p. 52)

A atividade científica, embora autônoma, sempre se deu dentro
da sociedade, ou seja, com interlocuções com outras esferas da mesma
sociedade, isto quer dizer que a produção da ciência na sociedade não foi
somente dos cientistas. Parece que o termo divulgação científica, longe
de designar um tipo específico de texto, está relacionado à forma como o
conhecimento científico é produzido, como ele é formulado e como ele circula
na sociedade. (SILVA, 2006)
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A divulgação científica como contribuição social é de extrema
importância, posto que, por meio do conhecimento divulgado, o indivíduo
pode tomar decisões, que, certamente, afetarão sua vida. Como forma
de disseminação da cultura científica, os autores citam a realização de
feiras, eventos, museus, prêmios e premiações, e outros, como forma de
mobilização social. A transformação social passa pela mobilização e pela
ação cotidiana, precedida pela leitura crítica do mundo por intermédio dos
meios de comunicação.
Ao fazer o itinerário proposto no texto, verificamos que a divulgação
científica, grande aliada da cultura científica, tem alcançado diferentes
espaços sociais, inclusive nas escolas, gerando um aumento significativo
de atos que têm como objetivo difundir os saberes produzidos pela ciência.
Desta maneira, a divulgação científica desenvolvida nos mais diversos meios
de produção, com a utilização de mídias modernas faz-se presente em nosso
cotidiano, gerando variada gama de discussões e abordagens.
A formação da cultura científica passa por sua divulgação, assim o
papel da imprensa ganha notoriedade na realização da divulgação científica,
funcionando como um instrumento poderoso que, a serviço da sociedade,
contribui para a promoção da cultura científica.
VOGT (2011, p. 7), define cultura científica como sendo:
“O conjunto de fatores, eventos e ações do homem nos processos
sociais voltados para a produção, a difusão, o ensino e a divulgação
do conhecimento constitui as condições para o desenvolvimento de
um tipo particular de cultura, de ampla generalidade no mundo contemporâneo, o que se pode chamar de cultura científica”.

Para explicar como a cultura científica é produzida, VOGT (2003) cria
uma metáfora, representando-a na forma de uma espiral, que pretende, de
forma indicativa, relacionar fatos e acontecimentos institucionais coincidentes
no tempo e que, dispostos no movimento espiralado, vão marcando pontos e
desenhando traços que servirão para o delineamento do espaço cultural que
abriga conceitualmente a dinâmica do conhecimento.
Nessa metáfora, o conhecimento começa chegando primeiro aos
próprios cientistas, depois, alcança os estudantes de todos os níveis por
seus professores e pelos próprios pesquisadores, continua a ser difundido
no ensino para a ciência - já envolvendo centros e museus de ciência, que
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atingem públicos mais amplos e heterogêneos, para finalmente, fortalecer
a especialização em divulgação científica, praticadas pelos jornalistas e
cientistas. Assim, tomando-se como ponto de partida da dinâmica da produção
e da circulação do conhecimento científico entre pares, isto é, da difusão
científica, a espiral desenha, em sua evolução, um segundo quadrante, o do
ensino de ciência e da formação de cientistas; caminha, então, para o terceiro
quadrante e configura o conjunto de ações e predicados do ensino para a
ciência e volta, no quarto quadrante, completando o ciclo, ao eixo de partida,
para identificar, aí, as atividades próprias da divulgação científica. Segundo o
autor, a espiral da cultura científica, ao cumprir seu ciclo, retornando ao eixo
de partida, não regressa, contudo, ao mesmo ponto de início, mas a um ponto
ampliado de conhecimento e de participação da cidadania no processo de
um novo ciclo de enriquecimento e de participação ativa dos atores, em cada
um dos momentos de sua evolução. Por meio da espiral, Carlos Vogt (2006),
mostra que a produção científica pode produzir a cultura científica por meio
da divulgação.
Vogt (2011) compreende cultura científica em três sentidos: 1) Cultura
da ciência, como cultura gerada pela ciência e cultura própria da ciência; 2)
cultura pela ciência, com a cultura por meio da ciência e cultura a favor da
ciência e 3) cultura para a ciência, como uma forma de cultura voltada para a
produção da ciência e cultura voltada para a socialização da ciência. Feiras,
premiações, museus, textos, revistas, jornais, enfim, a divulgação da ciência
atua como motivação e mobilização da sociedade para o amor à ciência e ao
conhecimento.
O objetivo do divulgador da ciência é que o conhecimento científico se
torne um fenômeno cultural. O autor, assim, faz uma analogia do conhecimento
científico com o futebol, paixão nacional. O fato de não jogarmos futebol não
nos impede de amá-lo, de sermos amadores de sua prática, de praticá-lo
sempre, mesmo que, na maioria das vezes, “só” pela admiração aficionada
de torcedor.
Para Vogt (2011), o bem estar cultural é um conceito de um estado
de espírito que se caracteriza pelo conforto crítico da inquietude gerada pelas
provocações sistemáticas do conhecimento. Buscar a qualidade de vida
com auxílio da ciência e de suas aplicações é, nesse sentido, orientá-las
para o compromisso com o bem-estar social e com o bem-estar cultural das
populações dos diferentes países.
No caso da cultura midiática, esta se configura como uma teia de
significações a qual pode ser considerada uma consequência da globalização.
É preciso que se estabeleçam melhores condições educacionais para as
camadas menos favorecidas. Não se pode falar em alfabetização científica
quando a educação básica possui (muitas) deficiências. É necessária a
alfabetização para formar o que a autora chama de espíritos críticos que
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reflitam sobre a ciência e que mudem sua maneira de ver e estar no mundo.
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. (PORTO,2011).
A necessidade de mão de obra qualificada tecnicamente e cidadãos
capazes de cobrar promessas e ações de seus governantes são duas
demandas que sustentam a relevância da formação da cultura científica.

Alfabetização científica: possibilidade ou necessidade?
A noção de alfabetização científica deriva de ideia apresentada pelo
educador norte americano John Dewey, que julgava que os jovens deveriam
adquirir uma “atitude científica”, durante seu período de instrução, capaz de
ajudá-los a pensar de modo racional sobre os problemas que surgiriam ao
longo de sua vida.
Áttico Chassot (2003), um dos primeiros a adotar, e a defender, o
termo no Brasil, destaca que a alfabetização científica pode ser considerada
como uma das dimensões para potencializar alternativas que privilegiam
uma educação mais comprometida. Quando alunos e alunas entenderem a
ciência, eles compreenderão melhor as manifestações do universo.
A ciência pode ser considerada como uma linguagem construída por
homens e mulheres para explicar o mundo natural. Compreendermos essa
linguagem, como entendemos algo escrito numa língua que dominamos,
significa podermos compreender a linguagem na qual é escrita a ciência.
É provavel que alguns não saibam distinguir se uma página de um livro ou
de uma revista está escrito em dinamarquês ou em norueguês, assim como
deve haver búlgaros que talvez não reconheçam a diferença entre um texto
em português e um em espanhol. Essa é a analogia que Chassot (2003)
propõe quando diz que a ciência é uma linguagem.
Sendo assim, a alfabetização científica como uma linguagem constituise, antes, de uma possibilidade, uma necessidade para que a sociedade
possa ter a leitura dos fenômenos naturais, interpretados criticamente à luz
de uma ciência, sem cair em modismo, ou aceitar um ponto de vista qualquer,
sem uma visão crítica sobre a própria ciência. Por isso é premente que essa
alfabetização se consolide nas escolas, para que a divulgação científica
possa cumprir seu papel, o de capacitar criticamente o cidadão, e que este
construa uma visão crítica do que está sendo divulgado.
Além de uma leitura da natureza, é importante que os cidadãos,
uma vez munidos dessa ferramenta, possam ter a possibilidade de realizar
tomadas de opinião, para que certas decisões não sejam centradas nas
mãos de tecnocratas, os quais tendem a seguir o pensamento de um grupo
específico e não da coletividade.
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Alfabetização científica na escola
No século passado, nos anos de 1980 e, talvez até o começo dos
anos de 1990, o ensino era centrado quase exclusivamente na necessidade
de fazer com que os estudantes adquirissem conhecimentos científicos. A
transmissão dos conteúdos era o que importava. A escola, então, era referência
na comunidade pelo conhecimento que detinha. É preciso considerar a
parcela de informações que nossos alunos e alunas trazem hoje à escola.
Aqui temos que reconhecer que eles, não raro, superam as professoras e
os professores nas possibilidades de acesso às fontes de informações. Há
situações nas quais temos docentes desplugados ou sem televisão, que
ensinam a alunos que navegam na internet ou estão conectados a redes de
TV a cabo, perdendo a escola (e o professor) o papel de centro de referência
do saber (CHASSOT, 2003).
Consideramos que, ainda hoje, muitas escolas e professores ainda
estabelecem como regra que os conteúdos a serem ensinados se constituem
a fonte de informação primária, desconsiderando as outras fontes de
informações, as quais bombardeiam diariamente os estudantes, o que pode
causar muitos conflitos na sala de aula.
Demo (2010) delineia algumas hipóteses de trabalho, segundo o
qual é possível conceber e praticar pedagogia cientificamente, como toda e
qualquer ciência social. Discursos pedagógicos facilmente são normativos,
apelativos, moralizantes, filosofantes, retóricos e verbosos, marcas que o
método científico não atura. A Ciência possui discurso sóbrio, comedido,
“objetivo”, que enuncia aquilo para que tem argumento lógico-experimental.
Essa crítica à pedagogia cabe, em alguma medida, a praticamente todos os
cursos universitários, já que dificilmente o ambiente é formado de pesquisa e
elaboração. Em parte, o problema emerge do instrucionismo: confiando em
apostila e reprodução, licenciado não coloca o desafio da autoria como meta
a ser atingida como autor. Demo (2010) elenca, assim, algumas condições
para superar essas questões, como:
a)Ultrapassar o instrucionismo, o qual consiste em favorecer a produção
textual, uma vez que a promoção de reflexão, e não de reprodução, é
condição para a alfabetização científica;
b)Construir a habilidade científica no professor, capaz de produzir textos
próprios com devida cientificidade, ter conhecimentos de metodologia
científica, participar de grupos de pesquisa;
c)Fornecer um ambiente escolar focado na educação científica, o que indica
a seleção de materiais didáticos com esse espírito;
d)Ensejar oportunidades de experimentos científicos dentro e fora da sala
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de aula, com objetivo de trabalhar, com alunos, situações nas quais o olhar
científico se torne claro e convincente;
e)Promover didáticas da problematização, colocando desafios e a serem
enfrentados/resolvidos;
f)Produzir materiais didáticos dotados de inequívoca qualidade científica.
Deixar claro que o professor deve dominar de maneira profunda.
Assim, é necessário ultrapassar as questões meramente conteudistas,
e possibilitar ao educando um ambiente escolar focado nas questões
científicas, com a realização de experimentos que o estimulem a compreender
com segurança as questões que envolvem a ciência, com a compreensão
da ciência com produção humana, histórica, e ainda, possibilitar situações
que estimulem o senso crítico do educando, problematizando situações
do cotidiano. Os materiais didáticos, os quais darão suporte, também, são
importantes, uma vez que se constituem na base teórica, aos quais podem se
reportar quando necessário. Tudo isso não seria possível sem uma formação
inicial e continuada dos professores, aos quais serão oferecidas condições
dignas para que esse ensino seja possível.

A concepção de projetos que podem ser desenvolvidos na
escola
Segundo Hernández e Ventura (1998),
“começar a propor-se o que isso implica, em forma de tomada de
postura inicial é o que se deriva dessa discussão e marca algumas
das linhas nas quais se pode concretizar a globalização na educação: o caminho do conhecimento implica busca e aprofundamento
das relações que seja possível estabelecer em torno de um tema,
relações tanto procedimentais como disciplinares; mas também do
desenvolvimento da capacidade de propor-se problemas, de aprender a utilizar fontes de informação contrapostas ou complementares,
e saber que todo ponto de chegada constitui em si um novo ponto de
partida. (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p. 48).

Ao oferecer uma proposta globalizadora, faz-se necessário lançar
mão de argumentos, os quais embasarão uma proposta interdisciplinar,
sendo: 1 – a argumentação sociológica derivada, na qual a escola tem a
necessidade de adaptar-se às múltiplas fontes de informação que veiculam
os conhecimentos que deve-se “saber para preparar-se para a vida”, posto
que não se pode aprender tudo. Assim, a importância de aprender como
se relaciona o que se conhece, o que o aluno pode chegar a conhecer,
para saber o que ensinar, uma vez que a enorme gama de conhecimento
acumulado pode ser acessado mediante o estabelecimento de objetivos para
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a educação escolar, deve ser como o destacado como o desenvolvimento
do conhecimento de si próprio, avivar, de forma permanente, as faculdades
criativas e imaginativas; ensinar a desempenhar um papel responsável na
sociedade; ensinar a comunicar-se; ajudar os estudantes a prepararem-se
para mudar para adquirir uma visão global; 2 – a argumentação de ordem
psicológica, de maneira de cada estudante possa “aprender a aprender”,
estabelecer relação com a informação de maneira crítica, não se tratando
de favorecer o enciclopedismo, mas através de procedimentos e estratégias
a seleção da informação para promover a autonomia progressiva do aluno;
3 – a argumentação de que a aprendizagem dos temas diversos reside nos
chamados centros de interesse, unidades didáticas ou núcleos temáticos,
que deverão interessar aos descendentes, inclusive, serem sugeridos por
eles. (HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998).
Diferentes concepções sobre globalização se refletem na prática
escolar, sendo assim, levantamos a seguinte questão: que quer dizer
“globalização” na prática dos que ensinam? Na tentativa de responder à
questão, é possível identificar pelo menos três sentidos, sendo: a globalização
como somatório de matérias, a qual se produz quando o docente, partindo
de um tema que surge da turma ou que venha nas programações oficiais
ou em livros-textos, trata de propor aos alunos algumas relações. Para isso,
vai fazendo confluir diferentes conteúdos de várias matérias em torno do
tema escolhido. Os problemas de matemática, os textos de linguagem, as
experiências propostas à turma se agrupam em torno de um tema comum.
A proposta é centrada geralmente nos docentes, uma vez que estes tomam
as decisões sobre as conexões que se pode estabelecer entre os conteúdos
das diferentes matérias, com uma concepção externalista. Os professores
ou situações é que forçam o estabelecimento das conexões. Ao cessar as
pressões exercidas, o aluno opta por trabalhar de forma autônoma cada
matéria (HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998, p.52).
A globalização a partir da conjunção de diferentes disciplinas
constitui a interdisciplinaridade, a qual parte do interesse do professor
de distintas matérias, as quais têm objetivo do conhecimento comum. A
diferença fundamental com a anterior é que o sentido de sumário se amplia
e a intenção relacional se acentua. Por outro lado, deve-se ultrapassar as
propostas individuais, já que se deve produzir a convergência de um grupo de
docentes para estabelecer, em conjunto, um tema. Deseja-se unir a partir da
visão de diferentes disciplinas, mas sem intercâmbios relacionais reais entre
os saberes. É também uma visão externa ao processo de aprendizagem do
aluno. Deriva do esforço e dos conhecimentos dos professores; a divisão
disciplinar prevalece como sentido normalizado do saber e oferece uma
superestrutura organizada que pretende oferecer aos estudantes um acesso
mais rico e direto à realidade dos problemas (HERNÁNDEZ; VENTURA,
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1998, p. 54).
A globalização como estrutura psicológica da aprendizagem se
apoia na premissa psicopedagógica de que para tornar significativo um novo
conhecimento é necessário que se estabeleça algum tipo de conexão com os
que o indivíduo já possua. Isso para possibilitar uma visão integrada do tema
que se aborda, com objetivo de que captem a relação entre as diferentes
disciplinas, para que assim, tenham um acesso mais rico com seus esquemas
internos e externos de referência. Cada aluno pode ter concepções errôneas
que devem ser conhecidas para que se construa um processo adequado de
ensino-aprendizagem. (HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998, p. 57).
“A organização dos projetos de trabalho se baseia fundamentalmente numa concepção da globalização entendida como um processo muito mais interno do que externo, nos quais as relações
entre os conteúdos a áreas do conhecimento têm lugar em função
das necessidades que traz consigo o fato de resolver uma série de
problemas que subjazem na aprendizagem”. (HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998, p. 63).

Segundo os autores, daí deriva uma noção de globalização que
não se fundamenta tanto no que se ensina (os conteúdos de uma ou de
várias matérias curriculares em torno de um mesmo tema) com as relações
que o esforço dos professores pretende estabelecer. Concede-se um
especial valor às inter-relações comunicativas que se estabelecem entre
as intenções, recursos e atividades propostos pelos professores, e as suas
conexões, que, a partir do seu conhecimento inicial, possa estabelecer. O
foco não é o conteúdo, mas as relações existentes entre os mesmos, uma
vez que a globalização não se traduz pela acumulação de novos elementos
à estrutura cognoscitiva do aluno, mas o estabelecimento de relações entre
as diferentes fontes e procedimentos para abordar a informação. Trata essa
visão pedagógica de superar o sentido de acumulação de saberes em torno
de um tema.
Diante das análises trazidas neste texto, entendemos que a
criação de projetos de ciências nas escolas, envolvendo temas atuais
diversos, se constitui numa forma interessante de promover a divulgação
e a alfabetização científica entre os alunos. Isso porque os projetos não
têm o caráter de instrução nem estão preocupados com o conteúdo das
disciplinas, mas detêm a perspectiva de criar mecanismos que promovam
um tipo de conexão com os conhecimentos que o indivíduo já possui, com
seus esquemas internos e externos de referência, ou com as hipóteses
que possam estabelecer sobre o problema ou tema, tendo presente, que
cada aluno pode ter concepções errôneas que devem ser conhecidas para
que se construa um processo adequado de ensino-aprendizagem. Essas
concepções errôneas ao serem reconstruídas poderão se constituir em
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novos saberes, que serão potencializadas nas redes de saberes, ou seja, na
globalização do conhecimento. Ao se trabalhar os temas, por meio de textos,
visitas a museus, filmes, experimentos científicos investigativos, extraídos
do cotidiano dos alunos, promoveremos de forma evidente a divulgação da
ciência em razão da discussão dos temas atuais. Tudo isso contribuirá para
a alfabetização científica, na perspectiva da formação de cidadãos críticos,
socialmente ativos e participativos nas questões atuais que envolvem temas
atuais relacionados à ciência-tecnologia-sociedade-ambiente, e em especial
pela superação do individualismo das disciplinas impostas pelo currículo na
maioria das escolas. Promover a reflexão, a autonomia a visão crítica também
deve se constituir em objetivos dos estudantes, bem como a estruturação de
uma visão globalizante e não fragmentada, conforme discutido anteriormente.
Conforme Pedro Demo (2010) destaca, devemos ultrapassar
o instrucionismo, com a promoção de reflexão, evitando a reprodução do
conhecimento, condição para a alfabetização científica. Além disso, é
preciso investir na habilidade científica do professor, o qual deverá ser
capaz de produzir textos próprios com devida cientificidade e proporcionar
um ambiente escolar focado na educação científica. Isso implica a seleção
de materiais didáticos que criem oportunidades de experimentos científicos
dentro e fora da sala de aula, com objetivo de trabalhar com alunos situações
nas quais o olhar se torne problematizador, proporcionando desafios a serem
enfrentados/resolvidos.
Todos esses aspectos podem ser alcançados por meio da realização
de projetos com temas científicos nas escolas, de forma globalizante, os quais
contribuirão para uma alfabetização científica dos alunos, como fazendo
cumprir do papel da divulgação científica na escola. Podemos citar, como
exemplo de projeto, um clube de ciências, capaz de discutir com os alunos as
questões que envolvem a ciência nos diversos aspectos.

Conclusão
Consideramos que a organização dos projetos de trabalho traz
consigo a possibilidade de promover a divulgação científica aos educandos.
Uma vez que ao enfatizarem as relações, considerando-as tão importantes
quanto o ensino dos conteúdos, como atualmente ocorre na maioria das
escolas, poderemos favorecer a alfabetização científica necessária para
que alunos e alunas se tornem cidadãos e cidadãs, autônomos, capazes de
compreender, opinar, influenciar nas questões sociais. Nessa perspectiva da
totalidade e partindo de suas concepções prévias, promover-se-á a verdadeira
alfabetização científica.
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Feira de “Bio-mática”: Divulgando a Ciência por meio da
Feira Interdicplinar de Biologia e Matemática
Mariana dos Santos Cezar
Marina Cadete da Penha Dias
Thamires Belo de Jesus

Introdução
Ao procuramos informações sobre determinados assuntos, efetuamos
pesquisas em livros, revistas, jornais, artigos, entre outras. A algumas das
quais podem nos revelar o que realmente queremos saber e outras podem
falar sobre o assunto, mas não em uma linguagem compreensível, relacionada
à nossa área de atuação.
Tomemos, por exemplo, uma comunidade indígena, onde o professor
de Matemática pode se interessar por pesquisar formas geométricas
encontradas nas cestarias e na cerâmica produzidas por este grupo; já o
professor de Língua Portuguesa pode se interessar em pesquisar sobre a
linguagem utilizada por este grupo. Questões assim nos propõem a dizer
que cada área de conhecimento no social procurará divulgações de acordo
com sua perspectiva. Assim, cada informação pesquisada sobre determinado
assunto constituirá um tipo de divulgação científica, em que cada uma atende
às especificidades de quem pesquisa. Sobre isso, Silva (2006, p 53) diz que:
“Dificilmente se poderia dizer o que é e o que não é divulgação
científica nesse conjunto. Parece que o termo divulgação científica,
longe de designar um tipo específico de texto, está relacionado
à forma como o conhecimento científico é produzido, como ele é
formulado e como ele circula numa sociedade como a nossa. E isso,
também tem a sua história”.

Quando utilizamos o termo divulgação científica, precisamos
compreender um pouco de sua história, principalmente em nosso país, o
Brasil, onde a divulgação científica tem pelo menos dois séculos de história.
Moreira e Massarani (2002) discorrem sobre a divulgação científica nos
séculos XIX e XX. De acordo com autores, a primeira manifestação de
cunho consistente de atividades divulgadoras no Brasil ocorreu no início do
século XIX com a chegada da Corte portuguesa no país que, por sua vez,
proporcionou a abertura dos portos e liberou as atividades jornalísticas.
Na segunda metade do século XIX, as atividades de divulgação
se intensificaram em todo o mundo, na sequência da segunda revolução
industrial na Europa. A produção científica neste século aumentou a partir de
1860 e alcançou seu ápice em 1875. A partir de 1874 as notícias sobre novas
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descobertas científicas também passaram a ser divulgadas pelos jornais.
Neste século, foram criadas várias revistas de cunho científico, quais sejam:
Revista Brazileira – Jornal de Sciencias em 1857, Revista do Rio de Janeiro
em 1876, Ciência para o Povo em 1881, Revista Ilustrada.
Os museus também tiveram um papel importante na história da
divulgação científica. Fundado com o objetivo de propagar os conhecimentos
e os estudos das ciências naturais, o Museu Nacional desenvolveu várias
atividades de divulgação nessa área. No início do século XX, o Brasil ainda
não tinha uma tradição de pesquisa científica consolidada, porém, houve um
crescimento da divulgação científica no Brasil a partir dos anos 20, quando
um grupo de pesquisadores começou a traçar um caminho para a pesquisa
básica e para a difusão mais ampla da ciência no Brasil.
Um marco determinante nesse período foi a criação, em 1916, da
Sociedade Brasileira de Ciências, que se transformaria depois, em 1922,
na Academia Brasileira de Ciências (ABC). Durante este período algumas
revistas de suma importância para a divulgação científica foram criadas:
Rádio – Revista de divulgação científica especialmente consagrada à radio
cultura, lançada em 1923, Eléctron, criada em 1926, Sciencia e Educação,
iniciada em 1929, Revista da Sociedade Brasileira de Ciências de 1927.
Nesse período, publicaram-se vários livros voltados para a divulgação da
ciência. As principais conferências públicas relacionadas à difusão científica,
na década de 20, foram realizadas pela Associação Brasileira de Educação
(ABE), entre 1926 e 1929.
A partir dos anos 80, novas atividades de divulgação começaram
a surgir, principalmente nos páginas de jornal diários, nas quais seções de
ciência foram criadas. Apareceram, também, as primeiras tentativas de se
produzem programas de TV voltados para a ciência, tais como Nossa Ciência,
criado em 1979 e transmitido pelo canal governamental de educação. Em
1982, foi criada, no Rio de Janeiro, a revista Ciência Hoje, da SBPC, além de
outras revistas, quais sejam, Ciência Hoje das Crianças e Jornal da Ciência,
criadas em 1986, Globo Ciência (hoje, Galileu), Superinteressante e Scientific
American.
É importante destacarmos que o conhecimento científico precisa
chegar ao público em geral em uma linguagem adequada, acessível à massa.
Quanto a isso concordam os pesquisadores Zamboni e Porto (2011) e Silva
(2006). Para os primeiros (2011, p. 117) “trata-se de modificar a linguagem
hermética da ciência quando esta ultrapassa os muros da comunidade
científica e chega aos olhos e ouvidos do homem comum”. Segundo Silva
(2006, p. 59),
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“em nossa sociedade, da forma como os conhecimentos
são produzidos, precisa constituir, reafirmar, produzir, com a
evidência de uma naturalidade, a diferenciação entre produtores e consumidores de conhecimento. Separar, e encenar
o reencontro”.

Em outras palavras podemos dizer que o texto de divulgação científica
precisa ser leve, naturalmente envolvente se quiser atingir o seu leitor. Nesse
sentido, Vogt (2011) traz os anseios de fazer com que o conhecimento
científico aufira a mesma popularidade que o futebol, ou seja, embora nem
todos joguem futebol, muitos são os que entendem, conhecem as regras
e por ele se apaixonam. Este conhecimento científico, uma vez produzido,
difundido, ensinado e divulgado, pode proporcionar condições para que um
tipo especial de cultura se desenvolva, a chamada cultura científica.
Segundo Vogt (2011) toda a dinâmica da cultura científica pode ser
representada por uma espiral que nos permite entender as inter-relações
existentes nas esferas de ensino e divulgação.
A evolução da espiral que representa a difusão científica pode ser
elucidada da seguinte forma: Inicialmente os cientistas produzem e difundem
as ciências, sendo o destinatário e destinadores, os próprios cientistas.
Evoluindo para o segundo quadrante da espiral temos o ensino da ciência
e formação de cientistas. Neste estágio, os destinadores são os cientistas
e professores que transmitem ciência para estudantes do ensino básico à
pós-graduação. Prosseguindo na linha espiralar, chegamos à fase do ensino
para a ciência, neste cenário aparecem os museus e as feiras de ciências. Os
cientistas, professores, diretores de museus são os destinadores da ciência e
o público alvo são os estudantes em geral, sendo, em maior parte, o público
jovem. E, finalmente, no quarto estágio, ocorre a Divulgação Científica.
Neste estágio, chegamos às revistas de divulgação científica em geral. Neste
cenário, os jornalistas e cientistas são os divulgadores e os endereçados são
as pessoas da comunidade em geral.
Ao analisar o exposto, verificamos a importância do trajeto percorrido
pelo conhecimento científico deste a etapa de produção e difusão até a sua
fase de divulgação. Além disso, vemos como é importante que a espiral atinja
seu ápice na etapa da divulgação científica, visto que, neste momento, é
constatado que o conhecimento produzido cientificamente está chegando até
seu receptor final, ou seja, à comunidade em geral, ao ator social.
Desta forma, concordamos com as palavras de Porto (2011) quando
afirma que não só o conhecimento está sendo divulgado, mas o cidadão tem
a oportunidade de participar do processo cultural da ciência e da tecnologia
tornando-os parte de seu cotidiano.
Nesta perspectiva, podemos voltar nosso olhar para as feiras
escolares que, muitas vezes, objetivam difundir o conhecimento que está
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sendo produzido no ambiente escolar, para a comunidade geral.
Quando um professor realiza uma feira que une ramos do
conhecimento como a Biologia e a Matemática e a destina apenas aos alunos
de uma escola, ele está realizando um ensino para a ciência e concentra-se
no estágio III da espiral da cultura científica. Porém quando o professor abre
a feira para a comunidade em geral, ele avança um estágio da espiral e passa
a realizar uma atividade de divulgação científica.
As teorias relacionadas à abordagem da produção e divulgação da
ciência nos permitem construir a ideia de uma feira de biologia e matemática
com vistas ao objetivo maior de promover a divulgação científica. Desta forma,
apresentamos as possibilidades existentes de divulgação do conhecimento
científico representado pelo desenvolvimento de diferentes estruturas
vegetais como os ramos, folhas e sementes e a sequência de Fibonacci por
meio de uma feira escolar.

A sequência de Fibonacci aplicada à biologia
Os números de Fibonacci relacionam-se com a natureza. Podemos
encontrá-los nas folhas de uma planta, nas copas das árvores ou até mesmo
no número de pétalas das flores, bem como, nas sementes das flores, em
frutos e pinhas.
Nos arranjos das folhas de algumas plantas e dos ramos em torno
do caule é possível constatar a série de Fibonacci. Mas, em que este fato
influencia? Com este tipo de arranjo, todas as folhas conseguem absorver os
raios solares de igual forma, e quando chove a água escoa de maneira mais
rápida. Como pode ser observado na Figura 1.
Figura 1: Série de Fibonacci nos ramos e nas folhas.

Fonte. O Autor.

Geralmente uma planta mostra os números de Fibonacci nos pontos
de crescimento. Se um galho for quebrado, a planta leva dois meses para
crescer de forma que as ramificações fiquem firmes. Caso a planta ramifique
todo mês, seus ramos serão dispostos como mostra a Figura 2 abaixo. Como
podemos observar, na primeira linha temos um ramo, na segunda temos dois
ramos, na terceira temos três ramos e, assim, sucessivamente, conforme a
série de Fibonacci.
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Figura 2: Ramos obedecendo à Série de Fibonacci.

Fonte. O Autor.

A série de Fibonacci também pode ser encontrada na inflorescência
do Girassol (Helianthus annuus) e da Margarida (Bellis sp.) como pode ser
observado nas Figuras 3, 4 e 5.
Figura 3 e 4: Série de Fibonacci no Girassol.

Fonte. O Autor.

Podemos observar que o centro é sinalizado por um ponto preto e
as sementes parecem formar espirais que se curvam para a direita e para a
esquerda. Os espirais que se curvam para a direita somam 34.
Figura 5: Série de Fibonacci na Margarida

Fonte. O Autor.
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Na margarida, a série de Fibonacci pode ser observada nas pétalas
que possui 34, 55 ou 89 pétalas.
Assim como foi exposto, também é possível encontrarmos a série
de Fibonacci em outras formas vegetais como: a couve-flor, os padrões de
saliências dos ananases, as folhas das cabeças das alfaces, nas camadas
das cebolas, entre outras.
Segundo Porto (2011, p.111) “é por meio da divulgação científica que
o cidadão brasileiro participa do processo cultural da ciência e da tecnologia
tornando-os parte de seu cotidiano”, e acrescentamos que, mais que tornar
o conhecimento parte do cotidiano, a divulgação científica tem por objetivo
a aprendizagem, e favorecer à comunidade a aplicação do conhecimento
científico, a exemplo da série de Fibonacci, presente nas estruturas de
diferentes organismos vegetais que podem compor o jardim da praça ou a
planta que ornamenta o quintal de qualquer ator social.
Nesse sentido, uma feira de ciências, com uma proposta que articule
a aplicabilidade do conhecimento científico, por meio de uma abordagem que
une ramos de conhecimento como a Matemática e a Biologia, cumpre com
os princípios da divulgação científica, permitindo o despertar da curiosidade
científica, aproximando a ciência do público por meio de uma linguagem
acessível e naturalmente envolvente.

Considerações finais
A partir deste estudo, verificamos a importância da divulgação
científica na popularização da ciência, além da importância da espiral
da cultura científica proposta por Vogt (2011), para o direcionamento do
conhecimento científico desde sua criação até a seu destino final, os ouvidos
do homem comum.
O entendimento do processo proposto por Vogt (2011) possibilita
aos professores de matemática e biologia popularizarem os conhecimentos
científicos inerentes a suas disciplinas por meio de uma feira de “bio-mática”.
Visto que, sem o conhecimento dos conceitos acerca da “produção de difusão
da ciência”, “ensino de ciências e formação de cientistas”, “ensino para a
ciência” e “divulgação cientifica”, o saber científico pode ser levado de forma
ininteligível ao público alvo. Concordamos com Porto (2011) ao afirmar que é
preciso modificar a linguagem hermética da ciência de modo a transcender o
diálogo científico e alcançar os sujeitos comuns.
A associação do tema de anatomia vegetal com o tema de sequência
de Fibonacci, sustentado por estratégias pautadas em uma linguagem
acessível aos sujeitos comuns, pode ser levada ao público em geral por meio
de uma feira de “bio-mática”. Neste cenário, professores de matemática e
biologia contribuirão para a popularização da ciência por meio da divulgação
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cientifica. Além disso, estarão divulgando ciências distintas sob um olhar
interdisciplinar.
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Divulgação Científica e Movimento CTS/CTSA: Um
Breve Histórico sobre a Construção da Feira Estadual de
Ciências e Engenharia do Estado do Espírito Santo
Elizabeth Detone Brasil
Sidnei Quezada Meireles Leite

Introdução
Nos últimos dez anos, a educação científica no ensino médio vem
apresentando novas demandas por conta do desenvolvimento acelerado
da tecnologia e das questões socioambientais. Segundo Carvalho (2009),
exige-se agora que o ensino consiga conjugar harmoniosamente a dimensão
conceitual da aprendizagem disciplinar com a dimensão cultural e das
relações existentes entre a ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Ainda
segundo ela, propõe-se ensinar ciências a partir do ensino sobre ciências.
O conteúdo curricular ganhou novas dimensões ao antigo entendimento
do conceito de conteúdo. Passa incluir, além da dimensão conceitual, as
dimensões procedimentais e atitudinais.
O processo de construção das feiras de ciências e mostras culturais
nos espaços escolares é uma forma de promover a aprendizagem disciplinar
articulada à formação cultural e à compreensão das relações existentes entre
a ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Para Mancuso (2000), as feiras
de ciências propiciam aos professores e aos alunos participantes dos projetos
alguns potenciais pedagógicos, a saber: (a) crescimento pessoal e ampliação
das vivências e conhecimentos; (b) ampliação da capacidade comunicativa;
(c) mudanças de hábitos e atitudes; (d) desenvolvimento da criticidade e da
capacidade de avaliação; (d) maior envolvimento, motivação e interesse; (e)
exercício da criatividade com a apresentação de inovações; (f) politização
principalmente pela formação de lideranças e visão de mundo. No Brasil,
as feiras de ciências começaram a ser realizadas durante a década de 60,
sendo que sua maior disseminação ocorreu durante as décadas de 80 e 90.
Feiras de ciências são eventos sociais, científicos e culturais
realizados nas escolas ou na comunidade com a intenção
de, durante a apresentação dos estudantes, oportunizar um
diálogo com os visitantes, constituindo-se na oportunidade
de discussão sobre os conhecimentos, metodologias de
pesquisa e criatividade dos alunos em todos os aspectos
referentes à exibição de trabalhos (MANCUSO, 2006).
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Em 2012, o Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de
Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTTI/ES), em parceria com
a Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (SEDU/ES), realizou
a primeira Feira Estadual de Ciências e Engenharia do Espírito Santo – I
FECIENG-ES, construída a partir de um movimento educacional e ações
governamentais no campo da educação básica, principalmente nos últimos
15 anos. A realização da Semana Estadual de Ciência e Tecnologia induzida
pela realização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia iniciada em
2000, foi também importante para o surgimento de feiras de ciências e
mostras de culturais nas escolas estudais do Espírito Santo. Posteriormente,
a partir de 2008, outras ações foram criadas como o Projeto Estruturante para
o Fortalecimento do Ensino de Ciências no Ensino Médio, parte do Plano
Estratégico – Novos Caminhos do Governo Estadual (2011-2014) e SEDU/
ES, que visava à construção de projetos e ações prioritárias relacionadas
à melhoria da qualidade da educação em ciências nas escolas estaduais.
Entre as ações do Projeto “Fortalecimento do Ensino de Ciências no Ensino
Médio”, houve o incentivo à participação das escolas estaduais em atividades
científicas como a Semana Estadual de Ciência e Tecnologia.
A partir de 2011, houve um acréscimo do número de escolas
estaduais do Espírito Santo que incluíram, em suas atividades pedagógicas,
a realização de Feiras de Ciência, Cultura e Tecnologia (FCCT), utilizando
recursos do “Programa Estadual Dinheiro Direto na Escola” (PEDDE). Neste
caso, as escolas visavam a atender à Meta VII, direcionada ao “Projeto
Fortalecimento do Ensino de Ciências” nas escolas estaduais do Espírito
Santo. Já em 2013, 446 Escolas solicitaram à SEDU/ES aprovação de
recursos para financiar a contratação de ônibus para visitar a II Feira Estadual
de Ciências e Engenharia, que aconteceu durante a 10ª Semana Estadual de
Ciência e Tecnologia. Vale ressaltar que nestas escolas estaduais houve a
realização de trabalhos escolares que culminam em FCCT.

Movimento Capixaba Anterior a 2012
A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) foi criada
por decreto federal, no dia 9 de junho de 2004, sendo instituído o mês de
outubro para sua realização anual e a coordenação do Ministério de Ciência
e Tecnologia (MCT). No Espírito Santo, a SNCT foi criada pelo Decreto
1.377-R, de 23 de setembro de 2004, designando a Secretaria de Estado da
Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Trabalho (SECTTI)
como coordenadora. No Estado, a semana está na sua 11ª edição (2014)
e tem como objetivo mobilizar a população, em especial, jovens e crianças,
em torno de temas e atividades de ciência, tecnologia e inovação, valorizar
a criatividade, a atitude científica e a inovação; destacar a importância da
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Ciência e Tecnologia para o bem-estar da população e para o desenvolvimento
do Estado e estimular a discussão sobre os resultados, a relevância e o
impacto das pesquisas cientificas e tecnológicas e suas aplicações. Nesse
sentido, a SNCT é uma ação governamental voltada para a divulgação e a
popularização das atividades científicas e tecnológicas junto à sociedade,
conforme estabelecido pela Política Estadual de Ciência e Tecnologia.
Desde sua criação em 2004, a SNCT acontece, anualmente, em
diferentes locais da Grande Vitória. Simultaneamente, são realizadas
atividades em todo o Estado do Espírito Santo sob a coordenação de
prefeituras, escolas, institutos de pesquisa e faculdades. Acontecem também,
anualmente e antecedendo a Semana Estadual de Ciência e Tecnologia
(SECT), em alguns municípios do interior, como em Santa Maria de Jetibá,
eventos menores, mas com programação intensa e grande participação
da comunidade. De 2004 a 2012, o Estado do Espírito Santo, por meio da
SECTTI, realizou e coordenou nove SECT e sete Mostras Estaduais de
Ciência e Inovação.
Como ilustra o Quadro 1, as Mostras de Ciência e Inovação, das
quais participaram as escolas públicas, surgiram somente a partir da 3ª SECT,
estando, atualmente, em sua 8ª edição. Seja por dificuldades na divulgação
dos editais, seja pela falta de apoio logístico, as escolas estaduais somente
começaram a ter uma participação significativa na SECT, a partir de 2011,
na 8ª Mostra (Quadro 1), da qual participaram 14 escolas estaduais com
19 projetos apresentados em 19 estandes. Somente a partir da instituição
da I FECIENG-ES, em 2012, as escolas estaduais começaram a participar
efetivamente da SECT, com 42 trabalhos expostos. Até então, algumas
escolas eram convidadas pela SEDU/ES e pela SECTTI a participarem da
Mostra, com um número reduzido de estandes disponíveis para expor seus
projetos.
A I FECIENG-ES foi criada recentemente, em 2012, em parceria com
a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE) da Universidade
de São Paulo (USP), visando a institucionalizar a participação das escolas
nas Mostras Estaduais. Durante todo o período em que ocorreu a SECT
no Estado do Espírito Santo, de 2004 a 2012, vem crescendo o interesse
e a participação do público estudantil, evidenciado pelo grande número de
projetos inscritos em 2012, num total de 190. O número de eventos durante
a SECT expandiu-se consideravelmente, demandando um maior espaço
físico para expositores e visitantes. As mostras ficaram mais interativas,
com a preocupação de interagir e dialogar com o público, principalmente o
estudantil.
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Quadro 1. Edições das Semanas Estaduais de Ciência e Tecnologia e mostras que ocorreram
no Espírito Santo no período de 2004 a 2012. Dados da Secretaria de Estado da Ciência,
Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Trabalho – SECTTI, 2013.
ANO

SEMANA
ESTADUAL DE
C&T

MOSTRA ESTADUAL
DE
CIÊNCIA E INOVAÇÃO

FEIRA DE CIÊNCIAS
E
ENGENHARIA

2004

1ª

–

–

–

–

2005

2ª

–

–

03 a 09/10

–

2006

3ª

1ª

–

16 a 23/10

2007

4ª

2ª

–

03 a 06/10

2008

5ª

3ª

–

21 a 22/10

5 escolas
5 estandes
3 estandes
3 escolas
2 escolas
2 estandes

2009

6ª

4ª

–

19 a 25/10

13 escolas

2010

7ª

5ª

–

18 a 24/10

2011

8ª

6ª

–

17 a 23/10

2012

9ª

7ª

1ª

16 a 19/10

12 escolas
14 estandes
14 escolas
19 estandes
31 escolas
42 estandes

PERÍODO

NÚMERO DE ESCOLAS
ESTADUAIS EXPOSITORAS
E ESTANDES

Fonte. Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e
Trabalho (SECTTI/ES) e Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (SEDU/ES).

Os temas das SECT são lançados, primeiramente em nível nacional,
pelo MCT, que, posteriormente, divulga a Semana nos estados e municípios.
Conforme os temas das nove edições das SECT já ocorridas, ficou evidente
a preocupação com um conhecimento científico de relevância social, que
venha ao encontro dos desafios atuais, como a construção de uma sociedade
sustentável, a erradicação da pobreza, desastres naturais e outros, que
afetam diretamente a vida no planeta.
De uma forma geral, houve boa aceitação por parte dos estudantes e
professores com relação ao tema proposto, o que gerou discussões globais
e locais, como mostraram os trabalhos inscritos e apresentados durante a I
FECIENG-ES. Considerando os temas das nove edições das SECT ocorridas
no Espírito Santo durante o período de 2004 a 2012, conclui-se que todos
os temas, com exceção dos temas da 3ª SECT, “Criatividade e Inovação”,
e da 6ª SECT, “Ciência no Brasil”, tratam de questões sociocientíficas e
socioambientais relacionadas à sustentabilidade. Os trabalhos desenvolvidos
nas escolas e apresentados nas SECT foram orientados por esses temas,
que, mesmos tendo um caráter mais global, foram utilizados como ponto
de partida para levantamento de questões sociocientíficas de relevância
local. Dessa forma, na perspectiva CTSA, o ensino formal teve a função de
proporcionar aos estudantes e professores momentos de discussão sobre
temas locais de relevância social, levando-os a compreender a realidade na
qual estão inseridos, com a finalidade de que possam tomar decisões de
forma crítica a respeito de problemas que envolvem a sociedade.
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Contexto Político-Educacional Relacionado às Feiras de
Ciências
A SEDU/ES, desde 2008, desenvolve ações relacionadas ao “Projeto
Ciência na Escola” estimulando a participação dos professores e estudantes
da rede em atividades de divulgação científica nas escolas e em espaços não
formais, com objetivo de promover a Alfabetização Científica e a educação
CTSA. Como resultado dessas ações, foram publicadas e enviadas às
escolas algumas produções de professores da rede:

•

Artigos Científicos produzidos por professores da rede a partir da
instituição de Concurso Científico, relacionados às exposições científicas que
vieram ao Estado: Darwin (2009) e Einstein (2010).

•

Dez Cadernos Temáticos CTS, resultado de uma formação, em 2009,
em CTS para 120 professores de Biologia, Física, Química e Matemática em
parceria com o CEFET/RJ, voltada para o enfoque CTS, da qual resultou a
definição de 10 temas CTS: Reféns do Mármore e do Granito; Lixo: interesse
econômico ou ecológico?; Agrotóxico: opção ou necessidade? Bicombustível:
alternativa ou problema? Culto à Beleza: saúde ou obsessão?; Lei Seca:
valorização da vida Água: bem de todos, patrimônio de ninguém; Transgênicos:
será esse o futuro?. Construção de Hidrelétricas: um mal necessário ou uma
decisão arbitrária?; Petróleo: herói ou vilão?

•

Caderno de Práticas Experimentais e Investigativas no Ensino de
Ciências, produto de uma capacitação de 360 professores de Biologia, Física,
Química em parceria com o MEC/FNDE/SEDU, por meio do Instituto Federal
do Espírito Santo (IFES), nos anos de 2010 e 2011.
Dando continuidade a essas ações, o Governo do Espírito Santo, em
seu Plano Estratégico (2011-2014), estabeleceu como prioridade 10 Comitês,
entre eles o Comitê Estratégico V – “Desenvolvimento da Educação, da
Cultura, do Esporte e do Lazer”. Faz parte desse comitê o Programa de
Expansão e Melhoria do Ensino Médio, formado por seis projetos prioritários,
todos de responsabilidade da SEDU/ES, que tem como objetivo principal
assegurar a oportunidade de acesso dos jovens capixabas ao Ensino
Médio público regular e garantir as condições para a sua permanência com
aprendizagem até a conclusão dessa etapa de ensino. Assim, o Projeto
Fortalecimento do Ensino de Ciências no Ensino Médio, um dos projetos do
Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Médio, visa à construção de
projetos e ações prioriátias relacionadas à melhoria da qualidade da educação
em ciências nas escolas estaduais. O Projeto tem como objetivo favorecer
uma educação CTSA, cuja finalidade principal é promover a Alfabetização
Científica para que os cidadãos possam participar do processo democrático
de tomada de decisão e assim promover a cidadania na resolução de
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problemas relacionados com a Ciência e Tecnologia em nossa sociedade.
Nas escolas, visa a superar o modelo focado em conteúdos distantes da
realidade e fragmentados, para uma compreensão da ciência próxima à
realidade do educando, em seus contextos vivenciais, trabalhando a ciência
como atividade humana, historicamente contextualizada, apresentando suas
interrelações com a Tecnologia, a Sociedade e o Ambiente, desenvolvendo
nos educandos uma sensibilidade crítica acerca dos impactos sociais e
ambientais derivados das novas tecnologias. Tem como desafio superar um
ensino ainda predominantemente verbal e dexcontextualizado, possibilitando
mudanças metodológicas associadas a um Ensino de Ciências como
Investigação, caracterizado pela superação de evidências do senso comum
por formas de pensamento mais rigorozas, críticas e criativas.
Entre as ações do Projeto Fortalecimento do Ensino de Ciências
no Ensino Médio, está o incentivo à participação das escolas estaduais em
atividades científicas como a Semana Estadual de Ciência e Tecnologia e
Programa de Iniciação Científica Júnior (ICJr). Considerando o contexto
político em relação à participação das escolas estaduais na SECT, de 2004
a 2012, ano da I FECIENG-ES, podemos destacar algumas mudanças em
relação à Semana:

•

Mudança de temas puramente científicos para temas sociocientíficos
globais, que indicam uma preocupação com um conhecimento científico
de relevância social, que venha de encontro aos desafios atuais, como a
construção de uma sociedade sustentável, a erradicação da pobreza,
desastres naturais e outros, que afetam diretamente a vida nesse planeta;

•

Aumento no interesse e a participação do público estudantil,
evidenciado pelo grande número de trabalhos inscritos em 2012, num total
de 190 projetos;

•

Expansão considerável do número de eventos que acontecem
durante a Semana, demandando um maior espaço físico para expositores e
visitantes;

•

As mostras ficaram mais interativas, com a preocupação de interagir
e dialogar com o público, principalmente o estudantil;

•

Criação em 2012 da I FECIENG-ES com base na Feira Brasileira
de Ciências e Engenharia (FEBRACE) da Universidade São Paulo (USP),
visando institucionalizar a participação das escolas nas Mostras Estaduais;

•

Apoio logístico da SEDU (transporte, hospedagem e alimentação)
aos estudantes e professores expositores da rede estadual de ensino, na I
FECIENG-ES;

•

Recursos da Meta VII - direcionada ao Projeto Fortalecimento do
Ensino de Ciências nas escolas estaduais, do PEDDE podendo, desde 2011,
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ser destinados à locação de ônibus para visitação e exposição de trabalhos
nas Feiras Estaduais;

•

Aumento de 25 (2011) para 50 (2012), o número de estandes
destinados à FECIENG-ES;

•

Aumento da participação das escolas municipais, estaduais e federais
(IFES) na FECIENG-ES ;

•

Aumento na participação efetiva das escolas públicas estaduais na
Semana Estadual de Ciência e Tecnologia, com 42 trabalhos selecionados
e expostos. Até então, algumas poucas escolas que se destacavam com
projetos inovadores eram convidadas pela SECTII e pela SEDU a participarem
da Semana Estadual, com um número reduzido de estandes disponíveis para
expor seus projetos.
No entanto, apesar dos avanços, o número de escolas beneficiadas
pelos programas estaduais é ainda muito reduzido, havendo necessidade
de políticas públicas que apontem para uma universalização dessas ações.
Além disso, ao se propor que a escola trate questões sociocientíficos na
perspectiva da cidadania surge a necessidade de uma formação permanente,
uma vez que os professores precisam desenvolver-se como profissionais e
como sujeitos críticos na realidade em que estão. Isto é, precisam poder
situar-se como educadores e como cidadãos.
Nesse contexto, vale indagar “Quantas das escolas participantes da I
FECIENG-ES foram beneficiadas pelos programas que subsidiaram práticas
pedagógicas de iniciação científica nessas escolas?” Para responder a essa
questão, compararam-se os dados da I FECIENG-ES com as formações
CTS e Práticas Experimentais e Investigativas no Ensino de Ciências, já
realizadas, com o Programa ICJr e com o PROEMI, em fase de expansão
na rede. Constatou-se que, entre as 34 escolas participantes da I FECIENGES, apenas 7 escolas participaram também da formação em CTS, o que
poderia ter favorecido uma educação CTSA nessas escolas. No entanto, 14
escolas participaram da formação em Práticas Experimentais e Investigativas
no Ensino de Ciências, o que pode ter contribuído para uma educação CTSA
nessas escolas, uma vez que a formação contemplou questões relacionadas
aos temas sociocientíficos dos cadernos CTS distribuídos na rede. Diante
do exposto, conclui-se que os programas tiveram pouco impacto na prática
pedagógica das escolas participantes da I FECIENG-ES, considerando
que um pequeno número dessas escolas havia participado também dos
programas. Como possíveis causas, pode-se citar a pouca abrangência
desses programas na rede pública de ensino, como também, a baixa adesão
das escolas aos programas estaduais e federais.
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Realização da I Feira de Ciências e Engenharia do
Espírito Santo
Todos os anos, desde 2004, na segunda quinzena de outubro,
o Brasil discute um dos mais importantes temas do desenvolvimento
sustentável: ciência, tecnologia e inovação. O grande debate ocorre na
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, quando cada estado promove
a sua Semana Estadual, realizando eventos para a promoção da cultura
científica direcionados a estudantes, professores, pesquisadores, gestores
e público em geral. Em outubro de 2012, nos dias 17, 18 e 19 de outubro,
ocorreu no Espírito Santo, como em todo território nacional, a 9ª Semana
Estadual de Ciência e Tecnologia, cujo tema escolhido pelo Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) foi “Sustentabilidade, Economia
Verde e Erradicação da Pobreza”, aproveitando o contexto do Ano da Energia
Sustentável no Brasil. No Espírito Santo a 9ª Semana Estadual de Ciência e
Tecnologia (SECT) foi organizada e coordenada pela Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Trabalho (SECTTI),
em parceria com Secretaria de Estado da Educação (SEDU/ES) e a Fundação
de Amparo a Pesquisa (FAPES). A 9ª SECT aconteceu na Praça do Papa em
Vitória e se caracterizou por números expressivos de público, de área de
exposição e de atividades. Segundo dados da SECTTI, foram mais de 800
alunos e professores expondo, mais de 500 escolas da rede pública e privada
presentes, 250 estandes, 4 auditórios, mais de 1.400 pessoas trabalhando e
um público contabilizado de 75 mil pessoas (Quadro 2).
Quadro 2. Público visitante da I Feira Estadual de Ciência e Engenharia da 9ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia:

PÚBLICO VISITANTE DA 9ª SEMANA ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DATA
PÚBLICO
17/10/2012
24 mil
18/10/2012
19 mil
19/10/2012
32 mil
TOTAL
75 mil
Fonte. Dados da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional
e Trabalho (SECTTI), 2012.

Durante a 9ª SECT, diversas atividades foram realizadas em todo o
Estado sob a coordenação de órgãos públicos de nível municipal, estadual e
federal, empresas e instituições privadas, instituições de ensino e pesquisa,
associações de classe, organizações não governamentais e veículos de
comunicação, sendo cadastradas no MCTI, 245 atividades. Outros eventos
ocorreram também na Praça do Papa durante a 9ª SECT, entre eles a 7ª
Mostra de Ciência e Inovação. Entre as diversas atividades ocorridas,
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destaca-se a I FECIENG-ES.

Atividades da 7ª Mostra de Ciência e Inovação
•

1ª Feira Estadual de Ciências e Engenharia do Espírito Santo( I Fonte.
Dados da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação
Profissional e Trabalho (SECTTI), 2012.
Durante a 9ª SECT, diversas atividades foram realizadas em todo o
Estado sob a coordenação de órgãos públicos de nível municipal, estadual e
federal, empresas e instituições privadas, instituições de ensino e pesquisa,
associações de classe, organizações não governamentais e veículos de
comunicação, sendo cadastradas no MCTI, 245 atividades. Outros eventos
ocorreram também na Praça do Papa durante a 9ª SECT, dentre eles a
7ª Mostra de Ciência e Inovação. Entre as diversas atividades ocorridas,
destaca-se a I FECIENG-ES (Quadro 3).
Quadro 3. Atividades da 7ª Mostra de Ciência e Inovação.

•

1ª Feira Estadual de Ciências e Engenharia do Espírito Santo( I
FECIENG-ES)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4º Circuito Metropolitano de Popularização da Ciência.
18ª Mostra Internacional de Vídeos (Ver Ciência).
Circuito de Robótica
Salão do Inventor
Museu da Evolução Humana (UFES)
Telecentro
Estúdio de Música (FAMES)
Cineclube/ Festival 100 Segundos de Ciência
Livro Livre
Tenda da Cultura
Empresas Inovadoras

Fonte. Dados da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional
e Trabalho (SECTTI), 2012.

No ano de 2012 aconteceu a primeira edição da Feira de Ciências
e Engenharia, que pretendeu ser um movimento de estímulo ao jovem
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cientista, incentivando a criatividade e a reflexão em estudantes da Educação
Básica, por meio do desenvolvimento de projetos desenvolvidos com base
na metodologia científica, nas diferentes áreas das ciências e engenharia.
Considerando a interface entre o espaço formal da escola e o espaço não
formal da I FECIENG-ES propriamente dita, podemos dividir a organização
da mesma em quatro etapas:

•

Etapa I – Divulgação. No período em que antecedeu I FECIENGES, foi realizada a divulgação do evento nas escolas, publicação do edital
elaborado pela comissão organizadora, envio de cartazes, folders e divulgação
no site da SEDU/ES. Os materiais de divulgação foram enviados por meio de
uma comunicação interna (CI) para as 11 SREs, para serem encaminhados
a todas as escolas da rede pública estadual. Simultaneamente, foram
realizadas visitas às escolas da rede para divulgação oral, incentivando as
mesmas a realizarem seus projetos em consonância com a proposta curricular
e o contexto sociocultural. Cada escola tem o seu ritmo e organização, de
tal forma que, as práticas pedagógicas desenvolvidas manifestaram-se no
desenvolvimento dos projetos.

•

Etapa II – Avaliação dos projetos. Os trabalhos enviados pelas
escolas foram avaliados e selecionados por uma Comissão de Avaliação
instituída pela SECTTI, segundo critérios estabelecidos no edital. O resultado
foi divulgado no site da SECTTI e da SEDU, que orientou as SREs em relação
à participação das escolas estaduais na I FECIENG-ES. Dos 190 trabalhos
inscritos, 50 foram selecionados segundo o Edital SECTTI nº 01/2012 – I
FEIRA ESTADUAL DE CIÊNCIAS E ENGENHARIA, sendo que, 42 trabalhos
eram das escolas públicas estaduais. Durante a exposição dos trabalhos, os
estandes foram visitados pela comissão avaliadora estabelecida em edital.

•

Etapa III – Montagem. Ficou a cargo das escolas expositoras,
com orientação da Comissão Organizadora da I FECIENG-ES. No dia que
antecedeu o início da I FECIENG-ES, com o apoio logístico da SEDU/ES,
estudantes e professores das escolas expositoras de 31 municípios vieram a
Vitória para montar e expor seus projetos, durante quatro dias.

•

Etapa IV – A I FECIENG-ES propriamente dita. Os projetos das
escolas expositoras foram apresentados pelos estudantes, durante os três
dias de duração da I FECIENG-ES. Durante a 9ª SECT ocorreram diversos
eventos dentre eles a 7ª Mostra de Ciência e Inovação, em cuja programação
foi incluída a I FECIENG-ES, cujo objetivo foi estimular a cultura científica,
novas vocações em Ciências e Engenharia e induzir práticas pedagógicas
inovadoras nas escolas.
O local escolhido foi a Praça do Papa na Av. Nossa Senhora dos
Navegantes, Enseada do Suá, Vitória, onde foi montada uma tenda com 9000
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m2 de estandes à beira mar, para as exposições, apresentações e eventos
culturais, local privilegiado com vista para a baía de Vitória (Figura 1).
A I FECIENG-ES teve lugar de destaque, logo na entrada da tenda,
ocupando 50 estandes (azul escuro), destinados à participação das escolas
públicas estaduais, municipais e federais. Vale ressaltar que, pela primeira
vez, uma edição da Mostra de Ciência e Inovação apresentou uma dimensão
dessa natureza no Estado. As edições anteriores eram bem menores, com
pequena participação das escolas públicas estaduais. Dessa forma, com o
objetivo de priorizar o caráter pedagógico da I FECIENG-ES, otimizando os
projetos de pesquisa e investigação desenvolvidos nas escolas estaduais,
a SECTTI, em parceria com a SEDU/ES, promoveu em abril de 2012 uma
palestra com o tema: “A Investigação Científica na Educação Básica e o papel
das Feiras de Ciências”. Na ocasião, a palestrante Drª Roseli de Deus Lopes,
Coordenadora da FEBRACE/USP, destacou a importância da curiosidade
e da problematização no processo de investigação. A palestra ocorreu no
auditório da SECTTI para 60 professores da rede pública estadual.
Assim, a denominação “Primeira Feira Estadual de Ciências e
Engenharia do Espírito Santo” teve origem na parceria da SECTTI com
a FEBRACE/USP, sendo então adaptada à realidade do Estado. Para
divulgação, foram distribuídos cartazes e folderes com a programação
completa da I FECIENG-ES. Dessa forma, tanto os professores e estudantes
expositores, como as escolas visitantes, puderam participar da programação
intensa e diversificada proporcionada pelo evento. (Figura 2)

Figura 1. Vista aérea e entrada da 9ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia na Praça do
Papa, com a baía de Vitória ao fundo.

Fonte. Arquivo da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional
e Trabalho (SECTTI).
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Figura 2. Planta baixa da 9ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia na Praça
do Papa. A área em azul escuro, na entrada da feira, corresponde aos 50 estandes
destinados à I Feira de Ciências e Engenharia.

Fonte. Arquivo da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação
Profissional e Trabalho (SECTTI), 2012.

Inscrição e Seleção de Projetos
As inscrições das escolas foram on-line, no site da SECTTI, sendo
os trabalhos enviados conforme padrão pré-estabelecido pela comissão
organizadora, composta por membros da SECTTI, FAPES, UFES, IFES e
SEDU. O Edital SECTTI nº 01/2012 – I FEIRA ESTADUAL DE CIÊNCIAS E
ENGENHARIA teve como objetivo selecionar projetos das escolas de rede
Pública (municipais, estaduais e federais) visando a mobilizar a população,
em especial crianças, adolescentes e jovens, em torno de atividades de
Ciência, Tecnologia e Inovação, valorizando a criatividade na elaboração
e execução dos projetos e propiciando o debate sobre as estratégias e
mudanças necessárias para uma economia verde, que em conexão com um
desenvolvimento sustentável, contribua para a erradicação da pobreza e a
diminuição das desigualdades sociais. O público-alvo foram as Instituições
de educação básica de Ensino Fundamental e Médio das esferas municipal,
estadual e federal do Estado do Espírito Santo, alunos das séries finais do
Ensino Fundamental (7ª e 8ª), a Educação de Jovens e Adultos (EJA), do
Ensino Fundamental e Médio e Ensino Médio (regular e integrado).
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Dos 190 trabalhos inscritos, a Comissão Avaliadora instituída pela
SECTTI selecionou 50 trabalhos que ocuparam os 50 estandes, sendo 11
trabalhos do Ensino Fundamental e 39 trabalhos do Ensino Médio para
serem expostos na I FECIENG-ES, segundo critérios estabelecidos em
edital. Os trabalhos inscritos foram avaliados pela Comissão de Avaliação,
segundo os critérios: 1)Relevância Social do Projeto; 2) Coerência com o
Tema; 3) Criatividade (inovação); 4) Descrição completa dos materiais
e métodos; 5) Referências. Durante a I FECIENG-ES, os trabalhos foram
reavaliados pela Comissão de Avaliação, sendo cada trabalho avaliado
três vezes, considerando-se a apresentação dos trabalhos para o público
e o Diário de Bordo. Considerando a complexidade de uma avaliação
dessa natureza, procurou-se orientar a Comissão Avaliadora com relação
aos aspectos pedagógicos da I FECIENG-ES, caracterizado pelo Diário de
Bordo, que descreveu todo o processo de desenvolvimento dos projetos,
as discussões, as dificuldades e os desafios apresentados no decorrer do
processo de construção. Dos 50 projetos selecionados, 42 eram de escolas
públicas estaduais, 6 de escolas federais e apenas 2 de escolas da rede
municipal. Portanto, a grande maioria dos trabalhos expostos durante a I
FECIENG-ES foram desenvolvidos no contexto das escolas estaduais, sendo
de suma importância dar visibilidade ao processo e condições em que foram
desenvolvidos.

Realização da I FECIENG-ES
Participaram da I FECIENG-ES 126 estudantes e 42 professores
orientadores de 34 escolas públicas estaduais, pertencentes a 31 municípios.
Durante o evento, 9000 estudantes de 350 escolas públicas previamente
agenda das SECTTI visitaram a I FECIENG-ES nos dias 17, 18 e 19 de outubro
de 9h às 20h. As 34 escolas estaduais que participaram do evento ocuparam,
ao todo, 42 estandes da I FECIENG-ES, os quais foram montados na véspera
e apresentados ao público durante os três dias em que a I FECIENG-ES
esteve aberta. Cada estande foi ocupado por um professor orientador e três
estudantes, que montaram e expuseram seus trabalhos durante os dias
de permanência da I FECIENG-ES. Professores e estudantes trabalharam
de forma cooperativa, dividindo as responsabilidades, sendo os percalços
superados de forma conjunta. Os estandes foram visitados por familiares dos
expositores, pela comunidade escolar, principalmente da escola expositora e
pelo público em geral, que ouviram as explicações dos estudantes relativas
aos projetos. Durante a I FECIENG-ES, estudantes e professores revezavamse nos estandes, dando oportunidade a todos participarem das atividades da
Mostra. Os expositores foram orientados por monitores, que disponibilizaram
uma programação, que mediante agendamento, possibilitou a participação
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de todos nas atividades da I FECIENG-ES (Figuras 3 e 4).
Figura 3. Estudantes da EEEFM Profª Filomena Quitiba, do município de Piúma/ES, expondo
seu trabalho “A Utilização da Castanha da Praia na Alimentação: uma proposta de alimento
nutritivo de baixo custo, na I Feira Estadual de Ciências e Engenharia do Espírito Santo (I
FECIENG-ES), em outubro de 2012.

Fonte. Arquivo da autora.

Durante o evento, fazendo parte da programação da I FECIENG-ES,
foi realizado um debate com os professores orientadores sobre “Educação
Ambiental e a participação da Sociedade Civil no contexto escolar”. Vale
ressaltar que essa agenda de debate fez parte das discussões da Comissão
Organizadora da I FECIENG-ES, no sentido de se criar, durante o evento,
momentos de reflexão voltados para questões CTSA. Ficou evidente a
persistência dos professores orientadores na realização dos projetos e
participação na I FECIENG-ES, que apesar da carga extra de trabalho e
das dificuldades e obstáculos por eles relatados, deveu-se à satisfação e ao
protagonismo dos alunos envolvidos nos projetos.
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Figura 4. Público visitante da I FECIENG-ES/7ª Mostra de Ciência e Inovação da 9ª Semana
Estadual de Ciência e Tecnologia, em outubro de 2012.

Fonte. Dados da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional
e Trabalho (SECTTI) e Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (SEDU/ES), 2012.

Nos últimos dois anos, em que a participação das escolas estaduais
na I FECIENG-ES tem sido ampliada de forma significativa, vários esforços
têm sido feitos para atender a uma demanda de formação continuada de
professores da educação básica, com relação às orientações pedagógicas
voltadas para a realização de Feiras de Ciências, com o objetivo de priorizar
o caráter pedagógico dos trabalhos práticos desenvolvidos nas escolas. A
palestra “A Investigação Científica na Educação Básica e o papel das Feiras
de Ciências”, que antecedeu a I FECIENG-ES e contou com a participação dos
professores orientadores, fez parte desse esforço. No entanto, atualmente, a
rede pública de ensino carece de um conjunto de ações institucionalizadas
voltadas para a organização e realização de Feiras de Ciências nas escolas.

Considerações Finais
Defendemos que a bússola que deveria orientar a educação do
futuro seriam os quatro pilares do conhecimento e da formação continuada
de Jacques Delors (1998), coordenador do “Relatório para a Unesco da
Comissão Internacional Sobre Educação para o Século XXI”, quais sejam,
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aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a viver juntos; aprender a
ser. Acerca disso, após várias considerações Gadotti enumerou o que seriam
as categorias da educação do futuro. Defendeu como resposta à crise de
paradigmas o que chamou de projeto de Escola Cidadã, aquela que visa a
formar o cidadão para controlar “o mercado e o Estado, sendo, ao mesmo
tempo, pública quanto ao seu destino, isto é, para todos, estatal quanto ao
financiamento e democrática e comunitária quanto à sua gestão” (GADOTTI,
2000). Seja qual for a perspectiva que a educação contemporânea tomar, uma
educação voltada para o futuro será sempre uma educação contestadora,
superadora dos limites impostos pelo Estado e pelo mercado, portanto, uma
educação muito mais voltada para a transformação social do que para a
transmissão cultural. (GADOTTI, 2000).
De uma forma geral, os projetos das escolas estaduais apresentados
na I FECEES nasceram dentro de determinada disciplinada da Área de
Ciências da Natureza, de uma iniciativa individual do professor, mas que, à
medida em que foram ganhando adeptos de outras Áreas, transformaramse em “Projeto da Escola”. A maioria desenvolveu projetos cuja culminância
ocorreu em FCCT nas escolas, com a participação de toda comunidade
escolar e local. No entanto, devido a um histórico de não participação em
processos decisórios, muitos professores desconhecem os programas
estaduais e federais existentes na rede, como também os recursos do
PEDDE, que poderiam ser destinados à realização das FCCT nas escolas.
Os subtemas dos projetos expostos estavam relacionados com o tema da I
FECEES, que por sua vez, configuraram-se como temas CTSA, abordando
questões sociocientíficas relevantes de abrangência local e global.
No cenário da escola pública estadual do Espírito Santo, as práticas
pedagógicas desenvolvidas nas escolas e relacionadas à realização de
projetos de trabalho, que culminaram na participação dos estudantes em
FCCT, favoreceram a autonomia dos envolvidos, a interdisciplinaridade, o
protagonismo, o pensamento crítico e a construção de valores para além
do conhecimento científico. Nesse sentido, considerando-se a natureza dos
projetos expostos na I FECEES e a forma como foram construídos, surgiram
indícios de uma educação CTSA e da Pedagogia da Práxis, ambas voltadas
para uma educação pautada em questões sociais e no pensamento crítico.
Constatou-se que as escolas públicas estaduais realizaram, durante o ano
letivo, projetos e trabalhos escolares que, na maioria das vezes, culminaram
em FCCT e que essa prática passou a fazer parte da cultura de diversas
escolas que abrem seus espaços para o entorno, promovendo o diálogo
com a comunidade. Nesses contextos, são discutidos e socializados
temas sociocientíficos de relevância local e global. Muitas dessas escolas
inscreveram seus trabalhos na 9ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia,
sendo os trabalhos selecionados, apresentados na I FECEES. Para tal,
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contou com recursos do PEDDE, cuja Meta VII foi direcionada, em 2013, ao
Projeto Fortalecimento do Ensino de Ciências nas escolas estaduais. Esse
processo teve início em 2012, sendo ampliado em 2013 mediante aprovação
de projetos, as escolas estaduais puderam escolher como utilizar os recursos
que, entre as diversas possibilidades voltadas para o Ensino de Ciências,
inclui a realização e a participação das escolas em FCCT, dentro e fora da
escola. Essa foi uma conquista importante para o fortalecimento do Ensino
de Ciências na rede, que concedeu autonomia às escolas para usarem seus
recursos de acordo com suas necessidades e planejamento pedagógico. No
entanto, a educação científica nas escolas apresenta vários desafios, entre
eles a necessidade de recursos didáticos apropriados e de uma formação
permanente dos professores, assim como a necessidade de uma ação
institucionalizada por parte da SEDU/ES, no sentido de estabelecer uma
política pública de incentivo e de orientações teórico-metodológicas voltadas
para uma educação CTSA nas escolas públicas.
Ao final dessa pesquisa foi possível constatar que os temas CTSA
foram utilizados para organizar o conteúdo de ciências e a sua sequência,
mas a seleção do conteúdo científico ainda foi feita a partir de uma disciplina,
o que segundo Aikenhead (1994) caracteriza “um ensino tradicional de
ciências acrescido de uma série de pequenos estudos de conteúdo de CTSA
integrados aos tópicos de ciências.” Os conteúdos científicos abordados
nos projetos apresentados na I FECEES foram conteúdos disciplinares do
Currículo Escola Estadual/ES integrados aos conteúdos CTSA, organizados
por um tema CTSA.
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