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RESUMO 

 

No momento atual da sociedade as questões científicas são discutidas por vezes sem 

nenhum embasamento científico. Nota-se, então, que não cabe mais aquele ensino que visa 

apenas a memorização de conceitos e fórmulas, mas que se construa uma aprendizagem na qual 

os estudantes possam, dentre outras coisas, utilizar os conhecimentos escolares no seu cotidiano 

visando o bem comum para todos. O presente trabalho discute sobre elementos que possam 

direcionar a construção de habilidades de Letramento Científico (LC) pelos estudantes 

concluintes do ensino médio integrado do IFRN campus Pau dos Ferros. A pesquisa foi iniciada 

com as discussões sobre o tema, autores como Shen (1975), Norris e Phillips (2003), Fourez 

(1997), Mamede e Zimmermann (2005), Santos (2007), Soares (2016) debatem o LC, sobre o 

uso dos conhecimentos escolares, principalmente os de natureza científica, por parte dos 

estudantes na sua vida social fora do ambiente escolar. Com o intuito de verificar a quantidade 

de produções acadêmicas sobre o tema, foi realizado um estado da arte, em que se constatou 

um número significativo das mais diversas produções, como artigos, trabalhos apresentados em 

eventos, dissertações, teses e trabalhos de conclusão de cursos de especialização. Notou-se 

ainda que não havia trabalhos sobre LC no âmbito do ensino médio integrado à educação 

profissional e tecnológica, dando assim um caráter de ineditismo a presente dissertação, ainda 

mais por ela ter sido desenvolvida no IFRN. Posteriormente, foi feita uma análise nos principais 

documentos da instituição, com o objetivo de encontrar indicações metodológicas para os 

professores embasarem suas práticas de modo a construir habilidades de LC. Os documentos 

analisados foram o Projeto Político Pedagógico (PPP), as Propostas de Trabalho das Disciplinas 

do Ensino Médio (PTDEM) e os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs). A análise 

documental seguiu a metodologia de Bardin (2011) e percebeu-se uma quantidade significativa 

de recortes dos documentos que podem auxiliar os docentes a realizarem seus fazeres para tentar 

construir nos estudantes o LC. Por fim, para avaliar se as habilidades típicas dos que são letrados 

cientificamente estavam sendo construídas nos estudantes foi aplicado o Test of Scientific 

Literacy Skills (TOSLS) elaborado por Gormally, Brickman e Lutz (2012). O número de acertos 

e erros das questões mostrou que algumas habilidades de LC estão sendo bem desenvolvidas 

nos discentes, mas outras precisam de uma maior atenção e devem ser melhor trabalhadas. Cabe 

destacar que a presente dissertação não possui nenhum caráter fiscalizador ou tenta procurar 

culpados por causa dos resultados, a intenção é de causar reflexão em todos os atores envolvidos 

nos processos de ensino e aprendizagem para que o IFRN continue sempre ofertando uma 

educação de qualidade, formação humana integral e emancipadora nos seus estudantes. 



Palavras chave: Letramento Científico. Ensino. Ensino médio Integrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

At this present moment of society the scientific matters are sometimes discussed 

without any scientific basis, it is clear that it is no longer possible to teaching only aims to 

memorize concepts and formulas, but to build a learning in which students can, among other 

things, use school knowledge in their everyday life for the best. The present work discusses 

elements that can guide the construction of scientific literacy (SL) skills by the students of the 

integrated high school of the IFRN campus Pau dos Ferros. The research beggins with 

discussions about the theme, authors such as Shen (1975), Norris and Phillips (2003), Fourez 

(1997), Mamede and Zimmermann (2005), Santos (2007), Soares (2016) that debates about the 

SL, the use of school knowledge, especially of scientific nature, by students in their social life 

outside the school environment. In order to verify the quantity of academic productions on the 

subject, a state of the art was realized on the subject. With the research, a significant number of 

the most diverse productions were verified, articles, works presented in events, dissertations, 

theses and works of completion of specialization courses. It was also noted that there were no 

papers about SL in the context of integrated high school education in vocational and 

technological education, thus giving a character of novelty to this dissertation, even more 

because it was developed in the IFRN. Subsequently, an analysis was made on the main 

documents of the institution, with the objective of finding methodological indications for 

teachers to base their practices in order to build SL skills. The documents analyzed were the 

Political Educational Project “Projeto Político Pedagógico (PPP)”, the Work Proposals of the 

High School “Disciplines Propostas de Trabalho das Disciplinas do Ensino Médio (PTDEM)” 

and the Pedagogical Projects of the Courses “Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs)”. The 

documentary analysis followed the methodology of Bardin (2011) and a significant amount of 

document cuttings that can help the teachers to realize their actions to try to construct in the 

students the SL. Finally, to assess whether the typical skills of those who are scientifically 

literacy were being built on students, the Test of Scientific Literacy Skills (TOSLS) by 

Gormally, Brickman and Lutz (2012) was applied. The number of correct answers and errors 

of the questions showed that someSL skills are being well developed in the students, but others 

need more attention and should be better worked on. It should be noted that the present 

dissertation has no supervisory character or tries to look for culprits because of the results, the 

intention is to cause reflection on all actors involved in the teaching and learning processes so 

that the IFRN always continues to offer a quality education, training integral and emancipatory 

human being in its students. 



Keywords: Scientific Literacy. Teaching. Integrated High School.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Diariamente somos expostos a uma série de informações disponíveis sobre os mais 

variados temas das mais diversas áreas e, no tocante às questões científicas e tecnológicas, é 

significativo o avanço contínuo do conhecimento humano, o que gera o aumento dessas 

informações para aqueles que buscam se manter informados ou para aqueles que pesquisam 

sobre essa temática.  

Diante desse cenário, destaca-se mais uma função do professor: não apenas repassar os 

conteúdos de forma reprodutivista e/ou unilateral, mas levar o aluno à reflexão, significação e 

uso desses conteúdos. Essa nova perspectiva dá início a uma discussão acadêmica sobre o termo 

letramento científico, que possibilita o indivíduo fazer uso social dos conhecimentos 

construídos durante a escolarização, mais precisamente no ensino médio.   

O indivíduo alfabetizado pode ler um texto, mas, para atingir o letramento, deve estar 

apto a desenvolver possibilidades sociais, tais como a habilidade de interpretar o que foi lido, 

expressar seus pensamentos e ser capaz de desenvolver um pensamento crítico a respeito da 

informação que recebeu. Nesse sentido, afirmamos que o letramento é o estado que permite 

fazer uso dos códigos de linguagem voltados para o contexto social, incorporados em nossa 

prática diária. Conforme propõe Fourez (1997, p. 51):  

 

[...] as pessoas poderiam ser consideradas científica e tecnologicamente letradas 

quando seus conhecimentos e habilidades dão a elas um certo grau de autonomia (a 

habilidade de ajustar suas decisões às restrições naturais ou sociais), uma certa 

habilidade de se comunicar (selecionar um modo de expressão apropriado) e um certo 

grau de controle e responsabilidade em negociar com problemas específicos (técnico, 

mas também emocional, social, ético e cultural).  

 

 

Um dos principais agentes responsáveis pelo acesso ao estado de letramento, a escola, 

necessita de práticas de ensino que possibilitem o aluno adquirir essa competência. Mesmo 

assim, é perceptível a falta de discussão sobre a inserção nas práticas docentes de elementos 

que contribuam com a construção do estado de letramento científico nos estudantes de nível 

médio. Com isto, é imprescindível uma formação adequada voltada para esse processo de 

construção do letramento científico, desde o ensino básico e, como dito anteriormente, mais 

precisamente no ensino médio, onde há um divisor de águas na vida escolar do indivíduo, já 

que, após essa etapa o aluno tem algumas opções de caminhos a trilhar, como por exemplo, 

optar entre o mercado de trabalho ou a academia, ou como ocorre em certos casos, os dois.  
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Tanto no mundo do trabalho quanto na vida acadêmica o letramento científico se faz 

importante. No primeiro, observa-se a necessidade do saber se posicionar criticamente diante 

de determinadas situações, cujo entendimento depende de conhecimentos do domínio das 

ciências. Já na vida acadêmica, a importância se dá quando o ensino superior requer um maior 

aprofundamento nas ciências relativas ao curso escolhido pelo discente.  

Destacando a importância de práticas de ensino voltadas para desenvolver o processo 

de letramento científico no ensino médio, esta pesquisa tem como objetivo principal analisar os 

os componentes curriculares das ciências naturais e matemática, bem como os documentos 

oficiais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 

preveem metodologias e ações que possibilite aos alunos dos anos finais do ensino médio 

integrado desenvolver habilidades e competências para atingir o letramento científico. 

Com o intuito de alcançar o objetivo principal, temos os seguintes objetivos específicos: 

produzir um estado da arte sobre o tema; analisar os documentos oficiais do IFRN e se esses 

oferecem orientações e instrumentos que orientem os professores para que possam desenvolver 

suas práticas de modo a contribuir para a construção do letramento científico e, por fim, analisar 

aspectos que possam indicar a construção do estado de letramento científico nos estudantes. 

De antemão, levando em conta a função social e a concepção de ciências que o IFRN 

compreende em seu Projeto Político Pedagógico (PPP), acredita-se que os professores desta 

instituição trabalham suas disciplinas de modo que os estudantes desenvolvam o estado de 

letramento científico. 

Além das evidências listadas acima, que fazem do letramento científico um objeto de 

estudo de grande relevância para a academia, uma das motivações desta pesquisa é algo que 

sempre inquietou este pesquisador: enquanto professor atuante na disciplina de Química há dez 

anos, foi possível perceber a necessidade de construir um conhecimento amplamente 

contextualizado. A ausência de contextualização e aplicação dos conteúdos, de modo que façam 

parte do cotidiano dos estudantes, faz com que esses não encontrem significados naquilo que 

está sendo trabalhado e, por vezes, acarreta certo desinteresse das temáticas abordadas durante 

as aulas.  

Essa ausência de uma contextualização a algo que seja familiar ao estudante o distancia 

de fazer relações com as ciências e seu dia a dia. Tais implicações podem ocasionar que certas 

competências e habilidades não sejam desenvolvidas nos jovens do ensino básico como, por 

exemplo, ser crítico ao ler notícias da internet, perceber a importância de ler o rótulo de um 

alimento ao consumi-lo, ou fazer relações quantitativas em diversas oportunidades do seu 

cotidiano. Além disso, cabe salientar a pouca capacidade de discutir questões que envolvam a 
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ciência de forma concreta em grupos sociais, resultado da falta de formação que vise o 

letramento científico. 

O presente trabalho apresenta três capítulos. O primeiro é a fundamentação teórica, traz 

a discussão sobre o tema embasado por autores que discutem letramento científico. Em seguida, 

são apresentados os aspectos metodológicos da dissertação, ou seja, mostra o percurso e os 

instrumentos utilizados durante a produção da pesquisa. Por fim, são apresentados os resultados 

e as discussões sobre os dados que foram construídos no decorrer da produção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 OS ENFOQUES E OS DOMÍNIOS DA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Para uma melhor compreensão acerca da evolução do ensino de ciências ao longo do 

tempo, faz-se necessária uma contextualização histórica que contemple as diversas mudanças 

ocorridas neste processo do que hoje chamamos educação científica.  Na revisão de estudos 

sobre o significado de educação científica e tecnológica, tomou-se como referência artigos da 

literatura inglesa que empregam o termo literacy, que pode ser traduzido para o português como 

alfabetização ou como letramento (ou literacia, no português de Portugal) de acordo com Soares 

(2016). Neste trabalho serão utilizados os dois termos, sendo que o termo letramento apenas 

quando o seu significado se referir ao uso social do conhecimento científico.   

No decorrer desta pesquisa foram utilizadas algumas siglas e/ou abreviações referentes 

ao ensino de ciências, para nível de entendimento, usamos a denominação dos estudos 

científicos de Gilbert (1995 apud SANTOS, 2007), que estabeleceu a terminologia scientific 

literacy bem como scientific and technologic literacy para nomear os estudos sobre a educação 

científica. Traduzidos para o português, temos as expressões Alfabetização Científica (AC ou 

ACT, quando se faz uso da tecnologia), ou ainda, Letramento Científico (neste caso também se 

utiliza o LC ou LCT quando há uso da tecnologia). 

No campo da educação científica é comum algumas expressões sofrerem variações de 

interpretação no decorrer do tempo. Para retratar essas variações, utilizaremos como referência 

os estudos de Laugksch (2000), que identificou diferentes fatores motivadores dessas múltiplas 

interpretações. Dentre os fatores, o autor destaca a influência dos diversos grupos sociais que 

se preocupam com a educação científica. Entre os grupos que exercem interferência nestas 

alternâncias de conceitos, estão os sociólogos da ciência e profissionais envolvidos na 

educação, tanto formal quanto não formal, são estes: professores, profissionais que trabalham 

divulgando a ciência, jornalistas, profissionais que trabalham em museus, laboratórios, parques 

ambientais, etc.  

Essas diferentes interpretações na área da educação científica trazem também diferentes 

definições conceituais para os termos alfabetização e/ou letramento, diferentes propósitos para 

essa educação e diversas estratégias que têm sido adotadas na mensuração do nível de 

alfabetização das pessoas sobre ciência (LAUGKSCH, 2000).  

Moldado pelos educadores do ensino básico, bem como pelo seu contexto sócio 

histórico, o enfoque curricular do ensino de ciências vem sofrendo diversas alterações ao longo 
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do tempo. Neste recorte histórico, temos o exemplo citado por Krasilchik (1987) quando, após 

a Guerra Fria, tentou despertar nos jovens o espírito científico, com uma proposta voltada para 

a Educação Básica que visava preparar uma postura e desenvolver um pensamento de cientistas 

nos alunos.  

No final da década de 90, alguns problemas ambientais tornaram-se um fator de 

relevância na formação da grade curricular do ensino de ciências, quando ficou difícil ignorar, 

por exemplo, o aquecimento global, desmatamento, etc. Além disso, outra significativa 

alteração nesse ensino foi a inserção e destaque da atividade científica como componente da 

grade curricular. Diversos aspectos devem ser considerados durante o processo de alfabetização 

e letramento científico, Norris e Phillips (2003 apud SANTOS, 2007 p. 478) elencaram estes:  

a) conhecimento do conteúdo científico e habilidade em distinguir ciência de não-

ciência; b) compreensão da ciência e de suas aplicações; c) conhecimento do que vem 

a ser ciência; d) independência no aprendizado de ciência; e) habilidade para pensar 

cientificamente; e) habilidade de usar conhecimento científico na solução de 

problemas; f) conhecimento necessário para participação inteligente em questões 

sociais relativas à ciência; g) compreensão da natureza da ciência, incluindo as suas 

relações com a cultura; h) apreciação do conforto da ciência, incluindo apreciação e 

curiosidade por ela; i) conhecimento dos riscos e benefícios da ciência; ou j) 

habilidade para pensar criticamente sobre ciência e negociar com especialistas. 

 

As categorias listadas acima visam contemplar todas as competências necessárias para 

o desenvolvimento satisfatório do processo de construção da alfabetização científica, que 

podem exigir do aluno diferentes tipos de habilidades. Ainda de acordo com Santos (2007), as 

categorias de A a E estão relacionadas ao desenvolvimento de habilidades que se referem à 

atividade científica, ao passo que as demais, de F a J, estão relacionadas a aplicação destes 

conhecimentos na sua vida prática.  

A compreensão das habilidades técnicas (toda a parte teórica de conceitos que compõe 

o processo) e da função social (aquilo que é possível aplicar ao cotidiano) do conhecimento 

cientifico são fatores imprescindíveis para uma abordagem que vise a construção do estado de 

LC, uma vez que as habilidades técnicas e o uso social desses saberes se relacionam de forma 

a construir uma natureza crítica no estudante. A contextualização, a compreensão e a função 

social dos conteúdos do ensino de ciências formam, de acordo com o que foi visto até aqui, o 

alicerce para o alcance do LC. 

2.2 LETRAMENTO CIENTÍFICO 

Segundo Soares (2016) a palavra letramento é a união de letra – littera com o sufixo 

mento, que é o resultado de uma ação. Um possível conceito para o termo seria o “resultado da 

ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo 
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social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita” (SOARES, 2016 p. 

18). A autora faz uma retrospectiva sobre o assunto da década de 1970 até os dias de hoje como 

se segue na leitura adiante. 

Durante a década de 1970, quando começaram os estudos sobre a construção das 

práticas escritas e orais, o termo letramento significava, dentro de uma perspectiva cultural, 

apenas saber ler e escrever. De acordo com Macedo (2005), o domínio sobre a linguagem escrita 

e oral, o exercício de codificar e descodificar símbolos eram as bases para o letramento.  

Na década de 1980, além do letramento, começou-se a discutir as metodologias que 

compõem as práticas de ensino que acompanham este processo. Foi então que o letramento 

passou a ser discutido como uma produção social contextualizada política e ideologicamente. 

Nessa mesma década, Street (1984 apud SOARES, 2016) estabeleceu dois modelos de visões 

conceituais a respeito da prática de codificação e descodificação de símbolos. A leitura e escrita, 

até então protagonistas do processo de letramento, foram estudadas sob a perspectiva do modelo 

autônomo e modelo ideológico.  

O primeiro modelo, autônomo, apresenta a escrita como sendo uma habilidade 

descontextualizada da linguagem oral, desconsiderando tempo e espaço, uma prática 

desconectada do social, ligada apenas a capacidade intelectual individual. Já o segundo modelo, 

ideológico, diferente do anterior, trata das práticas de ler e escrever contextualizadas e 

condicionadas ao processo de letramento, o que corresponde saber as implicações, motivações 

e razões de ler e escrever. 

Ainda nos anos 1980, o Brasil também produziu conteúdos relevantes na discussão 

acerca das práticas de letramento científico. A palavra letramento, de acordo com Soares (2016) 

começou a fazer parte do vocabulário da educação ainda na metade da década. Depois disso, 

Mary Kato, em 1986, apresentando em uma de suas produções o termo letramento, abordou a 

linguagem oral culta como sendo um efeito desse processo. Já no fim dessa década, encerrando 

as produções sobre este tema, Leda Verdiani Tfouni, em 1988, propôs a distinção dos termos 

letramento e alfabetização. Porém, anos mais tarde, já em 1995, Angela Kleiman discutiu a 

possibilidade de ter sido Mary Kato a primeira autora a usar o termo letramento em suas 

produções.  

Deixando à parte as discussões sobre o pioneirismo do uso da terminologia discutidos 

no texto de Soares (2016), Macedo (2007) aponta que apesar de ter sido usado nos anos 1980, 

o termo letramento no Brasil não foi devidamente conceituado nessa época. Para a autora, as 

primeiras discussões que abordaram aspectos teóricos e metodológicos da educação são das 
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produções de Kleiman, em 1995 e Soares, em 1998, provavelmente influenciadas pelos estudos 

de Brian Street.  

Motivadas pela preocupação com o rendimento escolar abaixo do esperado, pesquisas e 

discussões acerca das práticas de ensino foram realizadas e ainda são até hoje objetos de estudos 

relevantes. Dentro dessa perspectiva de preocupação com os fatores que interferem no 

letramento, Soares (2016, p. 58) afirma que: 

 

O Brasil despertou para o fenômeno do letramento a partir do momento em que 

percebeu que o problema não é apenas ensinar a ler e escrever, mas sim, proporcionar 

às crianças e adultos que façam uso da leitura e da escrita, envolvendo-se em práticas 

sociais das mesmas e posteriormente que se criem condições para que os alfabetizados 

entrem em contato constantemente com a leitura e a escrita, ou seja, um ambiente 

letrado.  

 

 

Não é suficiente apenas ensinar aos estudantes ler e escrever, é preciso criar condições 

para que utilizem esses instrumentos não apenas na sala de aula, mas principalmente na sua 

vida prática, no seu convívio social. Como consequência esses estudantes irão participar de 

forma mais ativa em ações do seu cotidiano fazendo o uso da leitura e escrita.    

Para essa mesma autora, além do processo de ensino aprendizagem da leitura e escrita, 

faz-se necessário a criação de espaços letrados, um ambiente além do espaço físico escolar, 

onde haja um envolvimento entre as práticas escolares e práticas sociais, tais como as 

bibliotecas, livrarias, museus, etc. Como ainda não é comum a criação desses espaços letrados, 

uma das consequências é o fracasso das práticas de letramento no país.  

Atualmente, nas produções da área do ensino de Ciências, é corriqueiro usarmos as 

expressões “letramento científico” e “alfabetização científica”. De acordo com Mamede e 

Zimmermann (2005), as expressões podem se alternar, e as duas tratam do processo de 

preparação para a vivência em uma sociedade desenvolvida em aspectos científicos e 

tecnológicos.  Apesar de aparentemente sinônimos, pode-se dizer que há dissonâncias entre 

elas.  

Ser alfabetizado cientificamente se refere ao saber técnico dos conteúdos de ciências, a 

capacidade de compreender o que está nos livros. Já a expressão letramento científico, vai além 

dessa compreensão, e se refere à capacidade de compreender e relacionar com a prática social 

os conteúdos do ensino de ciências. Ser cientificamente letrado implica dizer que o indivíduo é 

capaz de contextualizar e utilizar os conhecimentos em seu cotidiano. Por considerar as 

diferenças entre as expressões e a maior abrangência do segundo, ela tem sido mais utilizada 

nas pesquisas relacionadas ao ensino de ciências, segundo Mamede e Zimmermann (2005).  
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Shen (1975 apud CUNHA, 2017) propôs, em artigo na revista American Scientist, três 

categorias para o LC, as características das categorias é que elas são distintas entre si, mas não 

se cancelam ou se isolam, são classificadas de acordo com o objetivo almejado e a qual público 

ou setor da sociedade se destinam. A primeira, de ordem prática, envolve o conhecimento 

científico que pode ser utilizado para solucionar problemas recorrentes na sociedade, como por 

exemplo de saúde e alimentação. A segunda categoria elaborada por Shen (1975) chamada de 

cívica, engloba o conhecimento que é preciso para entender os problemas sociais ligados à 

ciência e à tecnologia e se posicionar criticamente sobre as políticas públicas relacionadas aos 

serviços ofertados ou gerenciados pelo estado como, por exemplo, saúde, energia, alimentação, 

meio ambiente, recursos naturais e comunicação. A terceira categoria de LC é a cultural, 

compreende o desejo de conhecer a ciência enquanto produção humana e social, interesse esse 

que não deve partir apenas dos estudantes e pesquisadores dessas áreas, mas de qualquer 

cidadão inserido na sociedade atual. 

 Para além das categorias elaboradas por Shen, o LC tem a sua necessidade justificada 

nos benefícios que é capaz de trazer para a sociedade. Os estudos de Millar (1996 apud 

SANTOS, 2007) discutem a importância e categoriza em cinco as justificativas dos benefícios 

adquiridos através do processo de construção do LC: econômico, utilitário, democrático, social 

e cultural.  

A justificativa da aplicação do LC no âmbito econômico relaciona o nível de 

conhecimento científico da população com o desenvolvimento econômico do país. No que diz 

respeito ao campo utilitário, são abordadas as justificativas práticas e úteis do letramento, tais 

como a importância da leitura quando necessária a decodificação de uma bula de remédio, por 

exemplo. A justificativa do item democrático se dá na ajuda que o LC oferece aos cidadãos de 

participar de forma crítica nas mais diversas discussões, bem como, de tornar-se consciente 

acerca dos acontecimentos ao seu redor. O quesito social é responsável por deixar as ciências 

mais atrativas para o público, aproximando ciência e tecnologia às pessoas. Por último, a 

justificativa cultural, que enquadra o LC, assim como qualquer outra produção humana, na 

categoria de produtos culturais.  

Além das justificativas citadas anteriormente, outra discussão que se mostra necessária 

é a percepção que a sociedade vem se tornando um ambiente no qual se precisa utilizar das 

habilidades e competências que o estado de LC pode oferecer. A escola, preocupada com a 

grande quantidade de conteúdos escolares, já não suporta mais a quantidade de novos 

conhecimentos que estão surgindo e que precisam ser debatidos pela sociedade, como discutem 

Gouvêa e Leal (2004), e ainda há parte da população que não está inserida em nenhuma 
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instituição de ensino e que também precisa ficar a par desses assuntos que interferem de uma 

forma ou de outra na sua vida prática.  

Para preencher esse espaço que a escola não consegue atingir, Teixeira (2007) discute 

que outros meios devem fazer a divulgação dos conhecimentos científicos para que parte da 

população possa ter a oportunidade de acessar e debater esses assuntos. Essas lacunas podem 

ser preenchidas pela imprensa por meio dos jornais tanto impresso como os televisivos, os sites 

de notícias, o rádio que ainda possui sua grande importância principalmente pelo seu alcance, 

as revistas de circulação nacional, entre outros. Esses meios podem se tornar instrumentos de 

divulgação científica dos novos conhecimentos que estão sendo construídos pela comunidade 

científica e também ser capazes de contribuir para o estado de letramento de parte da sociedade.  

Em adição, a escola também poderia utilizar outras formas de propagar os novos 

conhecimentos que estão sendo abordados atualmente. Por meio de atividades planejadas, 

certos ambientes podem se tornar locais onde o estado de letramento pode ser construído e 

divulgado, por exemplo: centros e museus de ciências, parques florestais, zoológicos e parques 

temáticos. De acordo com Mamede e Zimmermann (2005b) esses lugares podem auxiliar a 

escola tanto na tentativa de construir o estado de letramento dos estudantes como melhorar a 

percepção de ciência e tecnologia que a população em geral possui. 

Dentro da própria sala de aula o professor pode fazer uso de artigos de revistas que 

tenham como um dos seus objetivos a divulgação e a popularização da ciência, recortes de 

notícias retirados de jornais e da internet, documentários, filmes, noticiários e outros, além de 

vários outros meios de comunicação nos quais se faz divulgação científica. Atentando-se para 

a importância de se planejar a atividade para que o objetivo seja alcançado. 

Depois das reflexões anteriores a respeito dos pressupostos teóricos sobre o LC, 

percebemos também que é inegável a presença da ciência na nossa sociedade. Já no que diz 

respeito à aplicação do processo de letramento dentro do ensino de ciências, é necessário 

também pesquisar e reunir informações quantitativas das produções acadêmicas a respeito deste 

tema, para tentar descobrir se o trabalho a ser desenvolvido posteriormente se encaixa dentro 

das lacunas que existem a serem preenchidas, ou se o tema já foi discutido em demasia e as 

pesquisas posteriores nada poderiam acrescentar à discussão deste. Para isto, foi realizado um 

estudo do tipo estado da arte.  
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2.4 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (EPT) INTEGRADA AO ENSINO 

MÉDIO E FORMAÇÃO HUMANA PRETENDIDA  

 

A concepção de formação humana está ligada a qual tipo de sociedade se tem atualmente 

e qual tipo se deseja, como discute (EDUCAÇÃO..., 2013). Caso o desejo seja um contexto 

social com mais igualdade de oportunidades, a escola pode contribuir como agente 

desenvolvedor desse tipo de formação.  

Para um melhor debate sobre formação humana e educação, o tema trabalho pode ser 

incluído. Nessa perspectiva, devemos observar que na sociedade atual o consumo dos mais 

variados itens, sejam eles duráveis ou não duráveis, se apresenta como uma característica típica 

da população, principalmente por aqueles que possuem uma melhor condição financeira. Além 

disso, para que se atenda o consumo e as necessidades da população é preciso produzir, e os 

meios de produção só são possíveis por causa do trabalho. Esse atual modelo de sociedade, que 

produz e que consome, existe devido as gerações anteriores que educaram seus novos 

componentes para assim serem. Com isto, esta nova sociedade para existir e continuar existindo 

como se conhece hoje, precisa, dentre outras coisas, do trabalho e da educação (EDUCAÇÃO..., 

2013). 

Nesta linha, a maneira como o trabalho é inserido no processo educativo para uma 

formação humana depende das prioridades que a sociedade assim coloca, seja pela questão 

econômica mercadológica, ou na centralidade no sujeito sem desconsiderar o fator econômico. 

Quando a sociedade prioriza a questão econômica, a escola torna-se formadora de profissionais 

para atuarem no mundo do trabalho de modo a manter o mercado funcionando da melhor forma 

possível, deixando os indivíduos em um segundo plano. 

Por outro lado, quando a centralidade está nos sujeitos, mas não excluindo a questão 

econômica, apenas deslocando-a para um segundo plano, a formação almejada nas escolas é 

construir nos participantes do processo educativo não só um domínio técnico, mas também que 

ele possa analisar a sociedade criticamente e poder participar como sujeito ativo das mais 

diversas situações podendo questionar seu papel no atual quadro social. Essa formação encontra 

relação com o que Santos (2007) discute sobre as habilidades que devem ser trabalhadas no 

processo de construção do letramento científico, ou seja, uma participação ativa, crítica e 

inteligente nas situações cotidianas que envolvem as ciências.  

Para que essa formação humana mais completa seja alcançada há uma necessidade de 

se tratar não apenas a técnica, mas outras dimensões da vida prática do indivíduo, como o 

trabalho, a ciência e a cultura. A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) adotada no âmbito 
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dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia tem como um dos seus princípios 

basilares construir esse tipo de formação integral aos sujeitos. Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, 

p. 45) afirmam:  

[...] a integração do ensino médio com o ensino técnico é uma necessidade conjuntural 

– social e histórica – para que a educação tecnológica se efetive para os filhos dos 

trabalhadores. A possibilidade de integrar formação geral e formação técnica no 

ensino médio, visando a uma formação integral do ser humano é, por essas 

determinações concretas, condição necessária para a travessia em direção ao ensino 

médio politécnico e à superação da dualidade educacional pela superação da dualidade 

de classes.  
 

A dualidade educacional se dá devido a educação profissional ser historicamente 

direcionada para classes menos favorecidas economicamente para a aprendizagem dos 

trabalhos com características mais manuais. Nesse caso, os cursos possuem uma duração de 

tempo menor quando comparado ao ensino propedêutico e tem um forte caráter instrumental. 

Já a educação ofertada aos estudantes oriundos das elites possui uma característica mais 

conteudista e tem como objetivo um acesso ao ensino superior para uma formação em uma 

profissão que não necessite tanto trabalho manual, como discutem Ciavatta e Ramos (2012). A 

dualidade educacional reproduz a estrutura social vigente, sem a perspectiva de mobilidade dos 

sujeitos entre as classes sociais. 

Para que essa dualidade seja superada é preciso que a EPT tenha como objetivo uma 

formação que priorize o sujeito em todas as suas dimensões, como aborda Pereira (2009). 

Educação esta que construa uma formação que seja comprometida não apenas com o saber 

técnico, mas sim com uma formação cidadã para que o estudante se veja como um indivíduo 

socialmente inserido e participante de forma ativa no seu espaço e tempo. 

Alguns autores usam termos como formação humana integral, formação omnilateral ou 

formação politécnica para explicar essa formação mais completa do sujeito. Para Frigotto, 

Ciavatta e Ramos (2005) independente da expressão usada, o intuito é proporcionar aos 

estudantes não apenas a técnica que faz com que esses apenas reproduzam de forma adestrada 

a rotina de produção no mundo do trabalho. É preciso construir os conhecimentos científicos 

basilares das mais variadas técnicas utilizadas durante a produção, ou seja, não é de interesse 

formar um especialista facetado, mas sim um profissional politécnico.  

Alguns pesquisadores utilizam tanto a expressão “formação omnilateral” como 

politecnia para interpretar o que Marx fala sobre formação integral, compreendendo os aspectos 

intelectuais, físicos e tecnológicos. Para Moura, Lima Filho e Silva (2015, p. 1061) “assim, é 

pela formação politécnica que se daria a formação intelectual, física e tecnológica, o que sugere 

que o conceito de politecnia pode abarcar a ideia de formação humana integral”.   
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Dermeval Saviani, para quem “a noção de politecnia se encaminha na direção da 

superação da dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual, entre instrução profissional 

e instrução geral” (SAVIANI, 2003, p. 136) descreve claramente que não pode haver 

sobreposição do esforço intelectual sobre o manual. Para o autor, a formação pretendida não 

pode privilegiar somente uma das partes envolvidas no processo de produção, seja ela a parte 

manual ou a parte mental. A politecnia relaciona os conhecimentos científicos sobre os 

fundamentos dos mais variados processos que envolvem o trabalho, devendo não privilegiar 

apenas o saber executar, mas também saber o porquê que se utiliza tal técnica está relacionado 

com a politecnia.  

Os conceitos discutidos se aproximam pois tratam de uma formação não apenas 

priorizando o saber técnico, mas também a formação cidadã do sujeito para exercício da 

cidadania. Para que essa formação seja contemplada, alguns pressupostos são apresentados por 

Moura (2007) e devem ser incluídos no âmbito da EPT integrada ao ensino médio: os estudantes 

devem ser tratados como seres histórico-sociais, portanto, possuidores da capacidade de 

transformar o seu meio; o trabalho e a pesquisa são adotados como princípio educativo; a 

realidade concreta como uma totalidade, sendo um produto das mais variadas relações 

existentes e tanto interdisciplinaridade quanto a contextualização devem estar presentes nas 

práticas educativas. 

A oferta desse tipo de educação que supere a dualidade educacional, na qual o ensino 

profissionalizante é voltado para a classe menos favorecida e o ensino voltado para a 

continuação dos estudos nas universidades é direcionado para aqueles com melhores condições 

financeiras, ainda não contempla toda a população. Essa ocorrência pode ser resultado da falta 

de políticas educacionais realmente eficazes ou simplesmente por uma verdadeira intenção do 

poder dominante manter o status quo vigente e que por consequência faz acontecer uma clara 

divisão de classes. 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 A caracterização da pesquisa, o percurso metodológico com suas etapas, instrumentos 

utilizados e as técnicas usadas tanto na coleta como na análise dos dados é resultado de um 

trabalho criterioso entre o pesquisador e seu orientador que se dá durante toda a realização da 

pesquisa. A seguir é mostrado na figura um fluxograma com essas etapas: 

 

Figura 1 - Percurso metodológico da pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.   

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Devido a finalidade de discorrer sobre um assunto específico e pouco explorado, como 

mostrado no estado da arte no item 4.1, dificultando assim a formulação de hipóteses mais 

precisas sobre o assunto, nesse caso o letramento científico na educação profissional e 

tecnológica, além de utilizar análise de documentos como o PPP do IFRN e de um estudo de 

caso, a presente pesquisa é classificada como exploratória de acordo com Gil (2012).  

A pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa visto que envolverá produção de dados 

no próprio local onde o estudo é realizado, dando mais importância ao percurso realizado e não 

apenas seu resultado final como discutem Bogdan e Biklen (1994). No percurso desse trabalho 

muitos recortes dos documentos são apresentados e para debater esses dados utiliza-se de 

pensamentos e citações de autores para embasar as discussões. Explora-se o significado e as 
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perspectivas que os estudantes possuem sobre certos pontos que estão sendo abordados nessa 

pesquisa.  

 

3.2 LOCAL E SUJEITOS DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa escolheu o campus Pau dos Ferros do IFRN, situado na BR 405, 

km 154, S/N, Bairro Chico Cajá, Pau dos Ferros/RN, CEP 59900-000, localizado na região 

Oeste Potiguar. O Instituto recebe alunos não só da cidade sede como também de cidades 

vizinhas, acarretando em uma sala de aula com alunos de realidades diferentes. A escolha do 

local de pesquisa se deu em acordo com o pesquisador e seu orientador por ambos atuarem 

profissionalmente nessa região e que por ser uma instituição recente e que também oferta a EPT 

integrada ao ensino médio, entende-se esse contexto como um bom foco de pesquisas 

importantes para o meio acadêmico.   

O foco da pesquisa foi nas disciplinas que integram as ciências naturais: Química, Física 

e Biologia e devido a sua grande importância nessas ciências a Matemática também compõe 

esse grupo. Os sujeitos da pesquisa são os estudantes concluintes dos cursos técnicos integrados 

do IFRN campus Pau dos Ferros. Foi avaliado se eles construíram durante o ciclo no ensino 

médio integrado, habilidades e competências que permitirão a eles usarem na sua vida social os 

conhecimentos construídos nessa etapa da educação básica. 

 

3.3 MÉTODOS DE COLETA DE DADOS 

3.3.1 Produções acadêmicas sobre letramento científico 

 

Com a crescente oferta de cursos de graduação e pós-graduação no país, dentre as 

benéficas consequências podemos destacar o crescimento no número de produções acadêmicas 

nas mais variadas áreas de pesquisa. Diante disso, alcançar o ineditismo, ou fugir da 

redundância numa produção acadêmica tem sido cada vez mais difícil e, para cada escolha de 

tema a ser pesquisado, faz-se necessário investigar o que já foi discutido, produzido e publicado 

a respeito. 

Mesmo com o crescimento de cursos e de produções científicas isso não significa 

necessariamente que todas as áreas avancem nas mesmas proporções. Algumas áreas, alguns 

temas, parecem destacar-se dentre os demais, enquanto outros parecem passar despercebidos 

na academia. Diante dessa distribuição por vezes desigual, a cada nova tentativa de produção 



28 

 

acadêmica, pode ser recomendado que se realize um estado da arte sobre o tema escolhido pelo 

pesquisador.   

Escolher um tema, fazer um recorte espacial e temporal do que já foi falado sobre ele, 

analisar o qualitativo e quantitativo dessas produções, fazem parte desse percurso. Estudos 

desse tipo podem ser denominados de estado da arte. Assim, para dar suporte ao 

desenvolvimento deste trabalho, este levantamento investiga o que foi publicado dentro de um 

espaço e tempo específicos, o que existe de produções acadêmicas sobre o tema “letramento 

científico” em pesquisas direcionadas ao estudo desse processo no ensino médio. 

Para isso, foi realizado um levantamento tanto sobre a quantidade como também quais 

tipos de produções acadêmicas discutem sobre o LC e que tenham sido produzidas nos últimos 

dez anos (2008 - 2017). Como há um levantamento que objetiva uma visão geral sobre o que 

está sendo debatido nessas produções, a pesquisa realizada possuiu caráter exploratório, 

conforme Gil (2012, p. 27). 

 

As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias [...] habitualmente envolvem levantamento bibliográfico 

e documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso. Pesquisas exploratórias 

são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, 

acerca de determinado fato. 

 

  

Através desses estudos, é possível atingir um grau de compreensão do conhecimento até 

o momento produzido sobre o tema explorado. Também é por meio desses estudos que somos 

capazes de analisar um tema de acordo com sua abrangência, proporção, inclinação e aspectos 

metodológicos.  Seguindo essa linha, Pillão (2009, p. 45) ressalta: 

 

Estado da Arte tem sido entendido como modalidade de pesquisa adotada e 

adaptada/interpretada por diferentes pesquisadores de acordo com suas questões 

investigativas. Algumas vezes utilizando diferentes denominações – Estado da Arte, 

Estado do Conhecimento, mapeamento, tendências, panorama entre outras – os 

trabalhos envolvidos nessa modalidade de pesquisa apresentam em comum o foco 

central − a busca pela compreensão do conhecimento acumulado em um determinado 

campo de estudos delimitado no tempo e no espaço geográfico. 

 

 

Nesta linha de discussão, esse trabalho apresenta um estado da arte sobre o tema 

letramento científico. Para recorte espacial e temporal, foram analisadas as produções 

acadêmicas a respeito deste tema no espaço de tempo que compreende do ano de 2008 até 2017, 

intervalo esse decidido em comum acordo entre o pesquisador e o orientador. Como referência 

de espaço, a ferramenta utilizada foi o buscador Google acadêmico, banco de dados de fácil 

acesso, reconhecido pelo seu vasto acervo em produções acadêmicas já publicadas em revistas, 



29 

 

trabalhos apresentados em eventos, trabalhos de conclusão de curso a nível de graduação e 

especialização, além de dissertações e teses. 

 

3.3.2 Análise dos documentos oficiais do IFRN 

 

A consulta e posterior análise documental demonstra ser uma técnica valiosa na 

produção e coleta de dados qualitativos, seja complementando outras técnicas, seja descobrindo 

pontos novos de um tema que já tenha sido trabalhado anteriormente. Segundo Guba e Lincoln 

(1981 apud LÜDKE; ANDRÉ, 2012) os documentos são fontes seguras e abundantes, podendo 

ser consultadas diversas vezes e até para estudos com focos diferentes. Outra vantagem citada 

pelos autores é o seu custo baixo, exige apenas tempo e atenção do pesquisador para analisar e 

distinguir itens importantes para seu estudo.  

Os documentos analisados neste trabalho foram o Projeto Político Pedagógico (PPP) do 

IFRN, os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) do ensino médio integrado do campus onde 

a pesquisa será realizada e as Propostas de Trabalho das Disciplinas do Ensino Médio 

(PTDEM). A escolha desses documentos se deu por todos serem resultados de esforços 

coletivos da comunidade acadêmica do IFRN, por apresentarem pressupostos teóricos e 

metodológicos tanto para o fazer docente como para o fazer pedagógico resultando em uma 

oferta de ensino que visa a formação profissional, cidadã, crítica, reflexiva e política dos seus 

estudantes. 

O objetivo ao analisar esses documentos, atentando-se para concepções de ensino de 

ciências e Matemática, é investigar se esses oferecem ferramentas, orientações e sugestões para 

que os professores possam embasar suas práticas docentes com o intuito de viabilizar a 

construção do LC dos seus alunos e alunas. Buscou-se também pesquisar o tipo de educação 

que é ofertado pelo IFRN, assim como averiguar qual formação se espera construir nos seus 

estudantes durante o ensino médio integrado a partir dos documentos da instituição.  

3.3.3 Questionário para os alunos 

 

 Para saber a opinião de uma determinada população ou aferir o conhecimento sobre 

determinado tema deve-se interrogá-la, como discutem Laville e Dionne (1999). Comumente 

elabora-se um questionário com perguntas sobre o tema da pesquisa e em função de suas 

hipóteses oferecendo aos interrogados algumas opções de respostas. Dentre as vantagens da 

aplicação de um questionário padronizado podemos citar o alcance de uma grande quantidade 

de pessoas e que esse alcance ocorra de forma simultânea, há também a facilidade de todas as 
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pessoas responderem as mesmas questões. Isso facilita uma futura comparação entre as 

respostas para posteriormente empregar esses dados em uma análise estatística.  

 Devido à grande quantidade de alunos e o tempo que se tinha à disposição será aplicado 

um questionário com o intuito de analisar se os estudantes fazem uso social dos conhecimentos 

trabalhados nas disciplinas de ciências naturais e matemática. Para evitar que houvesse 

abstenções nas respostas houve uma breve apresentação do trabalho realizado e a garantia de 

que o anonimato será mantido em todas as etapas da pesquisa, inclusive posteriormente a ela.  

Segundo dados da direção acadêmica, nas quatro turmas de concluintes do ensino médio 

integrado do campus Pau dos Ferros, há 135 estudantes matriculados, destes 78 se propuseram 

a responder o questionário, os demais por motivos diversos não se disponibilizaram para 

responder e isso foi respeitado visto que não houve nenhuma obrigatoriedade por parte do 

pesquisador para que os alunos e alunas participassem do trabalho realizado. O questionário foi 

aplicado nas seguintes datas 06, 07 e 21 de dezembro de 2018 nos turnos matutino e vespertino. 

O questionário utilizado foi o TOSLS (anexo 2), abreviatura em inglês de Test of 

Scientific Literacy Skills (teste de habilidades de letramento científico), elaborado por Cara 

Gormally, Peggy Brickman, e Mary Lutz. Com questões que mesclam conhecimentos 

abordados tanto nas ciências e saberes matemáticos básicos como também habilidades de 

verificar se determinadas fontes de informações são confiáveis. O TOSLS apresenta 28 

questões objetivas no qual cada grupo de questões representa uma habilidade de letramento 

científico, como discutem Gormally, Brickman e Lutz (2012).  

Os primeiros estudos utilizando o TOSLS fizeram com que os autores identificassem 

duas categorias que englobassem competências e cada categoria possui um conjunto de 

habilidades que são mostradas no quadro 1. Também estão expostas o que cada conjunto de 

questões procura avaliar nos estudantes e possíveis concepções erradas que poderão aparecer 

no decorrer da resolução do questionário.  

Quadro 1 - Descrição das categorias e habilidades a serem avaliadas e suas respectivas 

questões no TOSLS  

CATEGORIA 1 Compreender métodos de investigação que levam a conhecimentos 

científicos. 

Habilidade Questões Explicação da habilidade Exemplos de desafios comuns e 

concepções erradas de estudantes 

H1 identificar 

um 

argumento 

científico 

válido 

1, 8, 11 Reconhecer o que se 

qualifica como evidência 

científica e quando a 

mesma sustenta uma 

hipótese 

Incapacidade de vincular afirmações 

corretamente como evidências 

científicas e considera-las como 

suporte para argumentos científicos 

(Continua...) 
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(Continuação) 

Habilidade Questões Explicação da habilidade Exemplos de desafios comuns e 

concepções erradas de estudantes 

H2 avaliar a 

validade das 

fontes 

10, 12, 

17, 22, 

26 

Distinguir entre tipos de 

fontes; identificar viés, 

autoridade e 

confiabilidade 

Incapacidade de identificar 

problemas de precisão e 

credibilidade 

H3 avaliar o 

uso e uso 

indevido de 

informações 

científicas 

5, 9, 27 Reconhecer um curso 

científico válido e ético e 

identificar o uso 

apropriado da ciência 

pelo governo, pela 

indústria e pela mídia, 

livre de preconceitos e 

pressão econômica e 

política para tomar 

decisões na sociedade. 

Crenças políticas predominantes 

podem ditar como as descobertas 

científicas são usadas. Todos os 

lados de uma controvérsia devem 

receber o mesmo peso, 

independentemente de sua validade. 

CATEGORIA 2 Organizar, analisar e interpretar os dados quantitativos e informação 

científica.  

Habilidade Questões Explicação da habilidade Exemplos de desafios comuns e 

concepções erradas de estudantes 

H4 

Compreender 

os elementos 

da pesquisa e 

como eles 

impactam as 

conclusões 

científicas 

4, 13, 14 Identificar os pontos 

fortes e fracos no design 

da pesquisa relacionados 

ao viés, tamanho da 

amostra, randomização e 

controle experimental 

Incompreensão em um projeto de 

estudo particular. Falta geral de 

compreensão de elementos de boa 

concepção de pesquisa. 

H5 Criar 

representaçõe

s gráficas de 

dados 

15 Identificar o formato 

apropriado para a 

representação gráfica dos 

dados, de acordo com o 

tipo específico de dados 

Gráficos de dispersão mostram 

diferenças entre grupos. Gráficos de 

dispersão são melhores para 

representar médias, porque o gráfico 

mostra o intervalo inteiro de dados. 

H6 Ler e 

interpretar 

representaçõe

s gráficas de 

dados 

2, 6, 7, 18 Interpretar dados 

apresentados 

graficamente para 

concluir sobre os 

resultados do estudo 

Dificuldade em interpretar gráficos 

Incapacidade de corresponder a 

padrões de crescimento (por 

exemplo, linear ou exponencial) 

com forma de gráfico 

H7 Resolver 

problemas 

usando 

habilidades 

quantitativas, 

incluindo 

probabilidade 

e estatística 

16, 20, 

23 

Calcular probabilidades, 

porcentagens e 

frequências para tirar uma 

conclusão 

Adivinhando a resposta correta sem 

poder explicar operações 

matemáticas básicas. 

(Continua...) 
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(Continuação) 

Habilidade Questões Explicação da habilidade Exemplos de desafios comuns e 

concepções erradas de estudantes 

H8 

Compreender 

e interpretar 

estatísticas 

básicas 

3, 19, 24 Compreender a 

necessidade de 

estatísticas para 

quantificar a incerteza 

nos dados 

Falta de familiaridade com a função 

da estatística e com a incerteza 

científica. As estatísticas provam 

que os dados estão corretos ou são 

verdadeiros. 

H9 Justificar 

inferências, 

previsões e 

conclusões 

com base em 

dados 

quantitativos 

21, 25, 

28 

Interpretar dados e 

criticar projetos 

experimentais para 

avaliar hipóteses e 

reconhecer falhas em 

argumentos 

Tendência a interpretar mal ou 

ignorar dados gráficos ao 

desenvolver uma hipótese ou avaliar 

um argumento. 

Fonte: (GORMALLY; BRICKMAN; LUTZ, 2012, p. 367, Tradução nossa) 

Cabe destacar que o TOSLS mesmo sendo cada vez mais utilizado em trabalhos que 

possuem objetivo de verificar as habilidades de LC não deixa de ser um teste escrito e que tem 

suas limitações, podendo não apresentar a real aprendizagem de todos os estudantes que se 

propõe a respondê-lo.    

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados oriundos de pesquisas qualitativas devem ser analisados de uma forma 

diferente dos dados que são obtidos nas abordagens quantitativas. Por exemplo, ao se analisar 

uma entrevista e observar um contexto, o pesquisador pode classificar o que foi dito nas 

entrevistas e nas observações em categorias ou temas que vão ajudá-lo no desenvolvimento do 

seu estudo. Para isso o pesquisador pode fazer uso da análise de conteúdo que teve como 

principal expoente a pesquisadora Laurence Bardin (SILVA; FOSSÁ, 2015). 

O rigor na aplicação dessa técnica é preciso, pois é necessário não haver incertezas. 

Ocorre ainda a flexibilidade de poder usar a análise de conteúdo tanto em fontes verbais ou não 

verbais. Esse instrumento metodológico se divide em três fases: a pré-análise, a exploração do 

material e fase final que é a interpretação dos resultados.  

A primeira fase, pré-análise é desenvolvida para sistematizar as ideias iniciais colocadas 

pelo referencial teórico da pesquisa desenvolvida e estabelecer indicadores para a interpretação 

das informações coletadas. A fase compreende a leitura geral do material eleito para a análise 

onde, no caso de análise de entrevistas, estas já deverão estar transcritas. Após as atividades 

descritas anteriormente, são formuladas hipóteses e objetivos oriundos dessa leitura inicial, 

finalizando com a elaboração de indicadores que serão os resultados das interpretações do 

material coletado.  
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Na segunda fase é que acontece a exploração do material, ou seja, a codificação dos 

recortes das entrevistas ou registros das observações. Segundo a autora, codificação é definida 

“como a transformação, por meio de recorte, agregação e enumeração, com base em regras 

precisas sobre as informações textuais, representativas das características do conteúdo” 

(BARDIN, 2011 apud SILVA; FOSSÁ, 2015, p. 4). O material coletado é transformado em 

unidades de registro, em que palavras-chaves são encontradas para posterior criação de 

categorias. 

A terceira e última fase consiste no tratamento e conclusão dos resultados do material 

obtido nas entrevistas, observações e análise documental. Faz-se uma análise comparativa 

tentando encontrar aspectos semelhantes e os agrupando em categorias.  

Nesta pesquisa, para analisar os dados coletados os seguintes passos foram realizados: 

1) Pré - análise: 

a) Preparação do material: O conteúdo foi recortado a partir dos documentos oficiais 

do IFRN. 

b) Leitura flutuante: Se deu pela leitura superficial dos documentos oficiais. 

c) Constituição do corpus: os documentos submetidos a análise são o PPP, PTEDEM 

e os PPCs. 

d) A regra de exaustividade está presente já que os principais documentos oficiais do 

IFRN estão no corpus que será estudado. 

e) Pertinência: A regra de pertinência também é obedecida visto que os documentos 

são adequados para essa parte da pesquisa que visa investigar se existem propostas 

e direcionamentos para os professores realizarem suas práticas. 

f) Exclusividade: Elementos como formação, avaliação são catalogados em categorias 

diferentes não havendo repetição ou dupla categorização de um mesmo elemento. 

g) Homogeneidade: Para a regra da homogeneidade foi estabelecido que os 

documentos escolhidos fossem aqueles que foram construídos no âmbito do IFRN e 

a análise de todos se deu da mesma maneira, pelo próprio pesquisador, fazendo com 

que as anotações não tivessem diferenças significativas para a obtenção de 

resultados mais gerais. 

h) Formulação de hipótese e objetivos: De acordo com as leituras realizadas nos 

recortes dos documentos oficiais, o IFRN tem como um dos seus princípios a 

formação integral do estudante e ofertar uma educação de qualidade, o que resulta 

em um estado de letramento científico dos alunos. 
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i) Elaboração de indicadores: Depois da grande quantidade de conteúdos obtidos pelos 

recortes dos documentos, palavras que se repetiam diversas vezes auxiliaram o 

analista a anotar os indicadores que são: Oferta de educação de qualidade, formação 

humana e integral, Práticas educacionais e concepção de avaliação 

j) Recortes dos documentos: À medida que os recortes de partes dos documentos 

aconteciam, tanto a análise do conteúdo como a criação de indicadores se mostravam 

coerentes e importantes para atingir o objetivo. 

2) Exploração do material: Foram anotadas partes dos documentos, partindo do PPP, 

documento geral e depois para os documentos que tratavam aspectos mais específicos, como 

os PPCs e as PTDEM. 

3) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: A finalização das análises dos 

dados se deu com a criação das tabelas, onde estão presentes as categorias (principais temas 

percebidos e discutidos nos documentos) subcategorias, unidades de registro e unidades de 

contexto. 

3.5 VALIDAÇÃO INSTRUMENTAL 

 

O instrumento utilizado na análise, TOSLS, já é amplamente utilizado e validado. A 

criação deste se deu a partir da opinião de pesquisadores sobre o tema LC e especialistas em 

outras áreas. Sua validade se deu através de análises estatísticas dos resultados oriundos das 

aplicações das versões iniciais “que incluíam a correlação de respostas a duas ou mais questões 

estruturalmente análogas e a correlação de respostas de amostras onde foram aplicados teste-

reteste” (GOMES, 2016, p. 39). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 Poucas coisas são mais motivadoras para um pesquisador do que os resultados obtidos 

em seu trabalho. Percebe-se a pesquisa tomando forma, direciona os exercícios de produção e 

faz com que haja uma reflexão sobre o trabalho que está sendo desenvolvido. Com isto, este 

capítulo inicia-se apresentando e discutindo um estado da arte sobre o tema letramento 

científico. As discussões continuam posteriormente sobre a análise dos conteúdos dos 

documentos oficiais do IFRN. Como discutido por Bardin (2011), quando a técnica de análise 

de conteúdo é utilizada, os documentos são apresentados sob uma nova versão que dependerá 

do que o pesquisador está buscando na sua pesquisa e como ele fará essa análise. Em seguida, 

serão discutidos os resultados obtidos na aplicação do TOSLS. Nessa discussão será mostrado 

a porcentagem de acertos e erros para cada conjunto de questões que compõe as habilidades e 

a relação entre essas e a formação pretendida no âmbito do IFRN segundo os seus documentos 

oficiais.  

 

4.1 ESTADO DA ARTE 

 

 Catalogando e categorizando as produções encontradas na busca através do Google 

Acadêmico, foram encontradas 62 publicações relacionadas às palavras-chave “letramento 

científico”, utilizando os seguintes filtros de busca: período específico, no caso 2008 a 2017; 

classificação por ordem de relevância, que para a própria ferramenta são aquelas produções 

mais citadas em outros trabalhos e apresentar resultados que contenham a expressão letramento 

científico no título. A tabela 1 mostram o quantitativo desses resultados com cada ano nesse 

intervalo: 

Tabela 1 - Quantitativo dos trabalhos pesquisados no intervalo de tempo de 2008 a 2017 

Ano Número de trabalhos Ano Número de trabalhos 

2008 Zero 2013 6 

2009 1 2014 6 

2010 6 2015 10 

2011 4 2016 12 

2012 3 2017 14 

Total de trabalhos 62 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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Inicialmente, fez-se a leitura do resumo dos trabalhos com o intuito de se descobrir qual 

a natureza das pesquisas encontradas nos filtros do Google Acadêmico. As produções foram 

então classificadas em 5 categorias, são elas:  Trabalhos de conclusão de curso; Levantamentos 

do tipo estado do conhecimento; Dissertações ou Teses; Artigos publicados em revistas e 

trabalhos apresentados em eventos. A tabela 2 expõem as quantidades e os tipos de trabalhos 

que estão nesse levantamento. 

 

Tabela 2 - Natureza dos trabalhos encontrados no levantamento 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) se dividem em três trabalhos a nível de 

graduação e um de nível de especialização. Os títulos, seus autores e o ano da produção são 

mostrados no quadro 2. 

 

Quadro 2 - Descrição dos trabalhos do tipo TCC. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Natureza dos trabalhos Número de trabalhos 

Trabalhos de conclusão de curso 4 

Levantamentos do tipo estado do 

conhecimento 

5 

Dissertações ou Teses 12 

Artigos publicados em revistas  17 

Trabalhos apresentados em eventos 24 

Título do trabalho/nível Autores Ano 

Leitura e letramento científico através do ensino de biologia 

no ensino médio/Graduação 

ALVES, R. M.  2011 

Categorização de níveis de letramento científico utilizando 

casos investigativos/Graduação 

LIMA, M. S. 2016 

Cultura, ciência e alimentação: Uma proposta para 

o letramento científico nas aulas de português/Graduação 

ZANDONAI, M. F. 2014 

Análise do nível de letramento científico de alunos do 3º ano 

do ensino médio de uma escola pública do município de 

Rancho Alegre no Paraná/Especialização 

SILVA, R. V. da 2016 
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O trabalho de Alves (2011) discute a importância da leitura no ensino de Biologia para 

a promoção do LC. Nele são apresentadas e discutidas estratégias de ensino de Biologia que 

podem ser utilizadas no ensino médio para incentivo à leitura e promoção do LC do aluno. 

Já Lima (2016) apresenta em seu estudo os níveis de LC com concluintes do ensino 

médio através da resolução de casos investigativos. Assim, foram criados dois casos 

investigativos, com os temas Diabetes Mellitus e Repelentes, para que duas turmas, com 27 e 

33 alunos, os solucionassem. Para a análise dos resultados foram criados 5 indicadores de LC 

divididos em quatro níveis cada. De uma forma geral, os resultados mostraram que a maioria 

dos estudantes apresentam dificuldades em tomar decisões cientificamente, argumentar e 

perceber a ciência no seu cotidiano. 

Zandonai (2014) elaborou um projeto de ensino onde um programa de LC de caráter 

interdisciplinar foi pensado para uma turma de 7ª série do ensino fundamental, composta de 30 

alunos. O objeto de estudo do programa interdisciplinar era o texto/discurso de popularização 

da ciência, de modo que foram investigadas as estratégias de textualização dos dispositivos e 

mídias de divulgação científica. Foram propostas atividades que objetivam qualificar a 

educação científica baseando-se nas orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais e na 

abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), discutida por Santos (2007), e que pode 

ser aplicada em sala de aula. 

Silva (2016), ao realizar sua pesquisa, investigou o nível de letramento de alunos 

concluintes do ensino médio em uma escola no Norte do Paraná. Para isso, foi aplicado um 

questionário com 5 questões referente à parte dissertativa e 4 questões à objetiva, todas baseadas 

em pesquisas realizadas pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA). Os 

resultados evidenciaram a necessidade de se ampliar os estudos nesse contexto e aprimorar a 

formação dos alunos a fim de torná-los letrados cientificamente. 

De uma forma geral, observa-se nos trabalhos avaliados uma dificuldade dos estudantes 

em utilizarem do conhecimento científico para a tomada de decisões, resultando em um estado 

de não letramento científico. Esses trabalhos podem contribuir posteriormente não só para esta 

pesquisa em desenvolvimento como também para futuras produções sobre o tema, 

principalmente no que diz respeito aos níveis de letramento dos estudantes.  

Na sequência são apresentados cinco trabalhos do tipo estado do conhecimento, que 

fazem levantamento do quantitativo de estudos sobre o tema LC. Os títulos, autores e o ano de 

cada estudo estão expostos no quadro 3.  
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  Quadro 3 - Trabalhos do tipo estados da arte 

Título do trabalho Autor Ano 

Estado da Arte sobre alfabetização e letramento científico-

tecnológico na formação inicial de professores e ensino de. 

MION, R. A.;  

DOS ANJOS, E.; 

PIAZZETTA, R. L. 

S. 

2010 

Revisão de literatura em periódicos nacionais: A produção 

sobre letramento científico, leitura e escrita. 

FERREIRA, C. S. 

C.;  GALIETA, T. 

2014 

Relações entre leitura, escrita e alfabetização/letramento 

científico: um levantamento bibliográfico em periódicos 

nacionais da área de ensino de ciências. 

SUISSO, C.; 

GALIETA, T.  

2015 

Articulações entre a dimensão do letramento científico, 

formação docente e programa de iniciação à docência 

presentes em periódicos e eventos brasileiros da área de 

ensino de ciências 

SILVA, C. R. B.; 

MONTEIRO, B. A. 

P.;  

COHEN, M. C. R. 

2017 

Letramento científico: Um levantamento sobre as 

produções acadêmicas dessa temática no ensino médio 

DE SOUSA, K. J. P; 

ALVES, L. A. 

2017 

  Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Mion, Anjos e Piazzetta (2010) discutem os resultados de um levantamento realizado 

nos anais de dois dos principais eventos científicos da área de educação em ciências do país, 

que são o Encontro de Pesquisa em Ensino de Física (EPEF) e o Encontro Nacional de Pesquisa 

em Educação em Ciência (ENPEC). O presente trabalho foi desenvolvido no contexto do 

projeto de pesquisa “A formação do professor e pesquisador em ensino de: ênfase na 

alfabetização e letramento científico-tecnológico” (MION; ANJOS; PIAZZETTA, 2010). 

relativo ao Programa Observatório da Educação, do Núcleo da UEPG. Os resultados dos 

levantamentos indicam que o número de trabalhos aumentou em cada um desses eventos, um 

indício de que essa temática passou a ser mais estudada. 

Galieta e Ferreira (2014) realizaram um levantamento em periódicos brasileiros de 

ensino de ciências buscando identificar nas pesquisas sobre alfabetização e letramento 

científico a preocupação com o tema leitura/escrita, bem como localizar suas temáticas e 

abordagens teórico-metodológicas. Os resultados indicam uma natureza multidisciplinar e 

complexa do objeto de estudo e a necessidade de que trabalhos futuros explorem de forma mais 

específica o papel da leitura e da escrita no LC. 

Já o trabalho de Suisso e Galieta (2015) averiguou as relações estabelecidas entre 

leitura/escrita e AC e/ou LC em textos de periódicos brasileiros de educação em ciências. Em 

levantamento bibliográfico, foram encontrados 21 artigos que abordam a leitura e/ou a escrita 

em uma perspectiva de AC/LC. A análise dos artigos indica um possível pressuposto comum: 
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a habilidade de ler/escrever quando o conteúdo é científico difere da habilidade de ler/escrever 

outros temas. 

O estudo de Silva, Monteiro e Cohen (2017) tem como propósito apresentar e discutir o 

resultado de um levantamento realizado em periódicos e eventos brasileiros da área de ensino 

de ciências para identificar as produções que estabelecem relações entre a dimensão do LC, 

formação de professores de ciências e Programa de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). 

Foram encontradas 75 produções sobre LC relacionado à formação docente, sendo que 20 

destes artigos fazem referência ao PIBID. Os autores concluem o trabalho discutindo a 

necessidade de uma contínua produção sobre o assunto, em especial no âmbito da formação de 

professores e do PIBID nos quais o tema ainda é pouco explorado. 

De Sousa e Alves (2017) apresentam um Estado da Arte sobre o tema LC, com enfoque 

nas práticas de ensino voltadas especificamente para o ensino médio, no espaço de tempo que 

compreende os anos de 2007 até 2017. A ferramenta utilizada para a pesquisa foi o buscador 

Google Acadêmico, com o intuito de investigar o que foi publicado no período sobre o tema 

citado e fazer um levantamento sobre o quantitativo das publicações acadêmicas referentes à 

temática. O trabalho indica que disciplinas como Matemática e Língua Portuguesa foram 

ignoradas quando comparadas a outras matérias como Biologia e Química. 

Esses trabalhos que tiveram como objetivo realizar levantamentos sobre as produções 

que envolvem principalmente alfabetização e letramento científico mostram que os temas estão 

cada vez mais presentes em revistas e eventos que abordam esses assuntos. Porém, não foi 

encontrado nenhum trabalho em que o letramento científico é estudado no âmbito do ensino 

médio integrado na rede dos institutos federais, mostrando a necessidade de se preencher essa 

lacuna. 

  O quadro 4 apresenta o levantamento de trabalhos que foram elaborados durante 

pesquisas a nível de mestrado e doutorado. Importante destacar a pouca quantidade de obras 

encontradas, que se aproxima de uma média de um trabalho por ano, levando em conta o 

intervalo de tempo tomado aqui nesse estudo. 

 

  Quadro 4 - Descrição dos trabalhos tipo dissertações ou teses envolvendo o tema LC 

Título/nível Autores Ano 

Letramento científico: O despertar do conhecimento das 

ciências desde os anos iniciais do ensino 

fundamental/Mestrado 

MONTENEGRO, 

P. P. 

2008 

(Continua...) 
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(Continuação) 

Título/nível Autores Ano 

Abordagem CTS e possibilidades de letramento 

científico no Projeto Água em Foco: Tipos textuais e 

linguagem científica/Mestrado 

 RODRIGUES, C. 2010 

Letramento científico crítico e gênero notícia de pc: Análise 

de atividades didáticas de leitura em língua inglesa/Mestrado 

SOCOLOSKI, T. S. 2011 

Análise de atividades didáticas com vistas à promoção 

de letramento científico/Mestrado 

ARNT, J. T. 2012 

Letramento científico: conhecimentos construídos ao  

longo do ensino fundamental/Mestrado 

FERREIRA, R. M. 

S. 

2013 

Letramento científico em ciências: Investigando processos 

de mediação para a construção dos saberes científicos em 

espaços não formais de ensino/Doutorado 

AMARAL, L. C. 2014 

Letramento científico em ciência da linguagem no gênero 

livro didático de Inglês como língua 

adicional(ILA)/Mestrado 

FLORÊNCIO, J. A. 2014 

O letramento científico e práticas dos professores de 

biologia do ensino médio/Mestrado 

SOUZA, T. T. 2015 

Estratégias de ensino-aprendizagem de ciências no Ensino 

Fundamental I para o início da alfabetização e letramento 

científico e atuação na ZDP/Mestrado 

COSTA, F.N. 2016 

Letramento Científico no Brasil e no Japão a partir dos 

resultados do PISA/Doutorado 

MURI, A. F. 2017 

Ensino de ecologia sob a perspectiva CTS e investigativa: 

um caminho para o letramento científico/Mestrado 

HORA, B. L. V. 2017 

Questões sociocientíficas na Educação CTSA: 

Contribuições de um modelo teórico para o letramento 

científico crítico/Doutorado 

CONRADO, D. M. 2017 

  Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O trabalho de Montenegro (2008) estudou o impacto de uma abordagem CTS em uma 

turma dos anos iniciais do ensino fundamental e as contribuições desse enfoque para o LC. A 

pesquisa mostra que o uso do enfoque CTS torna as aulas de ciências mais dinâmicas e houve 

sucesso no que diz respeito ao uso social dos conhecimentos construídos em sala de aula, por 

parte dos alunos.  

Rodrigues (2010) investiga o LC por meio da apropriação da linguagem científica em 

produções textuais de estudantes do ensino médio de uma escola pública estadual de Belo 

Horizonte. Os textos foram produzidos a partir do projeto “Água em foco”. Esse projeto propõe 

discutir alguns conceitos químicos a partir de uma abordagem CTS sobre a qualidade da água 

em ambientes urbanos. Os resultados mostraram diferentes graus de apropriação da linguagem 

científica e níveis de LC dos estudantes. 
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O estudo de Socoloski (2011) tem como objetivo discutir uma proposta didática de LC 

por meio da análise de atividades de leitura publicadas em um livro didático de língua inglesa 

aprovado pelo Programa Nacional do Livro Didático de 2012. Os resultados dessa produção 

contribuíram para uma abordagem pedagógica de LC, ao levar os estudantes nas aulas de língua 

inglesa a um maior entendimento da relação entre os discursos da ciência e das mídias 

responsáveis pela Popularização das Ciências (PC) e estimulou uma reflexão sobre o impacto 

da ciência e da PC nas vidas dos sujeitos produtores e leitores dessas notícias. 

A pesquisa de Arnt (2012) propõe uma análise crítica de atividades de livros didáticos 

de leitura instrumental em língua inglesa como forma de explicitar as práticas de promoção de 

LC em tais materiais. A produção aponta possibilidades de utilização do gênero notícia de 

popularização de ciências para fins de LC como também para a elaboração de material didático 

de inglês para uso acadêmico. 

Ferreira (2013) em sua dissertação propõe-se a analisar, de forma prática, diferentes 

estratégias de LC, tendo como laboratório duas turmas da última série do ensino fundamental 

de uma escola municipal localizada na Região Metropolitana de Porto Alegre, ao longo do ano 

de 2012. A pesquisa teve uma abordagem qualitativa formada por um ciclo de análise 

constituído de três elementos: unitarização, categorização e comunicação. Os resultados 

indicam que, quando os professores fazem uso de estratégias variadas e quando o estudante 

participa de forma ativa do processo de aprendizagem os conhecimentos científicos são 

construídos de forma satisfatória. 

A tese de Amaral (2014) discute as dimensões pedagógicas presentes nos espaços não 

formais de ensino, como por exemplo, clubes de ciências, tentando identificar quais os 

processos de mediação para a construção dos saberes científicos nestes espaços. Dentre algumas 

constatações dessa pesquisa, pode ser citado que o clube de ciências, por exemplo, pode 

promover algumas práticas para a construção do LC, assim como se revela um espaço de 

formação dos envolvidos. 

Florêncio (2014) discute em seu trabalho o discurso da ciência em livros didáticos no 

contexto educacional. Esta pesquisa teve como objetivo verificar em que medida conceitos 

mobilizados contemporaneamente no campo da Ciência da Linguagem, tais como 

aprendizagem sociocultural, linguagem como gênero e leitura como LC são popularizados no 

livro didático de Inglês como Língua Adicional (ILA) de tal forma que promovam o LC em 

linguística aplicada dos alunos. Os resultados apontam que, em geral, as atividades de leitura 

analisadas pouco contribuem para o LC em Ciência da Linguagem em ILA dos alunos. 
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Souza (2015) produziu uma dissertação sobre as práticas dos professores de Biologia do 

ensino médio realizadas nas escolas públicas de Iguatu e suas reais possibilidades para 

desenvolver o LC. O estudo analisou como essa temática surge na prática docente, além de 

propor atividades que sejam desenvolvidas com estes professores e seus alunos. O resultado 

possibilitou verificar que os professores envolvidos não apresentaram domínio do conceito de 

LC. Em relação à intervenção na sala de aula, quando o conhecimento prévio dos estudantes 

era levado em consideração, eles puderam desenvolver competências inerentes ao LC de forma 

a resolver problemas a partir de situações concretas. 

O trabalho de Costa (2016) propõe investigar estratégias voltadas a alunos do ensino 

fundamental I da rede municipal de ensino de Guaratinguetá-SP com o intuito de promover o 

início da AC/LC, a serem desenvolvidos ao longo da educação básica. Os resultados indicam 

uma contribuição na introdução do aluno no universo da ciência como um saber escolar, 

iniciando o seu processo de AC/LC e desenvolvendo melhor compreensão e interesse pelos 

conteúdos das ciências naturais.  

O estudo de Muri (2017) comparou o LC dos estudantes brasileiros e japoneses, a partir 

dos resultados do PISA nas edições 2006 e 2015, com foco em ciências. Entrevistas realizadas 

com especialistas em ensino de ciências e gestoras do PISA, no Brasil e no Japão, mostraram 

que o sucesso do Japão nessa avaliação é devido a um currículo comum e a uma política de 

formação continuada dos docentes. O baixo desempenho dos estudantes brasileiros estaria, por 

sua vez, relacionado à falta de preparo dos estudantes. A falta de familiaridade com o teste e a 

deficiente formação dos professores também são levados em conta. 

Hora (2017) em sua pesquisa propõe como produto educacional, uma sequência 

investigativa com enfoque CTS para o ensino de ecologia com o intuito de construir o LC e 

contribuir com a formação de professores. Na investigação percebeu-se que os docentes não 

compreendem, totalmente, o sentido desta terminologia apesar de utilizarem alguns de seus 

elementos. Observou-se nas respostas dos alunos o uso de palavras que são comuns no meio 

científico para uso social, atitudes que envolvem a tomada de decisão responsável abrangente 

às problemáticas ambientais e desenvolvimento de pensamento crítico. 

Conrado (2017) na sua tese propõe um modelo teórico de ensino com base em Questões 

Sociocientíficas (QSCs) e avalia suas características, visando a melhoria da capacidade de 

mobilização de conteúdos e da formação de cidadãos socioambientalmente responsáveis. 

Posteriormente um modelo foi elaborado em uma sequência didática para a aplicação de 

conteúdos de ecologia, evolução e ética e o alcance do LC crítico, no contexto do ensino 

superior de biologia. A expectativa da autora é que este trabalho possa contribuir para avanços 
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na área de pesquisa e implementação de inovações educacionais sobre o uso de QSCs na 

educação. 

As dissertações e teses encontradas nesse levantamento indicam que o ensino 

fundamental é mais avaliado que o ensino médio. Destaca-se ainda nessas produções como a 

disciplina de Inglês aparece como foco nos trabalhos de Florêncio (2014), Socoloski (2011) e 

Arnt (2012). Importante citar o trabalho de Amaral (2014) que discute espaços não formais que 

podem ser utilizados como facilitadores para a construção do estado de LC, confirmando o que 

foi discutido por Mamede e Zimmermann (2005b) quando abordam que a escola não consegue, 

de forma solitária, possibilitar o LC dos estudantes.  

Após avaliação dos trabalhos, observou-se que, das 12 produções discutidas, apenas 3 

são oriundas de programas de doutorado, indicando que esse assunto não está sendo pesquisado 

com a mesma intensidade que se estuda nos mestrados, ou seja, não há uma verticalização da 

pesquisa sobre o tema em questão. Uma possibilidade é que as teses de doutorado estejam em 

andamento, visto que alguns estudantes já iniciaram seus estudos sobre essa temática no 

mestrado. Outra explicação pode ser a inexistência (ou insuficiência) de linhas de pesquisa nos 

programas de doutorado que tenham como foco esse tema. 

Diante do expressivo número de trabalhos apresentados em eventos, 17 ao todo, e 24 

artigos publicados em revistas, totalizando 41 estudos, e de modo a compreender melhor o 

objeto de cada trabalho e quais áreas têm recebido mais atenção dos pesquisadores, após a 

leitura dos resumos das produções encontradas, foram elaboradas categorias para sistematizar 

e catalogar do que se tratam estas produções.  

Inicialmente serão discutidos os artigos publicados em revistas. Foram criadas 3 

categorias para agrupar os trabalhos que se assemelham nas temáticas debatidas, são elas: 

formação inicial e continuada de professores e estudos comparativos, estudos sobre a 

divulgação das ciências e, por fim, trabalhos aplicados no ensino básico. No quadro 5 estão 

expostos os títulos, autores e o ano dos 17 artigos e em seguida uma discussão sobre cada 

produção dentro da categoria no qual o trabalho foi classificado. 

 

Quadro 5 - Lista dos artigos pesquisados no levantamento 

Título do artigo Autor Ano 

A formação do professor e pesquisador em ensino de: 

Ênfase na alfabetização e letramento científico-

tecnológico 

MION, R. A.; 

ALVES, J. A. P. 

2010 

(Continua...) 
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(Continuação)   

Título do artigo Autor Ano 

Letramento científico: Sentidos e valores. ROTH, D. M. 2011 

Letramento científico: Estudo comparativo a respeito 

da produção escrita de trabalhos acadêmicos na 

universidade 

VALENTE, R. Q. M.; 

CONCEIÇÃO, R. I. S. 

2013 

Popularização da ciência, letramento científico e ações 

educacionais: uma entrevista com a professora Maria 

Eduarda Giering 

ALBÉ, M. H. 2014 

Olhares complementares sobre letramento científico e 

o papel dos pesquisadores em comunidades virtuais. 

SOUSA, R. S. C.; 

BUFREM, L. S.; 

DO NASCIMENTO, B. 

S. 

2015 

Letramento científico e simplificação textual: O papel 

do tradutor no acesso ao conhecimento científico 

FINATTO, M. J. B.; 

STEFANI, M.: EVERS, 

A. 

2016 

O laboratório didático de química (ladquim): um 

espaço não-formal de ensino do instituto de química da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro para a 

promoção do letramento científico e da formação 

cidadã 

GUERRA, A. C. O.; 

TURCI, C. C.; 

FRANCISCO, T. V.; 

DOS SANTOS, F. L., 

RODRIGUES, U. S., DE 

SOUZA, F. R.; 

NÓBREGA JÚNIOR, E. 

D. 

2015 

Letramento científico na formação inicial do professor SILVA, W. R. 2016 

Contribuições da língua portuguesa para uma proposta 

de letramento científico e tecnológico no contexto 

escolar. 

DIESEL, A.; OLIVEIRA, 

E. C.; DEL PINO, J. C.; 

MARMIT, D. J. 

2016 

Professores de biologia e a busca por práticas 

pedagógicas voltadas ao letramento científico: uso de 

texto de divulgação científica 

SOUZA, T. T. ; 

MARCHI, M. I. ; 

STROHSCHOEN, A. A. 

G. 

2016 

A experiência de um indicador de letramento científico SERRA, L. F. S.;  

CATELLI JÚNIOR, R.; 

CURY, A. L. C. F.; 

LIMA, A. L. D. 

2016 

Letramento científico e consciência metacognitiva de 

grupos de professores em formação inicial e 

continuada: um estudo exploratório 

GOMES, A. S. A.; 

ALMEIDA, A. C. P. C. 

2016 

Divulgação científica: Analisando modelos de 

comunicação da ciência e tecnologia e implicações 

para o letramento científico e tecnológico 

FIRME, R. N.; SILVA, P. 

N. 

2016 

Alfabetização científica ou letramento científico? 

Interesses envolvidos nas interpretações da noção 

de scientific literacy 

CUNHA, R. B. 2017 

(Continua...) 
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(Continuação) 

Título do artigo Autor Ano 

Uso do robô escova para a iniciação de crianças do 5º 

ano do ensino fundamental no letramento científico 

GAVAZZI, A. N. F.; 

SINIEGHI, A. L. L.;  

CAPUZZI, J. M.; 

SOUZA, L. M. 

2017 

Letramento científico nas aulas de física: um desafio 

para o ensino médio 

SILVA, H. F.;  

CARVALHO, A. B. G. P. 

2017 

Acordes e dissonâncias do letramento 

científico proposto pelo PISA 2015 

VIEIRA, A. M. 2017 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

4.1.1 Formação inicial e continuada de professores e estudos comparativos 

 

Mion e Alves (2010) discutem em seu trabalho ações empreendidas em um programa 

de investigação-ação educacional, objetivando a alfabetização e LCT na formação inicial e 

continuada de professores. Os resultados, entre outros, são: a produção de projetos para nortear 

as práticas educacionais em ensino de Física, seja do professor supervisor, seja do licenciando-

estagiário; atividades educacionais em Física transformando objetos técnicos em equipamentos 

geradores; um diálogo entre a formação inicial de professores e a formação continuada de 

professores em serviço. 

Partindo de uma entrevista feita com 18 pesquisadores, metade da área de Linguística, 

Letras e Artes/CNPQ e a outra metade da Área de Ciências Agrárias/CNPQ, o trabalho de 

Valente e Conceição (2013) investigou as similaridades e divergências, sob o olhar dos 

orientadores, na compreensão do processo interativo entre orientador e orientando durante o o 

desenvolvimento de trabalhos científicos escritos. Foram consideradas as análises qualitativas 

e também quantitativas, o que possibilitou os pesquisadores concluírem que há mais 

similaridades do que divergências entre os dois grupos, ainda que sejam de áreas do 

conhecimento notoriamente diferentes. 

Em sua pesquisa, Silva (2016) aponta algumas colaborações dos estudos do LC para a 

formação inicial de professores nas licenciaturas brasileiras. Dentre os apontamentos, está em 

destaque o fazer docente e pedagógico empenhado com a formação cidadã do aluno no ensino 

básico. Este artigo pode ser definido como um estudo teórico desenvolvido no ponto de vista 

indisciplinar da Linguística Aplicada. 

Gomes e Almeida (2016) analisam as habilidades de LC e o perfil metacognitivo de 

grupos de professores da educação básica e licenciandos. Os resultados obtidos mostram que 
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em um grupo de 23 licenciandos e 20 professores em exercício, 74% ainda não possuem um 

nível adequado de LC, mesmo declarando que utilizam frequentemente diferentes estratégias 

metacognitivas para estudar e planejar aulas. 

Vieira (2017) se propõe a investigar se existe ou não sintonia entre o conceito acadêmico 

de LC e o conceito previsto nos documentos e nas normas educacionais do PISA. Através dos 

resultados, encontramos divergências e dissonâncias, que servem como suporte a uma reflexão 

acerca da validade e relevância do PISA como instrumento avaliador, assim como sobre a 

aprendizagem que está assegurada no nosso sistema educacional. 

 

4.1.2 estudos sobre a divulgação das ciências 

 

No trabalho de Motta-Roth (2011) há um debate sobre os conceitos contemporâneos 

para ciência e de LC. Inicialmente, discute-se que o acesso ao repertório de conhecimentos 

gerados pela ciência é um dos principais meios de qualificação das condições de vida em 

sociedade na contemporaneidade. Em seguida, a pesquisadora argumenta que ciência e 

tecnologia são termos que devem ser percebidos e incluídos no repertório de conhecimento 

humano. Assim, a sociedade pode ter acesso aos conhecimentos científicos por meio de 

publicações, em portais eletrônicos, em revistas ou jornais impressos especializados em PC.  

O artigo de Albé (2014) é uma entrevista com a professora Maria Eduarda Giering na 

qual foram tratados assuntos como popularização da ciência, grupos de pesquisa e modelos de 

comunicação pública da ciência. Também é comentada a diferença entre popularização da 

ciência e divulgação da ciência e, depois de vários debates, foi escolhido o termo “comunicação 

pública da ciência” pois possui como objetivo a democratização das ciências.  

Sousa, Bufren e Nascimento (2015) realizaram um estudo webométrico sobre a 

discussão em torno das audiências a serem privilegiadas no que diz respeito aos impactos e à 

incidência das informações de caráter científico. A pesquisa afirma que a possibilidade de novas 

formas de LC é concretizada na web e infere que, sob esse viés, é prudente observar novas 

maneiras de viabilizar estratégias para o letramento científico. 

A pesquisa de Finatto, Stefani e Evers (2016) apresenta uma experiência feita por um 

grupo de estudantes de Letras/Tradução, que se utilizou da leitura e simplificação de um texto 

científico a respeito da Doença de Parkinson. A sugestão era simplificar o texto de forma que 

este se tornasse acessível para o perfil de brasileiros em idade adulta, com baixa escolaridade e 

que não possuem o hábito da leitura. Após análise dos dados apresentados, percebeu-se que os 

alunos que participaram do processo possuem o que os autores denominam como “expertise” 
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digital e LC, pois demonstraram familiaridade com a temática abordada, depois de passar por 

um período correspondente a meses manipulando textos que tratavam deste assunto. 

O trabalho de Serra et al. (2016) analisa até que ponto a população jovem e adulta 

brasileira mostra dominar competências de uso das ciências para, através da leitura, escrita e 

raciocínio matemático, entender e solucionar problemas relacionados ao cotidiano ligados, em 

maior ou menor grau, às ciências. Os resultados desta edição do Índice de Letramento Científico 

(ILC) mostraram sinais positivos de uma compreensão por parte da população estudada, em 

relação às ciências, que pode ser percebida pelos índices de relevância dadas a elas no cotidiano. 

Contudo, deve-se salientar o fato de que apenas parte do público sinalizou ter interesse por 

profissões relacionadas às ciências. Já em relação a acompanhar os fatos e processos científicos, 

os dados obtidos revelaram uma população com inexpressiva propriedade sobre temas 

recorrentes veiculados nos meios de comunicação, e dentre os meios, os jornais e as revistas 

foram apontados com mais frequência como as principais fontes de acesso a essas informações. 

O objetivo do estudo de Firme e Silva (2016) foi identificar modelos de comunicação 

de ciência e tecnologia em atividades de divulgação científica, desenvolvidas através de 

palestras, no contexto de um projeto de extensão, em duas escolas públicas estaduais da região 

metropolitana do Recife-PE ao longo de 2015 e analisar implicações para o LCT dos alunos. As 

atividades de divulgação científica se constituíram como um instrumento para a construção do 

LCT, pois as palestras contribuíram, por exemplo, para compreensão que a ciência e a 

tecnologia são atividades humanas que influenciam e sofrem influência da sociedade. 

Cunha (2017) trata em seu artigo o uso do termo "letramento" nos estudos sobre a 

linguagem e apresenta algumas definições de scientific literacy em trabalhos internacionais 

sobre divulgação científica e ensino de ciências. Depois confronta essas definições com 

trabalhos de autores brasileiros do campo do ensino de ciências, um que usa "alfabetização 

científica" e outro que usa "letramento científico". Por fim, apresenta um diálogo do ensino de 

ciências com o jornalismo para potencializar a noção de LC. 

 

4.1.3 Trabalhos aplicados no ensino básico 

 

Guerra et al. (2015) apresentam em seu trabalho uma oficina realizada em um projeto 

de extensão do laboratório, relacionando a importância da mineração para a economia 

brasileira, focando em assuntos como cristalização fracionada, condutividade de soluções 

aquosas e testes de chamas. Estudantes de cinco escolas públicas participaram das atividades e 
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os resultados sugeriram que a oficina proposta é uma excelente forma de discutir temas em 

Química com os alunos, tais como teoria atômica, ligação química e solubilidade. 

A pesquisa de Diesel et al. (2016) pretendia primordialmente ratificar as colaborações 

da disciplina Língua Portuguesa no contexto de uma abordagem em CTS. Neste estudo também 

é apresentada uma proposta de atividade didática relacionada à obra “O menino do dedo verde”, 

de Maurice Druon, que tem como finalidade instigar os alunos a intervirem na realidade onde 

estão inseridos, a fim de realizar melhorias. Mediante análise dos resultados, constatou-se que 

a disciplina Língua Portuguesa pode ser uma significativa aliada no processo de aplicação da 

abordagem CTS quando realiza suas atividades de forma a evidenciar a leitura. 

Souza, Marchi e Strohschoen (2016) discorrem sobre a busca pelo LC a partir do uso de 

textos de divulgação científica na prática dos professores de Biologia do ensino médio. A 

pesquisa foi realizada em escolas públicas do município de Iguatu, Ceará, no ano de 2014. Os 

resultados mostraram a importância do uso dos textos científicos para o desenvolvimento da 

autonomia, tomada de decisões e da criticidade dos estudantes frente a situações de sua vida 

prática que envolvam questões científicas. 

Gavazzi et al. (2017) realizaram um estudo investigativo a respeito de uma possível 

inserção do processo de LC no 5° ano do ensino fundamental, estimulando a curiosidade pela 

ciência através de atividades instigantes, resolução de problemas e exploração dos fenômenos 

naturais. Os alunos do 5° ano de uma escola da rede privada de ensino foi o público alvo deste 

estudo de caso, que fez uso da Aprendizagem Baseada em Projetos como metodologia de 

ensino. Após análise dos dados obtidos, constatou-se que atividades pedagógicas relacionadas 

a propostas intrigantes são importantes para as crianças do 5° ano do ensino fundamental, pois 

estas estimulam a curiosidade e fazem emergir o protagonismo dos educandos.  

O artigo de Silva e Carvalho (2017) discute sobre a conceituação de LC e AC e a forma 

como estas se relacionam com a construção cidadã do indivíduo. Para isso, desenvolveram sua 

pesquisa em uma escola de referência do ensino médio, inserida na disciplina de Física, aplicada 

a uma turma do segundo ano. Os resultados obtidos apontam que o baixo nível de LC de alguns 

alunos está ligado a baixa compreensão que estes têm a respeito dos conteúdos das ciências 

naturais, o que faz com que os alunos tenham uma visão reduzida da importância de se estudar 

Física, pois não se identificam como sujeitos que podem interferir de maneira ativa no 

desenvolvimento de ações relacionadas a ciência e tecnologia. 

De uma forma geral, percebe-se que os artigos tratam de várias áreas onde o LC pode 

ser estudado, que vai desde o ensino fundamental até a pós-graduação. Há produções que tratam 

de propostas de ensino com o objetivo de se construir o estado de letramento no ensino médio 
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como os trabalhos de Diesel et al. (2016), Souza, Marchi e Strohschoen (2016) e Silva e 

Carvalho (2017). Existem os estudos que tratam da formação dos professores de modo que eles 

possam realizar suas respectivas práticas de modo a possibilitar o letramento científico dos 

estudantes, são eles: Mion e Alves (2010), Silva (2016) e Gomes e Almeida (2016). Também 

foi verificado que há trabalhos que objetivem a divulgação da ciência, como o estudo oriundo 

de um projeto de extensão de Guerra et al. (2015) bem específico para a disciplina de Química. 

Uma outra produção que trata sobre divulgação científica é o trabalho de Firme e Silva (2016), 

que discutem as atividades de divulgação científica como possível instrumento facilitador para 

a construção do letramento científico nos estudantes. 

Umas das principais formas de divulgar e debater os assuntos que são objetos de 

pesquisas são os eventos, nos quais diversos trabalhos são socializados para que a comunidade 

acadêmica saiba quais os principais pontos que estão sendo discutidos sobre os mais diversos 

assuntos. Como este levantamento trata do LC, pode-se perceber que os estudos que são 

apresentados em eventos, concentram-se mais em pesquisas que tematizam tanto o ensino 

fundamental como o médio. As produções oriundas de eventos, 24 no total, estão dispostas no 

quadro 6. Após leitura do resumo e dos resultados ou considerações, os trabalhos foram 

separados por categorias onde foram agrupados estudos que tratavam da mesma temática ou 

assuntos semelhantes, discute-se, em seguida, cada trabalho citado. 

 

  Quadro 6 - Trabalhos apresentados em eventos que constam no levantamento 

Título do trabalho Autor Ano Evento 

Letramento, letramento científico: 

Possibilidades de interação 

LAMARQUE, T.; 

PEREIRA, A. G.  

2009 XXI Salão de 

Iniciação Científica 

Perspectivas da educação científica 

no curso de ciências biológicas: 

Relações entre letramento 

científico, empoderamento e o 

estágio curricular supervisionado 

MOURA, R. M.; 

TEIXEIRA, A. M. F. 

2010 IV Colóquio 

Internacional 

Educação e 

Contemporaneidade 

Aulas de Genética: A intenção de 

proporcionar um letramento 

científico por meio de diferentes 

práticas metodológicas 

VIEIRA, V.; 

FONSECA, M. C. V.; 

VIANA, L. A.; 

MARTINS, G. A. 

2011 II Simpósio em 

Ensino de Ciências e 

Meio Ambiente 

Biotecnologia no século XXI: Um 

caso de letramento científico 

GOULART, A. O. F.; 

MAIA, E. D. 

2012 III SINECT 

Análise do letramento 

científico dos alunos sobre química 

nas escolas estaduais de Aracaju 

CRUZ, M. C. P.; 

SANTOS, M. G. G.; 

DE AQUINO, G. B. 

2012 VI Colóquio 

Internacional 

Educação e 

Contemporaneidade 

(Continua...) 
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(Continuação) 

Título do trabalho Autor Ano Evento 

Educação pela pesquisa 

e  letramento científico: Uma 

experiência em ciências biológicas 

GOULART, A. O. F.; 

MAIA,E. D. 

2013 IX ENPEC 

A prática do letramento 

científico em atividade lúdica entre 

grupos 

ALFONSI, L. E.; 

SAMPAIO, V. P. B. E. 

S.;  CROCE, C. A. S.; 

SILVA, F. M. C.; 

COELHO,V. A. P.; 

RUFINO, M.; SILVA, 

R. L. F. 

2013 IX ENPEC 

Significações do ensino de ciências 

e matemática: estudos preliminares 

em contexto de letramento 

científico-digital 

FRAIHA-MARTINS, 

F. ;GONÇALVES, T. 

V. O. 

2013 IX Congreso 

Internacional sobre 

Investigación en 

Didáctica de las 

Ciencias 

A Iniciação Científica na educação 

básica: Uma possibilidade para 

desenvolver o letramento 

científico. 

AMARAL, L. C. 2014 34º EDEQ 

A formação cidadã do educando no 

ensino de ciências: O letramento 

científico na prática 

QUEIROZ, M. B. A.; 

GATINHO, M. M. M.; 

MENDES, F. C.; 

GOMES, R. O.;  

ARAÚJO, W. S. 

2014 II CONEDU 

Alfabetização 

científica, letramento científico e o 

impacto das políticas públicas no 

ensino de ciências nos anos 

iniciais: uma abordagem a partir do 

PNAIC. 

PEREIRA, J. C. ;  

TEIXEIRA, M. R. F. 

2015 IX ENPEC 

Uma proposta do estudo 

de letramento científico em uma 

escola pública de ensino 

fundamental na cidade do 

Salvador–BA 

RODRIGUES, M. R. C. 2015 ICCAL 

Projeto Água em Foco 

e letramento científico 

PEREIRA, J. C.; 

TEIXEIRA, M. R. F. 

2015 15º ENEQ 

O uso de charges como 

potencializador do letramento 

científico 

OLIVEIRA, L. A.; DA 

SILVA, N. S.; DE 

MATTOS, C. G. V. 

2015 X ENPEC 

Vivenciando o letramento 

científico na educação de jovens e 

adultos (EJA) em uma escola 

pública de Candeias-BA 

MIRANDA, M. S.; 

SANTANA, B. V.;  

SILVA, L. F. 

2015 ICCAL 

(Continua...) 
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(Continuação) 

Título do trabalho Autor Ano Evento 

Alfabetização e letramento 

científico: uma análise sobre a 

prática interdisciplinar 

OLIVEIRA, A. P. M.; 

ROSA, D. E. G. 

2015 Maternidadeela 2015 

Clinicaela 2015 

Até que ponto o letramento 

científico é possível em turmas 

com dificuldades na língua 

materna? Limitações e 

contribuições da leitura e da escrita 

em aulas de ciências 

PERLINGEIRO, R. V.; 

GALIETA, T. 

2016 VI ENEBIO e VIII 

EREBIO 

Alfabetização científica 

e letramento científico no livro 

didático de biologia 

OLIVEIRA, A. A. N. ; 

VAZ, W. F. 

2016 XIII Semana de 

Licenciatura  

 

Ciência e tecnologia (C&T) 

atreladas à sustentabilidade através 

do letramento científico 

CARVALHO, M. S. ; 

SANTANA, Z. S.; 

SANTOS, I. A. ; 

PACHECO, C. S. G. 

R. 

2016 III CONEDU 

Letramento científico: desafios 

para as práticas docentes no 

ensino de ciências 

 

SENA, J. V. R.;  

OLIVEIRA, M. A. M. 

de; DOS SANTOS, M. 

P.; FREITAS,E. F;. 

AMORIM, R. J. R. 

2017 IV CONEDU 

Letramento científico no curso de 

licenciatura em física do campus 

VII da UEPB 

PEREIRA, A. C. N.; 

NÓBREGA, J. K.;  

DA SILVA,V. F. ; 

SANTOS, K. R. 

2017 IV CONEDU 

Letramento científico e 

consciência metacognitiva: um 

estudo exploratório 

GOMES, A. S. A.; 

ALMEIDA, A. C. P. C. 

2017 11º ENPEC 

O uso de webquest em processos 

de letramento científico-digital 

FRAIHA-MARTINS, 

F. ;GONÇALVES, T. 

V. O. 

2017 11º ENPEC 

Alfabetização científica 

ou letramento científico? Entre 

elos e duelos na educação 

científica com enfoque CTS 

NUNES, M. A.; 

DAVEL, M. A. N. 

2017 11º ENPEC 

  Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.1.4 Trabalhos desenvolvidos na educação básica 

 

O trabalho de Cruz, Santos e Aquino (2012) tem por objetivo analisar o letramento 

científico acerca de Química dos alunos da 3ª série do ensino médio das escolas estaduais da 

cidade de Aracaju – SE. Os resultados obtidos evidenciaram um lado positivo pois os estudantes 

apresentaram certo grau de LC em alguns aspectos, porém, em outros aspectos avaliados não 

foi possível identificar a construção do estado de letramento.  
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Gourlart e Maia (2013) apresentaram um estudo que tinha como objetivo analisar, dentre 

os alunos de uma turma do 8° ano do ensino fundamental, os resultados provenientes da 

aplicação de metodologias investigativas em aulas de ciências e como estas podem contribuir 

para o LC. Com os resultados obtidos, além dos textos produzidos, foi possível construir 

gráficos para análise, e constatar o quanto a vivência deste processo despertou interesse em 

grande parte dos alunos a partir da análise da realidade encontrada. 

A pesquisa-ação de Alfonsi et al. (2013), desenvolvida no contexto do PIBID, baseou-

se em uma atividade lúdica (gincana) entre grupos. Os resultados deste trabalho apontam que 

ofertar modelagens pedagógicas que possam ativar habilidades diferentes das que são feitas 

cotidianamente, viabilizou o envolvimento e aprendizagem dos alunos que não costumam obter 

destaque em outras tarefas ligadas ao modelo tradicional de ensino. 

Amaral ([2014]) em seu trabalho acompanhou a criação de projetos de iniciação 

científica por parte de estudantes da educação básica identificando as possibilidades de 

desenvolver a AC por este meio. Os resultados mostraram que algumas competências 

vinculadas ao LC foram desenvolvidas, tais como o protagonismo do estudante por meio de 

uma prática consciente, o que possibilitou uma nova visão de mundo, partindo dos temas 

escolhidos. 

O estudo de Queiroz et al. (2014) expõe uma prática de LC sobre o tema “Métodos 

Anticoncepcionais” e estabelece relações entre a prática pedagógica e a abordagem 

metodológica desse conteúdo. Os resultados emitem uma posição inicial adequada aos 

objetivos estabelecidos pelo LC, porém, mostram uma necessidade de mais oficinas com 

metodologias voltadas para essa prática. 

Rodrigues (2015) apresentou um artigo cujo objetivo era avaliar as atividades de leitura 

e escrita, relacionadas aos textos de divulgação científica que foram trabalhados com alunos 

concluintes do ensino fundamental. A partir desse estudo, foi possível concluir que os alunos 

são capazes de fazer a identificação do tema, o reconhecimento do gênero através do suporte, 

distinguir se é ou não um texto literário, qual o objetivo do autor, além de reconhecer 

informações explícitas e aspectos linguísticos empregados. 

O trabalho de Pereira e Teixeira (2015) aborda a relação entre os termos alfabetização 

científica e letramento científico nos anos iniciais do ensino fundamental, incluindo uma 

discussão sobre o Plano Nacional de Educação (PNE) e o Pacto Nacional de Alfabetização na 

Idade Certa (PNAIC). Finaliza apresentando uma reflexão sobre alternativas tecnológicas para 

uma AC/LC como possíveis caminhos para a construção do conhecimento na sociedade 

contemporânea. 



53 

 

A pesquisa de Oliveira, Silva e Mattos (2015) analisa possibilidades de LC dos 

estudantes de quatro turmas do 2º ano do ensino médio de uma escola da rede pública de Belo 

Horizonte - MG que participaram de um projeto de iniciação à docência em 2013. Identificou-

se que o nível de LC dos estudantes foi considerado baixo e o trabalho relata os prováveis 

motivos para esses resultados, como por exemplo, os estudantes não utilizaram os conceitos 

científicos para descrever as charges.  

O artigo de Miranda, Santana e Silva (2015) relata a experiência em sala de aula de uma 

professora, no ano de 2014, com alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), do turno 

noturno, situado no município de Candeias, região metropolitana de Salvador-BA. Ao término 

da intervenção proposta pela docente, os alunos desenvolveram habilidades como: distinguir 

tema e assunto; identificar elementos estruturais do texto de divulgação científica e utilização 

da língua padrão. Em relação aos aspectos linguísticos foi possível notar o uso apropriado dos 

pronomes como elemento coesivo e o valor expressivo das formas linguísticas. 

Oliveira e Rosa (2015) realizaram uma análise reflexiva das ações e experiências 

relativas ao PIBID, no subprojeto de licenciatura Interdisciplinar “Alfabetização e letramento 

científico: uma leitura de mundo”, envolvendo as áreas de Pedagogia, Ciências Biológicas e 

Geografia. Os resultados mostram reflexões sobre as aprendizagens das crianças, e a prática 

pedagógica aplicada durante a execução do projeto. 

A produção de Perlingeiro e Galieta (2016) visava expor e analisar atividades, na 

tentativa de mensurar de que forma a leitura e a escrita em aulas de ciências contribuem na 

aprendizagem da língua materna e para o LC. Após análises, concluíram que as atividades 

contribuíam, ainda que de forma pouco expressiva, não só para o LC, como também para o 

letramento linguístico.  

O estudo de Carvalho et al. (2016) discute os resultados de um projeto realizado com 

alunos do 2º módulo do curso de Edificações da modalidade de ensino EJA do Instituto Federal 

do Sertão Pernambucano – Campus Petrolina, visando abordar a temática “Sustentabilidade 

através do letramento científico (LC), Ciência e Tecnologia (C&T)”. Os resultados indicaram 

dificuldades dos estudantes em interpretar textos e gráficos que tinham conteúdo científico, 

porém, se destaca a empolgação e comprometimento dos estudantes ao se envolverem com essa 

abordagem e com o tema sustentabilidade. 

O artigo de Sena et al. (2017) discute LC, inserindo-se neste contexto de modo a pleitear, 

mesmo que sucintamente, considerações sobre práticas docentes nas séries finais do ensino 

fundamental. Os resultados mostraram algumas constatações, tais como: o livro didático 

adotado pela citada instituição continua sendo a referência básica do planejamento letivo; as 
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práticas leitoras e escritoras em sala de aula ainda estão centradas nos textos do livro e na 

resolução de exercícios/avaliações escritas e constatou-se ainda que são raras as 

experimentações científicas, visitas a campo ou feiras de ciências. 

 

4.1.5 Análise do LC em livros didáticos  

 

A produção de Lamarque e Pereira (2009) tem como objetivo analisar se os livros 

didáticos de inglês possibilitam o letramento, o letramento visual e o letramento científico por 

meio de gêneros textuais de difusão científica. Os autores avaliaram em que medida o 

multiletramento está sendo propiciado no ensino de inglês como língua estrangeira para o 

ensino médio, além de propor maneiras de promovê-lo. 

Oliveira Neto e Vaz (2016) apresentam uma investigação no livro didático de biologia 

adotado na rede pública de ensino do estado de Goiás, com o objetivo de encontrar indícios que 

o livro possibilita a construção da AC/LC dos estudantes. Após análise, verificou-se que existe 

o uso dos pressupostos do LC no desenvolvimento dos conteúdos do livro adotado. 

 

4.1.6 Formação inicial e continuada de professores 

 

O estudo de Moura e Teixeira (2010) discute a relevância do LC na formação inicial no 

curso de Ciências Biológicas, evidenciando que este é um dos elementos primordiais para o 

empoderamento dos sujeitos em suas práticas sociais. A pesquisa mostra uma reflexão e 

posterior discussão de dados obtidos, sob a percepção do referencial teórico escolhido, e das 

possibilidades de debate do LC nas questões atuais do ensino de Biologia.  

Vieira et al. (2011) apresentaram uma produção que sugere mudanças através de 

variadas ferramentas metodológicas que pudessem ser testadas na disciplina de Genética, no 

Ensino Superior, em favor de uma avaliação com caráter formativo. Contudo, ao analisar os 

relatos da vivência, concluíram que a experiência não foi o bastante para afirmar se as 

ferramentas viabilizaram um aprendizado significativo, ou que substituíram as concepções 

prévias dos conceitos propostos. 

Goulart e Maia (2012) em seu artigo buscaram conhecer as percepções dos professores 

de ensino médio acerca da biotecnologia por meio de um estudo exploratório realizado em 

quatro escolas em Paty do Alferes e Miguel Pereira, cidades do estado do Rio de Janeiro. Os 

temas foram trabalhados de modo a possibilitar o LC objetivando preparar o aluno/cidadão no 

contexto biotecnológico. Esse estudo possibilitou obter um panorama do conhecimento dos 
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professores sobre o assunto, como se dá a abordagem em sala de aula e a importância dada ao 

tema. 

Fraiha-Martins e Gonçalves (2013) apresentaram uma produção que faz parte de uma 

pesquisa-ação, enquadrada na modalidade narrativa, e é baseada nas experiências vividas por 

estudantes de graduação, em processo de formação para o letramento cientifico digital (LCD). 

A análise dos resultados mostra que os licenciandos desenvolveram significações que se 

referem ao trabalho coletivo e a forma de usar as tecnologias digitais no ensino visando 

posteriormente a futura docência. 

O trabalho de Gomes e Almeida (2017) investiga as habilidades de LC e o perfil 

metacognitivo de grupos de professores de educação básica e estudantes de cursos de 

licenciatura, utilizando dois instrumentos recentemente produzidos: o Teste de Habilidades de 

Letramento Científico – TOSLS, abreviatura em inglês de Test of Scientific Literacy Skills e o 

Inventário de Consciência Metacognitiva – MAI – abreviatura em inglês de Metacognitive 

Awareness Inventory. Os resultados oriundos da aplicação dos instrumentos em um grupo de 

vinte três licenciandos e vinte professores em exercício indicam que 74% desse total não 

possuem um nível satisfatório de LC, apesar de declararem que utilizam estratégias 

metacognitivas para estudar e planejar aulas.  

Fraiha-Martins e Gonçalves (2017) em seu artigo objetivam compreender qual 

significado que os estudantes de um curso da área de Educação em Ciências e Matemática 

constroem sobre a utilização de WebQuest em processos de LCD. Os resultados revelam a 

potencialidade do uso de WebQuest para a mobilização e construção de conhecimentos 

científicos e digitais com o intuito de desenvolver sua própria aprendizagem dos licenciandos 

ao longo da graduação. 

O estudo de Davel (2017) apresenta discussões a respeito de como a compreensão do 

conceito de LC pode ajudar as pessoas que realizam pesquisas na área de educação cientifica a 

elaborarem propostas para o ensino de ciências sob o enfoque CTS. Este trabalho se propõe a 

despertar a percepção e os questionamentos a respeito do desenvolvimento da ciência não 

somente como solução para todos os problemas da humanidade, mas também questionar os 

impactos e consequências que esse avanço pode acarretar. 

A produção de Pereira et al. (2017) traz uma abordagem acerca de LC e CTS no 3º ano 

do ensino médio e nos três primeiros períodos do curso de licenciatura em Física. A pesquisa 

indicou que cerca de 13% dos estudantes do ensino médio tinham alguma ideia sobre o tema 

enquanto que 87% deles nunca tinham sequer ouvido falar desses termos. Já no que se refere 
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aos alunos do 1º, 2º e 3º períodos do curso de licenciatura em Física do Campus VII da UEPB, 

cerca de 99% dos alunos estavam diante de temas nunca vistos antes e nem durante a graduação. 

Os trabalhos apresentados em eventos que englobam as diversas áreas da educação 

básica que vão desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio e EJA, são os mais 

numerosos nesse levantamento, 13 no total. Os trabalhos de Goulart (2012), Moura e Teixeira 

(2010), Fraiha-Martins e Gonçalves (2013, 2017) e Gomes e Almeida (2017) focam nos 

estudantes das licenciaturas e professores que já estão em exercício. O estudo de Pereira et al. 

envolve alunos concluintes do ensino médio e licenciandos dos primeiros períodos do curso de 

Física. As produções de Pereira e Teixeira (2015), Queiroz et al. (2015), Rodrigues (2015), 

Perlingeiro e Galieta (2016), Gourlart e Maia (2013), Sampaio et al. (2013) e Oliveira e Rosa 

(2015) propõem práticas com o objetivo de se construir o estado de LC. 

Percebe-se que há uma grande diversidade de trabalhos voltados para a temática 

escolhida, abordando aspectos metodológicos, tecnológicos, científicos e curriculares, entre 

outros. Essas publicações exploram todos os segmentos do ensino básico e o ensino superior, o 

que se constitui num desafio para quem pretende contribuir neste campo de estudo. 

Conforme foi demonstrado ao longo deste estado da arte, os estudos realizados sobre as 

temáticas exploradas nos últimos dez anos abrangem as mais variadas perspectivas teórico-

metodológicas, mas deixam lacunas especificamente no que diz respeito ao estudo do 

letramento científico no ensino médio integrado no âmbito da educação profissional. Como não 

foi encontrada nenhuma produção que explorasse essa temática, pode-se afirmar que essa 

pesquisa terá certo grau de ineditismo e será relevante para a academia e também para a 

sociedade, pois quando se discute o letramento científico os benefícios se estendem além dos 

muros das escolas. 

4.2 ANÁLISE DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DO IFRN 

4.2.1 Avaliação do Projeto Político Pedagógico (PPP) 

 

Para análise documental em questão, inicialmente foi analisado o PPP, por ser um 

documento que orienta todas as ações pedagógicas e administrativas realizadas no âmbito da 

instituição. De acordo com os objetivos expostos para essa análise, orientados pelos próprios 

objetivos deste trabalho de dissertação, foram criadas tabelas cada uma contendo uma categoria, 

com o intuito de agrupar as ideias que estão presentes nesse documento baseadas na análise de 

conteúdo realizado. 

A primeira dessas categorias é educação de qualidade, de acordo com o quadro 7, nesta 

etapa foi realizada a busca pela confirmação de que a instituição possui como um dos seus 
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princípios basilares a oferta de educação de qualidade, para que possa ter como resultado a 

formação de um cidadão completo tanto na parte profissional como na parte humana.  

 

Quadro 7 - Categoria Educação de qualidade 

Categoria 
Unidades 

de registro 
Unidades de contexto 

Educação 

de 

qualidade 

Oferta 

 

 

 

 

 

 

Qualidade 

“A função social do IFRN é ofertar educação profissional e 

tecnológica – de qualidade referenciada socialmente e de 

arquitetura político-pedagógica capaz de articular ciência, cultura, 

trabalho e tecnologia [...]” (Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte, 2012a p. 26). 

“As características e as finalidades básicas do IFRN são as 

seguintes: [...] constituir-se em centro de excelência na oferta do 

ensino de ciências, em geral, e de ciências aplicadas [...]” (Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte, 2012a p. 27). 

“Política de ensino: [...] o Instituto compromete-se a promover um 

ensino de qualidade socialmente referenciada, sob os princípios da 

formação humana integral” (Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte, 2012a, p. 101). 

Fonte: (Adaptado de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 2012a, p. 26-27, 101). 

 

 

De acordo com o quadro 7, há três recortes do PPP que mostram claramente que uma 

das principais finalidades do IFRN é a oferta de um ensino de excelência. A promoção de um 

ensino de qualidade é apresentada tanto na função social como também na política de ensino 

da instituição com o intuito de promover uma formação humana e integral. Entende-se que para 

construir uma educação científica com o intuito de alcançar o estado de letramento científico 

nos estudantes, é preciso superar o modelo de transmissão e recepção dos conteúdos escolares 

e isso será possível se, inicialmente, for pensada, construída e ofertada uma educação de 

qualidade para a sociedade, como abordado por Santos (2007).  Nesse ponto o IFRN deixa claro 

em seu PPP a intenção de se consolidar como uma fonte que oferta um ensino de excelência.  

Quando se pensa em fazer uma sociedade desenvolvida e mais humanizada a educação 

sempre aparece como um dos alicerces para que esse objetivo seja alcançado. Uma educação 

de qualidade traz benefícios para todos os segmentos sociais e isso irá refletir na qualidade de 

vida da população. Atualmente, infelizmente não é essa a concepção que a maioria das nossas 

autoridades tem em relação a educação, o que se percebe é que nos últimos anos o investimento 

nessa área é cada vez mais visto como gasto. Um sistema educacional que preze pela excelência 

deve ser um ponto que não pode sair da pauta de um país que queira desenvolver-se, e os 
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principais atores envolvidos nessa questão, estudantes e professores, precisam ser o foco das 

principais medidas para se conseguir essa meta.  

A questão da “Formação” é a segunda categoria da análise. Dentro dessa categoria criou-

se a subcategoria uso social dos conhecimentos, mostrada no quadro 8. Por se tratar de uma das 

premissas do letramento científico e uma consequência da formação humana integral é 

importante mostrar o que o PPP se reporta sobre esse item. 

 

Quadro 8 - Categoria Formação  

Categorias Subcategorias Unidades de registro 

Formação  Uso social dos conhecimentos   Humana 

  Integral  

  Aplicação 

Unidades de contexto 
“[...] comprometida com a formação humana integral, com o exercício da cidadania e com a produção 

e a socialização do conhecimento [...] o Instituto deve promover uma formação pautada em uma visão 

humanística e ancorada nos seguintes princípios: [...] formação humana integral, com a produção, a 

socialização e a difusão do conhecimento científico, técnico-tecnológico, artístico-cultural e 

desportivo.” (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2012a, p. 26). 

“A prática profissional: [...] A prática profissional articula o ensino, a pesquisa e a extensão, balizando 

uma formação integral de sujeitos para atuar em um mundo que passa por constantes mudanças e por 

muitos desafios” (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2012a, p. 88). 

“O perfil esperado pelo aluno: [...] capacidade de (re) construção do conhecimento sistematizado 

historicamente, além de saber aplicá-lo, adequadamente, em situações reais do cotidiano e do 

exercício profissional, solucionando problemas e tomando decisões de forma responsável [...] 

capacidade de aplicação dos conhecimentos formais para resolução de problemas de seu cotidiano 

(práticas sociais, culturais, políticas, produtivas etc.).” (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012a, p. 95). 

Diretrizes e indicadores metodológicos da pesquisa: [...] As ações institucionais devem ser norteadas 

por aspectos relacionais internos e externos e pelo uso social do conhecimento. [...] objetivando tanto 

promover a formação do sujeito participativo e do profissional reflexivo quanto propiciar, a esse 

sujeito, a capacidade de apropriação e de aplicação do saber científico, com vistas ao bem comum, 

ao crescimento pessoal e ao desenvolvimento social.” (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012a, p. 197-198). 

Fonte: (Adaptado de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 2012a, p. 26, 88, 95, 197-198). 
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De acordo com o quadro 8, percebe-se a quantidade de recortes do PPP que destacam, 

como um dos objetivos básicos, uma construção que o IFRN tenta promover nos seus estudantes 

que é uma formação humana integral, ou seja, tanto enfatizando a formação do profissional 

como também do cidadão. Esses são fatores imprescindíveis para uma abordagem que vise a 

construção do estado de letramento científico, uma vez que as habilidades técnicas e o uso 

social desses saberes se relacionam de forma a construir uma natureza crítica no estudante.  

Quando o PPP discute sobre uso social dos conhecimentos percebe-se a similaridade 

com o que foi debatido por Santos (2007) ao abordar que uma das características dos que são 

letrados cientificamente é utilizar o conhecimento que foi construído na escolarização para uma 

participação inteligente e crítica em questões sociais e em situações que o conhecimento 

científico possa ser usado como ferramenta para o bem comum. 

Não é raro se ver que o conhecimento científico não é usado para toda a sociedade, mas 

sim para uma pequena parte da população, normalmente aquela que tem uma melhor condição 

financeira. Um dos possíveis motivos para que isso aconteça é a concepção, por parte daqueles 

que participam dos processos científicos, que a ciência não deve ser direcionada para o bem 

comum e desenvolvimento social. Essa falha, que por vezes pode ser creditada a má formação 

do profissional, acarretará consequências negativas na sociedade que o próprio está inserido. A 

formação almejada no âmbito do IFRN tenta consertar tanto essa falha como a concepção de 

que o conhecimento científico não deve ser democratizado.  

Quando uma formação com vista a humanização é construída no estudante, a visão que 

o conhecimento científico deve ser usado apenas para fins financeiros e não para o bem comum 

da população não será bem recebida por ele, pois seus valores construídos durante essa 

formação superam a ideia de ciências como um instrumento apenas comercial. Isso pode ser 

uma das consequências de uma educação que visa a construção do letramento científico, pois 

os estudantes possuem “conhecimento necessário para participação inteligente em questões 

sociais relativas à ciência” Norris e Phillips (2003 apud SANTOS, 2007, p. 478).  

A terceira categoria se refere às “práticas docentes e pedagógicas”. Nessa categoria 

foram analisadas as orientações para os professores realizarem uma prática que possibilite 

construir o estado de letramento dos estudantes. Dentro dessa abordagem foram criadas duas 

subcategorias, que são: ensino e aprendizagem e concepção de avaliação, expostas no quadro 

9. Essas duas subcategorias foram criadas com o intuito de mostrar que no PPP há orientações 

e sugestões que o professor pode inserir ou adaptar para sua prática. 
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Quadro 9 - Categoria Práticas docentes e pedagógicas  

Categoria subcategorias Unidades de registro 

Práticas docentes e 

pedagógicas 

    Ensino e Aprendizagem 

     

    Concepção de avaliação 

  Planejamento 

  Processos 

  Acompanhamento  

  Transformação 

Unidades de contexto 
“O planejamento pedagógico: [...] Depreende-se, por fim, que toda prática docente, norteada por um 

planejamento efetivo, eficiente e eficaz, deva partir de uma situação real e sugerir novas 

possibilidades de avanços aos estudantes, no sentido de que objetivos sociais, políticos, educacionais 

e profissionais possam, de fato, ser atingidos, na perspectiva da formação integral” (INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012a, 

p. 75). 

“O planejamento e seus elementos constitutivos: [...] Os procedimentos metodológicos dão 

concretude à prática pedagógica. Por isso, o planejamento requer, do educador, uma tomada de 

decisões para a execução das práticas pedagógicas: a escolha de orientações metodológicas que se 

embasem em conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, de forma que se favoreça a 

aprendizagem do educando numa perspectiva integral [...] Podem-se arrolar, como exemplos dessas 

atividades, estudo de caso, resolução de problemas, desenvolvimento de projetos, pesquisa de 

iniciação científica, seminário, simpósio, mesa-redonda, tempestade de ideias, painel integrado, 

exposição dialogada, estágio e prática de intervenção. Dessa forma, o aluno pode atuar, ativamente, 

no seu próprio processo de aprendizagem e de construção do conhecimento. (INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012a, 

p. 79). 

“O planejamento e seus elementos constitutivos: [...] Em sua prática, o educador deve considerar a 

experiência pessoal e os conhecimentos prévios dos alunos sobre os conteúdos, de tal maneira que os 

discentes possam estabelecer relações entre os saberes informais e o conhecimento sistematizado 

adquirido na vida escolar, em qualquer nível de ensino” (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012a, p. 80). 

“Os projetos integradores: [...] Entre outras estratégias metodológicas, os projetos podem ser 

realizados por meio de pesquisa, estudo de caso, ação interventiva na realidade, simulação de 

situações problema e estudo técnico. Assim, o trabalho pedagógico com projetos torna-se um processo 

dinâmico, possibilitando que o estudante desenvolva o espírito crítico e inovador, compartilhe ideias, 

atue em equipe e aprenda a aprender de modo autônomo e atuante” (INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012a, p. 83). 

Fonte: (Adaptado de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 2012a, p. 73, 75, 79, 80, 83 e 111). 

 

O quadro 9 expõe algumas orientações que os professores e o corpo pedagógico podem 

tomar para si ou readaptá-las para incluir nas suas respectivas práticas com o intuito de 
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possibilitar essa formação integral. Especificamente para o corpo docente, o PPP discute 

possibilidades de como promover o processo de ensino e aprendizagem e expõe o caráter da 

avaliação no âmbito do Instituto, superando a concepção punitiva e passando para um processo 

diagnóstico e de construção do conhecimento. 

Como discutido anteriormente, estimular a criticidade dos alunos é uma das 

possibilidades de construção do letramento científico. Todas as vezes que a ideia de construir 

ou aumentar a criticidade dos estudantes é citado no quadro 9, segue uma orientação aos 

docentes para tentar potencializar a visão crítica de mundo destes sujeitos, seja nos projetos 

integradores ou com planejamentos nos grupos de professores de cada curso ou de áreas de 

mesma base de conhecimento. Então, a identidade crítica, como citada na concepção de 

educação no PPP, deve ser uma característica a ser buscada pelos docentes ao planejarem e 

executarem suas práticas, e, a partir dos recortes realizados do documento, há um leque de 

opções que o professor pode fazer uso ou readaptá-las.  

Em um dos recortes do PPP há a sugestão que o professor considere a experiência 

pessoal e os conhecimentos que os estudantes já construíram durante sua vida para que, partindo 

desse ponto, o aluno possa encontrar relações entre seus saberes sociais e o conhecimento 

escolar sistematizado. A experiência indica que quando o planejamento docente leva em conta 

essa sugestão, o estudante encontra significados nos assuntos abordados em sala de aula. Por 

outro lado, quando se aborda um conteúdo sem uma contextualização que seja palpável para os 

alunos, normalmente os conhecimentos construídos naquele momento são muitas vezes 

descartados depois de um determinado momento, impossibilitando que o discente possa fazer 

uso desse conhecimento em sua vida fora da sala de aula.  

Outro debate que deve ser levantado é sobre a avaliação. Quando não se supera os 

aspectos mecânico e puramente punitivo, onde o aluno é treinado para responder questões e não 

é levado a reflexão para a resolução dessa atividade avaliativa, o estudante descartará, logo após 

a prova, o que foi visto durante as aulas. Por vezes o aluno apenas decorou o assunto e depois 

que ele fez a prova não sente a necessidade de procurar mais sobre tal assunto. Conclui-se que 

tanto a prática docente como a avaliação devem superar o caráter de mera reprodução dos 

conhecimentos. Além de ser um processo extremamente cansativo e pouco produtivo tanto para 

o professor quanto para o aluno, não há mais espaço para aulas e avalições puramente 

reprodutivistas, principalmente nos dias atuais, onde se necessita de um mínimo de 

conhecimento científico para poder se posicionar criticamente frente a situações diversas. 

A última categoria elaborada na análise do documento, e exposta no quadro 10, foi 

“Formação continuada”. O objetivo dessa categoria é expor qual o pensamento e se há intenção 
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por parte do IFRN que o professor mantenha uma rotina de formação, sempre se qualificando, 

de modo que os docentes possam refletir sobre suas práticas e, como consequência, sempre 

buscar um ensino de qualidade que leve o estudante uma aprendizagem significativa e crítica 

dos saberes escolares, podendo, assim, construir nestes habilidades e competências que serão 

uteis tanto no percurso escolar ou na participação ativa na sociedade na qual estão inseridos.  

Quadro 10 - Categoria Formação continuada    

CATEGORIA UNIDADES DE 

REGISTRO 

UNIDADES DE CONTEXTO 

Formação 

continuada 

Desenvolvimento “Concepção de formação continuada e de desenvolvimento 

profissional: [...] a concepção de formação continuada 

definida para o Instituto ancora-se no desenvolvimento 

profissional perspectivado como uma condição 

indispensável para a aprendizagem permanente do servidor. 

E objetiva-se contribuir, continuamente, para o 

desenvolvimento pessoal, cultural, profissional, político e 

social dos docentes e dos técnicos-administrativos.” 

(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012a p. 

208). 

“Princípios orientadores da formação continuada e do 

desenvolvimento profissional: [...] implica a adoção de 

princípios aliados à necessidade de fortalecimento e de 

criação de determinados espaços e de determinados tempos 

[...] A consolidação desses espaços formativos ocorre a 

partir da socialização e da troca de experiências. Isso pode 

ser efetivado, internamente, por meio de pesquisa, estudo 

de caso, reunião pedagógica, grupo de estudos, seminário, 

participação em processos de construção de projeto 

político-pedagógico institucional e participação em 

programas de formação continuada. [...]” (INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012a p. 

210-211). 

Fonte: (Adaptado de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 2012a, p. 208, 210-211). 
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Um desafio para os profissionais da educação, principalmente, para os professores que 

desejam mover-se de uma metodologia reprodutivista e sem reflexão para uma abordagem que 

possibilite a construção dos conhecimentos para uso social é mudar “o ensino vocabular 

ritualístico de preparação para exames em uma educação científica para o domínio da 

compreensão da ciência como prática social” (SANTOS, 2007 p. 448). Para enfrentar esse 

desafio, a análise dos trechos do PPP confirma que o IFRN possui como um dos seus princípios, 

uma política de formação continuada visando a reflexão e o aperfeiçoamento da prática 

daqueles responsáveis pelo fazer pedagógico e docente da instituição.  

Na formação continuada é onde o docente encontra possibilidade de refletir sobre sua 

prática desenvolvida em sala de aula. Poucos ambientes são tão favoráveis para a socialização 

de experiências e saberes advindos de outros docentes com realidades diferentes. O professor 

não precisa necessariamente copiar a prática de outro colega de profissão, mas pode sim 

readequá-la ou incorporar certos elementos ao seu fazer docente.   

Todos esses pontos discutidos até o momento deixam claro que a instituição oferta uma 

educação de qualidade, que existe uma busca por uma formação humana e integral para seus 

estudantes e que há interesse que o corpo profissional se mantenha em constante 

aperfeiçoamento. Todos os atores envolvidos são tratados com importância, cada um com sua 

devida responsabilidade, e com todos trabalhando em conjunto em função da construção e 

manutenção de um centro de excelência em ensino. 

 

4.2.2 Avaliação das Propostas de Trabalho das Disciplinas do Ensino Médio (PTDEM) 

 

Até o momento, as concepções e orientações que foram abordadas não especificam em 

quais componentes curriculares devem ser aplicados, pois se espera que todos os professores 

façam uso desses princípios. Como a presente pesquisa, no que diz respeito às disciplinas, foca 

nas ciências da natureza (Química, Física e Biologia) e na Matemática, foi realizada uma análise 

mais específica para este fim, utilizando-se das Propostas de Trabalho das Disciplinas do Ensino 

Médio (PTDEM).  

Essas propostas articulam a prática docente, mediante uma visão interdisciplinar, 

utilizando metodologias como a pesquisa, estudos ou projetos integradores, com o intuito de 

possibilitar nos estudantes uma formação humana integral voltada para o mundo do trabalho e, 

principalmente, para o exercício da cidadania organizando os processos de ensino, 

aprendizagem e avaliação da aprendizagem. As PTDEM são semelhantes entre si, porém cada 

uma foi construída de forma embasada nas principais bases teórico-metodológicas de cada 
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disciplina. Devido a essas especificidades foi feita uma análise para cada disciplina que está 

sendo estudada nesse trabalho apesar de todas as propostas possuírem objetivos parecidos que 

dialogam com os outros documentos da instituição.    

De acordo com os objetivos para essa análise documental, foram criadas três categorias 

em cada um dos quadros expostos a seguir e com o intuito de agrupar as ideias que estão 

presentes nessas propostas. As categorias são formação, metodologia e avaliação. Na categoria 

formação buscou-se qual tipo de formação os documentos específicos das disciplinas querem 

ofertar aos seus estudantes. Na categoria metodologia foi analisada as orientações para os 

professores desenvolverem suas práticas e se estas podem auxiliar na construção do estado de 

letramento científico dos estudantes e, por fim, buscou-se pela forma como os documentos 

tratam da questão avaliativa e qual a função que a avalição deve ter no âmbito das disciplinas 

das ciências naturais e matemática.  

A seguir o quadro 11 apresenta a análise oriunda das PTDEM de Matemática:  

Quadro 11 - Categorias das PTDEM de Matemática    

PTDEM (Matemática) 

Categorias Unidades de 

registro 

Unidades de contexto 

Formação Formação do 

cidadão 

“Concepção de ensino e referencial teórico: [...] Formar 

cidadãos para inserção social, tornando-os aptos a 

resolver problemas, a interpretar e analisar informações 

de forma crítica, a raciocinar e ter autonomia de 

pensamento, a tomar decisões, e a aperfeiçoar 

conhecimentos e valores.” (INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2012b, p. 258) 

Metodologia Contextualização  

 

Participação ativa 

do estudante 

 

Procedimentos 

metodológicos 

“Concepção de ensino e referencial teórico: [...] O 

ensino da Matemática deve ser voltado para o 

conhecimento e para a aprendizagem significativa [...] 

Torná-la significativa para o aluno é trabalhar o seu 

conteúdo de tal forma que contribua para a compreensão 

da realidade e dos fenômenos da atualidade, sem perder 

de vista o desenvolvimento histórico dos seus conceitos” 

(Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte, 2012b, p. 259). 

(Continua...) 
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(Continuação) 

PTDEM (Matemática) 

Categorias Unidades de 

registro 

Unidades de contexto 

Metodologia Contextuali-

zação  

 

Participação 

ativa do 

estudante 

 

Procedimen- 

tos 

metodoló-

gicos 

 “Proposta metodológica: O ensino de Matemática deve partir 

sempre de resoluções de problemas [...] o ponto de partida da 

atividade matemática não é a definição, mas o problema, que requer 

do aluno o desenvolvimento de estratégias para resolvê-los 

(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012b, p. 260-

261) 

“Proposta metodológica: O ensino de Matemática deve partir 

sempre de resoluções de problemas [...] o ponto de partida da 

atividade matemática não é a definição, mas o problema, que requer 

do aluno o desenvolvimento de estratégias para resolvê-los 

(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012b, p. 260-

261) 

“Proposta metodológica: [...] A metodologia do ensino da 

Matemática deve considerar os princípios da contextualização e da 

interdisciplinaridade, conforme está prescrito no Projeto Político-

Pedagógico do IFRN. O papel do docente, nesse sentido, deve ser o 

de orientador e mediador do desenvolvimento do processo de 

aprendizagem do educando (INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2012b, p. 261) 

Avaliação Função  

 

Caráter  

“Avaliação da aprendizagem: [...] funções da avaliação: dialógica, 

diagnóstica, processual, formativa e somativa [...] A avaliação deve 

servir para indicar se os objetivos propostos estão sendo atingidos, 

proporcionando ao docente o processo de ação-reflexão-ação sobre 

sua prática pedagógica, (INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2012b, p. 262) 

Fonte: (Adaptado de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 2012b, p. 258-262). 
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Nas PTDEM de matemática há a indicação do tipo de formação que se deve buscar 

construir nos estudantes que é a formação de cidadãos críticos e que desenvolvam o raciocínio 

lógico nas suas tomadas de decisões, isso é coerente com a concepção que Norris e Phillips 

(2003 apud SANTOS, 2007) entendem de como a educação pode contribuir para a construção 

da habilidade para pensar cientificamente. Uma formação que visa construir criticidade aliada 

ao raciocínio lógico é uma das principais metas de qualquer instituição de ensino. Um estudante 

com essas habilidades certamente fará relações matemáticas na sua vida prática, em outras 

palavras, se utilizará dos seus conhecimentos para atuar na sociedade, e isso é uma das 

capacidades que um cidadão letrado cientificamente possui.   

Sobre a metodologia oferecida ao professor, destaca-se a importância de que os alunos 

desenvolvam estratégias para a resolução dos problemas, dando mais importância ao percurso 

de como o problema foi resolvido do que o conceito em si, ou seja, não cabe mais a simples 

reprodução de conceitos e resolução de exercícios sem significado para os estudantes, 

superando o ensino ritualístico como discutiu Santos (2007). Essas metodologias visam 

construir no aluno o protagonismo, a autonomia nas suas tomadas de decisões e também uma 

certa habilidade para se comunicar utilizando a linguagem matemática. Ao estimular esse 

desenvolvimento no estudante ele vai se perceber como sujeito no processo ensino 

aprendizagem o que possibilitará uma visão do mundo diferente do que ele tinha antes de 

construir esses conhecimentos.  

Em relação a avaliação ela deve possuir um caráter formativo para o aluno. O importante 

é avaliar como o aluno está se desenvolvendo no percurso. As atividades avaliativas devem 

possuir uma função diagnóstica para o docente, para que ele possa refletir sobre sua prática em 

sala e se os objetivos inicialmente propostos na fase do planejamento estão sendo atingidos. 

Percebe-se que as PTDEM de Matemática orientam para que o professor possa 

desenvolver suas atividades de tal maneira que sejam coerentes com o tipo de formação que se 

deseja construir nos estudantes, conforme exposto no PPP. O docente pode utilizar essas 

propostas para desconstruir uma imagem falsa que os alunos trazem na sua bagagem cultural e 

acadêmica sobre essa matéria e superar o ensino baseado em apenas resolução de questões sem 

uma maior contextualização e sem levar em consideração algum conhecimento de mundo que 

o estudante desenvolveu na sua vida social.  

A seguir tem-se o quadro 12 com as análises realizadas sobre as PTDEM do componente 

curricular de Física. 
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Quadro 12 - Categorias das PTDEM de Física 

PTDEM (Física) 

Categorias Unidades de 

registro 

Unidades de contexto 

Formação Formação do 

cidadão 

“A finalidade é desenvolver condições para formar cidadãos 

críticos, com a capacidade de discernir sobre questões 

científicas que afetam a comunidade e que estes desenvolvam 

as habilidades de explicar, argumentar, interpretar e tomar 

decisões acerca de fenômenos científicos e tecnológicos que 

afetam o cotidiano” Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte, (2012b, p. 306). 

Metodolog

ia 

Contextualiza- 

ção  

 

Participação  

ativa do  

estudante 

 

Procedi- 

mentos 

método- 

lógicos 

“Proposta metodológica: [...] não se admite, nos dias atuais, 

que os alunos não participem ativamente da exposição, 

principalmente porque um dos objetivos do ensino desta 

disciplina é que o jovem e o adulto se apropriem da “literácia 

científica” (PORTUGAL, 2001). Portanto, é preciso nos 

distanciar da mera transmissão de saberes e efetivar um 

processo de produção do conhecimento fundado na dialética. 

Busca-se, com isso, a aula expositiva dialogada [...] Para que 

esse diálogo seja possível sugere-se dividir a aula em três 

momentos: problematização, desenvolvimento da atividade e 

o de organização do conhecimento”. Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, 

(2012b, p. 308). 

Avaliação - Função  

 

- Caráter 

“Avaliação da aprendizagem: Reforçamos aqui o caráter 

cumulativo, contínuo e subjetivo dos instrumentos avaliativos 

utilizados no Ensino de Física. [...] Esse instrumento pode ser 

muito eficiente se fizer o aluno refletir sobre as diversas 

aplicações da ciência e o que esta área do conhecimento tem 

a ver com sua vida cotidiana. [...] Não podemos esquecer o 

caráter diagnóstico das avaliações”. Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, 

(2012b, p.310-311). 

Fonte: (Adaptado de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 2012b, p. 306, 308, 310-311). 
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Semelhante à análise realizada no componente curricular de Matemática (Quadro 11), 

aqui também se verifica a intenção de formar um cidadão crítico e que também possa relacionar 

os conhecimentos construídos no componente de Física com sua vida prática. Um estudante 

que utilize os conceitos de Física na sua vida prática perceberá, por exemplo, se uma rampa de 

acesso que será usada por pessoas com necessidades de locomoção é adequada ou não 

dependendo da inclinação. Espera-se que este aluno que irá praticar a cidadania possa interferir 

na sua realidade para o bem comum. Certas ações que possam parecer menos importantes 

podem ser de grande valia para algumas pessoas, como avisar sobre pisos que ficam 

escorregadios quando molhados. Exemplos como esses que foram citados confirmam que 

quando se tem como foco um ensino que vise a construção do estado de letramento, o 

conhecimento não será usado apenas na sala de aula, e a sociedade como um todo ganha com 

esse tipo de formação.   

Na metodologia há uma sugestão para aulas dialogadas, divididas em três momentos: 

problematização, desenvolvimento da atividade e o de organização do conhecimento. O 

objetivo dessa metodologia é fazer com que o aluno alcance a literácia científica, termo 

português que foi renomeado por autoras e autores brasileiros como letramento de acordo com 

Soares (2016). Resumindo, o objetivo desse processo é construir o letramento científico nos 

estudantes. Percebe-se que a metodologia está totalmente coerente com o tipo de formação que 

se deseja, como discutida na primeira categoria. Os docentes de Física podem consultar o 

trabalho de Alves e Mion (2010), onde há uma discussão sobre práticas educacionais em ensino 

de Física, tendo em vista a alfabetização e letramento científico-tecnológico na formação inicial 

e continuada de professores.  

A concepção da avaliação se mostra parecido ao que foi visto nas PTDEM de 

Matemática, ou seja, um processo reflexivo tanto para perceber o aprendizado do aluno como 

um instrumento de auto avaliação para a prática adotada pelo professor. É ofertado ao professor 

alguns tipos de instrumentos avaliativos que podem ser utilizados para se chegar a essa visão 

cumulativa, contínua e diagnóstica para as avaliações, são eles; seminários, estudos dirigidos, 

artigos, relatórios de atividades, entre outros. 

O grande objetivo das PTDEM de Física é desenvolver nos estudantes uma visão crítica 

e científica de sua realidade onde se possa aplicar certos conceitos construídos no componente 

curricular. E para que esse propósito seja atingido há uma série de propostas metodológicas e 

de processos avaliativos que o professor pode adotar ou modificar para utilizar no seu fazer 

docente. Construir esse espírito científico nos alunos é um dos principais debates na área de 
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ensino de ciências e pode-se perceber que o IFRN por meio das suas propostas para a disciplina 

de Física se mostra coerente em relação a essa discussão.    

Dando continuidade à análise dos componentes curriculares, o quadro 13 apresenta os 

resultados obtidos dos PTDEM de Química: 

Quadro 13 - Categorias das PTDEM de Química    

PTDEM (Química) 

Categorias Unidades de 

registro 

Unidades de contexto 

Formação Formação do 

cidadão 

“Concepção de ensino e referencial teórico: [...] Uma ideia 

subjacente à prática do ensino/aprendizagem dessa disciplina é 

a busca de uma Alfabetização Científica e Tecnológica (ACT), 

pautada não apenas na ênfase conceitual, mas também uma 

busca de uma compreensão sobre a ciência, seus processos de 

construção e interação com a sociedade”. Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(2012b, p. 322). 

Metodologia Contextualização  

 

Participação 

ativa do 

estudante 

 

Procedimentos 

metodológicos 

“Proposta metodológica: [...] Este documento, de acordo com 

as Orientações Curriculares Nacionais, defende a 

contextualização e a interdisciplinaridade como eixos centrais 

organizadores das dinâmicas interativas no ensino de Química, 

na abordagem de situações reais trazidas do cotidiano ou 

criadas na sala de aula por meio da experimentação [...] Diante 

das necessidades exigidas e de acordo com os conteúdos e 

objetivos relacionados, orientam-se os seguintes 

procedimentos metodológicos: Atividades experimentais – 

experimentos de laboratório, demonstrações em sala de aula e 

estudos do meio; Aulas expositivas problematizadas; 

Utilização do livro didático; Resolução de exercícios em sala 

(individuais e em grupo); Desenvolvimento de projetos 

integradores; Uso do computador como ferramenta de 

aprendizagem; Desenvolvimento de seminários e de debates; 

Exibição de filmes e documentários”. Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(2012b, p. 323). 

(Continua...) 
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(Continuação) 

PTDEM (Química) 

Categorias Unidades de 

registro 

Unidades de contexto 

Avaliação Função  

 

Caráter 

“Avaliação da aprendizagem: A proposta pedagógica da 

disciplina, tomando como padrão os princípios do projeto 

político-pedagógico, prevê uma avaliação contínua e 

cumulativa, assumindo, de forma integrada no processo ensino-

aprendizagem, as funções diagnóstica, formativa e somativa, 

que devem ser utilizadas como princípios para a tomada de 

consciência das dificuldades, conquistas e possibilidades e que 

funcione como instrumento colaborador na verificação da 

aprendizagem, levando em consideração o predomínio dos 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, 

(2012b, p. 325). 

Fonte: (Adaptado de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 2012b, p. 322-323, 325). 

 

 A formação aqui desejada foca na interação entre os conceitos científicos construídos 

nas aulas de Química com a sociedade que os alunos estão inseridos. Essa concepção se 

assemelha ao pensamento de Shen (1975 apud CUNHA, 2017) ao categorizar o letramento 

científico em três categorias: prática, cívica e cultural. A interação entre conhecimento 

científico e a vida social dos estudantes estaria inserida na categoria cívica pois “[...] abrange o 

conhecimento necessário para compreender os problemas sociais ligados à ciência e a 

tecnologia e poder opinar sobre as políticas públicas de saúde, energia, alimentação, meio 

ambiente, recursos naturais e comunicação” (CUNHA, 2017, p. 4).  

A metodologia sugerida aos professores segue as Orientações Curriculares Nacionais 

para o ensino de Química, sempre tentando relacionar o cotidiano do estudante com o conteúdo 

que está sendo trabalhado, se possível por meio da experimentação. Quando os assuntos de 

Química são contextualizados com a realidade do aluno se constrói um ambiente mais propício 

para a aprendizagem, pois o estudante poderá fazer certas relações entre os conteúdos escolares 

e sua vida prática. O que foi citado anteriormente pode ser potencializado se o professor utilizar 

de experimentos, principalmente se nas aulas práticas forem usados materiais que os alunos 

usam no seu cotidiano. Outro aspecto importante sobre a experimentação é o fato de despertar 

nos estudantes o protagonismo em sala, pois a aula tradicional onde apenas o professor fala e 

eles escutam é superado, e quando se pede para produzir relatórios sobre o experimento, os 
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alunos entram em contato com a linguagem científica, podendo assim despertar o interesse pela 

carreira científica.  

A avalição segue o que as outras propostas discutem, diagnóstica para que os professores 

possam refletir sobre sua prática e se seus objetivos estão sendo alcançados, e cumulativa 

levando em conta tudo o que o estudante produziu, atentando-se para que os aspectos 

qualitativos se sobrepõem sobre os quantitativos. As PTDEM de Química sugerem os seguintes 

instrumentos avaliativos que os professores podem adotar ou remodelá-los para aplicar na sua 

prática, são eles; prova individual com questões dissertativas e/ou objetivas; atividades em 

grupo; projetos ou feiras de ciências, seminários ou palestras; mapas conceituais; aulas práticas 

com elaboração de um relatório; participação nas atividades propostas. 

 As PTDEM de Química objetivam a construção de certas habilidades e competências 

nos estudantes para que esses possam desenvolver um certo caráter crítico e científico frente a 

situações de sua vida prática. O docente pode utilizar-se dessas propostas para desenvolver a 

capacidade do estudante se comunicar e argumentar por meio de conceitos científicos. Fazendo 

isso o aluno poderá contextualizar e aplicar os conhecimentos científicos e tecnológicos não só 

na sala de aula e não apenas no momento da resolução da avaliação. O que se pretende aqui é 

que o estudante ao atuar na realidade que ele está inserido, utilizando de conhecimentos 

construídos na escolarização, seja capaz de contribuir para o melhoramento da sociedade.   

Adiante a Quadro 14 apresenta a análise realizada das PTDEM do componente 

curricular de Biologia. 

Quadro 14 - Categorias das PTDEM de Biologia    

PTDEM (Biologia) 

Categorias Unidades de 

registro 

Unidades de contexto 

Formação Formação do 

cidadão 

“Concepção de ensino e referencial teórico: [...] 

Devemos inserir em nosso cotidiano pedagógico a 

discussão de temas ricos e polêmicos [...] temas 

estes cujos debates podem fornecer uma dimensão 

ética e política ao aprendizado dos conteúdos 

formais, contribuindo para uma formação cidadã” 

(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 2012b, p. 354) 

(Continua...) 
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(Continuação) 

PTDEM (Biologia) 

Categorias Unidades de 

registro 

Unidades de contexto 

Metodologia Contextualiza-

ção  

 

Participação 

ativa do 

estudante 

 

Procedimentos   

metodológicos 

“Concepção de ensino e referencial teórico: [...] Outro 

ponto importante é a necessidade de que o professor 

contextualize o conhecimento, partindo sempre das 

experiências pessoais dos alunos, de seus relatos e histórias 

de vida, o que garante, além do despertar do interesse, o 

debate sobre a relação entre senso comum e ciência 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte (2012b, p. 355). 

“Proposta metodológica: [...] Krasilchik (2008) acredita 

que as opções metodológicas do professor dependerão do 

conteúdo, dos objetivos esperados, da classe a que se 

destina, do tempo, dos recursos disponíveis e muitas vezes 

da própria convicção do professor acerca do trabalho que 

realiza [...] podendo ser exploradas atividades através do 

falar (aulas expositivas, discussões, debates); do fazer 

(simulações, aulas práticas, jogos e projetos) e do mostrar 

(demonstrações, filmes e etc.). Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(2012b, p. 355). 

Avaliação Função  

 

Caráter 

“Avaliação da aprendizagem:[...] Em nosso projeto 

concebemos que a avaliação deve ir além da verificação de 

retenção de conhecimentos formais, devendo ter seu 

sentido formativo ampliado e ser parte permanente da 

interação entre professor e aluno, significando que o 

professor deve acompanhar o processo de aprendizagem e 

os progressos de cada aluno, percebendo dificuldades e 

procurando contorná-las ou superá-las continuamente”. 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte (2012b, p. 357) 

Fonte: (Adaptado de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 2012b, p. 354-355, 357). 
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 Nas PTDEM de Biologia fala-se em uma formação que construa um cidadão ético frente 

as discussões sobre os temas que envolvem a Biologia, e por ser uma disciplina que faz parte 

das diversas áreas da vida prática dos estudantes é necessário que estes saibam se posicionar 

nas situações que envolvam temas da área. Nota-se aqui, novamente o pensamento de Shen 

(1975 apud CUNHA, 2017) que discorre sobre a necessidade de se construir o conhecimento 

de modo que os estudantes possam compreender problemas ou debates que envolvam as 

ciências, neste caso, a Biologia.  

A metodologia frisa a importância de se contextualizar o assunto com a realidade dos 

estudantes, para que dessa forma o mesmo tenha os assuntos como algo mais palpável e 

significativo. Isso é de grande valia pois desperta o interesse dos estudantes pelos conteúdos 

vistos fazendo com que o próprio aluno procure outras formas de estudar, como por exemplo, 

assistir vídeo aulas que são cada vez mais buscadas pelos estudantes, demostrando, assim, o 

protagonismo na sua própria busca pelo aprender. O debate sobre a relação entre o senso comum 

e a ciência pode ser potencializado, não descartando e nem menosprezando os conhecimentos 

adquiridos fora do contexto escolar.  

A avaliação é concebida, assim como nas outras disciplinas, como um processo de 

acompanhamento tanto para o aluno em relação a sua aprendizagem como para o professor para 

refletir sobre o andamento das suas aulas. Não cabe mais aqui impor uma avaliação como um 

método meramente punitivo e quantitativo. Também não se deve apenas treinar os alunos para 

marcarem uma opção correta em uma prova, tem que haver reflexões sobre os assuntos 

abordados para que os estudantes possam se posicionar de forma crítica e ética frente aos 

assuntos de Biologia.  

 De acordo com as PTDEM do quadro 14, as questões que podem ser levantadas durante 

as aulas de Biologia devem ser tratadas de forma que supere a simples transmissão de saberes 

do professor para o aluno. Se faz necessário que temas polêmicos sejam tratados de modo que 

a ética e a criticidade do aluno sejam potencializados. O professor pode fazer uso dessas 

propostas para que o estudante não apenas perceba o quanto a Biologia faz parte da sua vida 

prática, mas que por meio dos conhecimentos construídos nessa matéria ele possa adquirir uma 

postura de um cidadão crítico, ético e participativo na sociedade em que ele se encontra.  

 De acordo com os quadros de 11 a 14, percebe-se que os recortes das PTDEM se 

mostram semelhante com as unidades de registros do PPP, pois os dois documentos destacam 

a importância de uma formação humana integral que tanto ajude na construção do cidadão 

participativo no seu meio como também um profissional qualificado para o mercado de 

trabalho, consciente da sua importância e capaz de transformar a realidade na qual está inserido. 
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  Os quadros que discutem as propostas, no que diz respeito à categoria metodologia, 

sugerem procedimentos no fazer docente em sala de aula de uma forma mais específica. 

Contudo, não obrigam o professor a seguir esses passos metodológicos, apenas orientam para 

algumas opções de modo a enriquecer a prática docente e, com isso, auxiliar a construção do 

conhecimento e a formação integral do estudante. 

A função e o caráter da avaliação se mostram coerentes tanto no PPP como nas PTDEM, 

ou seja, uma avaliação que não possui uma concepção apenas punitiva e quantitativa, mas sim, 

como um instrumento para avaliar a aprendizagem do estudante e diagnosticar se os objetivos 

do professor foram alcançados. Como visto na metodologia, as propostas também sugerem 

procedimentos para se realizar as avaliações. Nas PTDEM de Química (INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 

2012b, p. 325) há sugestões de algumas formas de se fazer o processo avaliativo, por exemplo:  

Prova individual com questões dissertativas e/ou objetivas; Trabalhos em grupo; 

Projetos, feiras de ciências, seminários etc. Mapas conceituais; Trabalhos e/ou provas 

práticas; Resolução de problemas; Participação nas atividades propostas; Auto 

avaliação; Progresso individual.   

 

Nas outras disciplinas também há orientações para como realizar a avaliação, deixando 

claro que fica a critério do professor utilizar ou não o que foi sugerido. Durante a análise das 

PTDEM não foi percebido em nenhum momento a intenção de se engessar as práticas dos 

docentes, pelo contrário, os instrumentos avaliativos oferecidos, juntamente com as 

experiências dos professores, podem dar origem a processos avaliativos cada vez mais ricos e 

coerentes com a concepção de avaliação que está exposto no PPP do IFRN. 

 

4.2.3 Avaliação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) 

 

Para finalizar a sequência de documentos submetidos à análise, têm-se os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos (PPCs). Esses projetos se propõem a contextualizar e definir as 

diretrizes didático-pedagógicas para o funcionamento dos cursos técnicos de nível médio na 

forma integrada do IFRN. 

Os cursos escolhidos são os da modalidade ensino médio integrado do IFRN campus 

Pau dos Ferros, situado na região Oeste Potiguar. A modalidade de ensino escolhida na pesquisa 

foi o ensino médio integrado, devido o pesquisador atuar nessa área e por estar em consonância 

com as buscas realizadas no programa de Pós-Graduação em Ensino (POSENSINO). Os cursos 

que tiveram seus PPCs analisados foram aqueles em que houve ingresso através do edital 
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39/2017 da Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) do IFRN. Assim, os cursos que terão seus PPCs 

analisados são: Alimentos, Apicultura e Informática. 

Ao fazer a leitura dos PPCs percebeu-se que todos eram semelhantes na sua estrutura 

de tópicos e alguns possuíam os mesmos textos para tratar sobre determinados assuntos. Isso 

se deve aos cursos terem objetivos parecidos no que diz respeito à formação integral dos 

estudantes e ao perfil do profissional que se deseja ao término dele. Para construir essa 

formação, as orientações didáticas e pedagógicas que são oferecidas aos docentes também se 

assemelham, demostrando que os PPCs estão na mesma linha de concepções do PPP da 

instituição.  

Como o objetivo da análise era perceber se havia instruções para os professores 

desenvolverem suas práticas de modo que o estado de letramento dos estudantes pudesse ser 

construído, e por entender que uma formação integral e humana possibilita que os discentes 

façam o uso dos seus conhecimentos na sua vida social, criaram-se os quadros 15, 16 e 17, cada 

um deles contendo uma categoria a fim de agrupar recortes dos PPCs que auxiliem os docentes 

nesse processo.  

As categorias criadas e expostas nos próximos quadros são: formação, metodologia e 

avaliação. Na categoria formação buscou-se qual tipo de formação e perfil profissional os PPCs 

almejam dos concluintes dos seus respectivos cursos. A categoria metodologia analisou as 

orientações para os professores desenvolverem suas práticas. Por fim, buscou-se pela forma 

como os cursos tratam da questão avaliativa. 

Devido à semelhança entre os projetos dos cursos, os recortes expostos nos quadros a 

seguir se adequam todos os projetos dos cursos. Ressalta-se que essa homogeneidade reflete 

que os PPCs possuem suas concepções de formação, suas diretrizes curriculares, procedimentos 

pedagógicos e concepções sobre avaliação fundamentadas no PPP da instituição. Quando há 

esse diálogo entre os documentos oficiais da instituição, mostra-se que o IFRN se preocupa que 

seus objetivos sejam alcançados, principalmente no que diz respeito à oferta de ensino de 

qualidade e uma formação humana integral. 

 

Quadro 15 - Categoria Formação analisada nos PPCs  

Categoria Unidades de 

registro 

                    Unidades de contexto 

Formação Formação 

profissional 

e cidadã 

Justificativa: [...] de formar os jovens capazes de lidar com o 

avanço da ciência e da tecnologia, prepará-los para se situar no 

(Continua...) 
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(Continuação) 

Categoria Unidades 

de registro 

Unidades de contexto 

  mundo contemporâneo e dele participar de forma proativa na 

sociedade e no mundo do trabalho. 

Objetivos: [...] contribuir para a formação crítica e ética frente 

às inovações tecnológicas, avaliando seu impacto no 

desenvolvimento e na construção da sociedade. 

Perfil profissional de conclusão do curso: [...] Esse 

profissional deverá demonstrar as capacidades de: conhecer e 

utilizar as formas contemporâneas de linguagem, com vistas 

ao exercício da cidadania e à preparação para o trabalho, 

incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 

intelectual e do pensamento crítico [...] posicionar-se crítica e 

eticamente frente às inovações tecnológicas, avaliando seu 

impacto no desenvolvimento e na construção da sociedade. 

Fonte: (Adaptado de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 2012c) 

 

De acordo com o quadro 15 percebe-se que os recortes dos PPCs se mostram coerentes 

com as unidades de registros tanto do PPP como das PTDEM, pois os três documentos destacam 

a importância de uma formação que auxilie a construção do cidadão participativo e um 

profissional capacitado para o mercado de trabalho, consciente do seu papel na sociedade e 

capaz de transformar tanto sua realidade individual como também da região onde ele atua. 

Como já foi debatido tanto nos recortes do PPP como das PTDEM, há um direcionamento para 

se construir um cidadão crítico para atuar na sociedade utilizando os conhecimentos que foram 

construídos durante o ensino médio integrado, ou seja, um cidadão que possua características 

daqueles que são letrados cientificamente.  

Quando há um direcionamento nos documentos oficiais dos cursos sobre o perfil do 

profissional que irá atuar na sociedade, deve-se haver um esforço de todos os envolvidos para 

que essa formação almejada seja construída de forma efetiva, pois todos os segmentos do meio 

em que ele se encontra irão se beneficiar com esse tipo de cidadão, visto que o mesmo possuirá 

uma formação técnica e humana, formação esta integral citada em todos os documentos. Um 

profissional que tenha capacidade de fazer uso de forma ética dos conhecimentos construídos e 
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se posicionar criticamente frente as mais diversas questões, será um cidadão participativo e 

protagonista da sua própria transformação e da sociedade em que ele está inserido.   

A seguir tem-se o quadro 16 com a categoria metodologia: 

Quadro 16 - Categoria Metodologia analisada nos PPCs 

Categoria Unidades de 

registro 

                  Unidades de contexto 

Metodologia  Procedimentos 

 

 

Contextualização  

 

  

Projetos 

Indicadores metodológicos: [...] Neste projeto pedagógico 

dos cursos, a metodologia é entendida como um conjunto 

de procedimentos empregados para atingir os objetivos 

propostos para a integração da Educação Básica com a 

Educação Profissional, assegurando uma formação 

integral dos estudantes. 

O estudante vive as incertezas próprias do atual contexto 

histórico, das condições sociais, psicológicas e biológicas. 

Em razão disso, faz-se necessária a adoção de 

procedimentos didático-pedagógicos que possam auxiliá-

los nas suas construções intelectuais, procedimentais e 

atitudinais, tais como: 

• problematizar o conhecimento, buscando confirmação 

em diferentes fontes; 

• adotar atitude inter e transdisciplinar nas práticas 

educativas; 

• contextualizar os conhecimentos sistematizados, 

valorizando as experiências dos estudantes, sem perder de 

vista a (re) construção do saber escolar; 

• diagnosticar as necessidades de aprendizagem dos (as) 

estudantes a partir do levantamento dos seus 

conhecimentos prévios; 

• elaborar materiais impressos a serem trabalhados em 

aulas expositivas dialogadas e atividades em grupo; 

• ministrar aulas interativas, por meio do desenvolvimento 

de projetos, seminários, debates, atividades individuais e 

outras atividades em grupo. 

Fonte: (Adaptado de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 2012c). 
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Sobre metodologia, levanta-se aqui os procedimentos metodológicos de forma mais 

geral, pois as metodologias específicas para cada componente curricular estão presentes nas 

PTDEM. O objetivo central das metodologias adotadas deve direcionar tanto para uma 

formação técnica como uma formação humana, ou seja, uma formação integral dos estudantes 

para a atuação cidadã na sociedade. A integração entre o currículo da educação básica com a 

educação profissional deve acontecer nas metodologias utilizadas pelos professores que irão 

ministrar aulas para esse público. Isto requer reflexão e planejamento na prática docente dos 

envolvidos. 

Percebe-se que as metodologias que são sugeridas para os professores utilizarem suas 

respectivas práticas direcionam para que os estudantes se formem com sujeito participativo no 

processo de aprendizagem, superando novamente o ensino ritualístico criticado por Santos 

(2007) onde se prioriza uma preparação somente para realização de provas ou exames. 

Novamente é importante deixar claro que as orientações metodológicas presentes nos PPCs não 

têm como fim obrigar os professores a segui-las, o intuito é apenas aumentar o leque de 

possibilidades na prática dos docentes, e com isso auxiliar na formação integral do estudante. 

Prosseguindo, apresenta-se aqui as discussões realizadas sobre a categoria “avaliação” 

(Quadro 17). 

Quadro 17 - Categoria Avaliação analisada nos PPCs   

Categoria Unidades de 

registro 

                Unidades de contexto 

Avaliação  Função  

 

 Caráter  

 

Instrumentos 

avaliativos 

Critérios e procedimentos de avaliação da aprendizagem: [...] 

considera-se a avaliação como um processo contínuo e cumulativo. 

Nesse processo, são assumidas as funções diagnóstica, formativa e 

somativa, de forma integrada ao processo ensino-aprendizagem. 

Igualmente, deve funcionar como instrumento colaborador na 

verificação da aprendizagem, levando em consideração o predomínio 

dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 

A proposta pedagógica dos cursos prevê atividades avaliativas que 

funcionem como instrumentos colaboradores na verificação da 

aprendizagem, contemplando os seguintes aspectos: 

• inclusão de atividades contextualizadas; 

• disponibilização de apoio pedagógico para aqueles que têm 

dificuldades; 

• adoção de procedimentos didático-pedagógicos visando à melhoria 

contínua da aprendizagem; 

(Continua...) 
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(Continuação) 

Categoria Unidades de 

registro 

                Unidades de contexto 

Avaliação  Função  

 

Caráter  

 

Instrumentos 

avaliativos 

• observação das características dos estudantes, seus conhecimentos 

prévios integrando-os aos saberes sistematizados do curso, 

consolidando o perfil do trabalhador-cidadão, com vistas à(re) 

construção do saber escolar. 

Fonte: (Adaptado de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 2012c). 

 

Nos três documentos analisados, a função e o caráter da avaliação se mostram 

semelhantes, um instrumento para avaliar a aprendizagem do estudante como já foi dito, uma 

avaliação sem papel punitivo levando em consideração o predomínio do caráter qualitativo 

sobre o quantitativo e diagnosticar se os objetivos da prática dos professores foram alcançados. 

Como visto na categoria das metodologias, as propostas também sugerem procedimentos para 

se realizar as avaliações, mas sempre deixando claro que fica a critério do docente utilizar ou 

não o que foi sugerido. 

Finalizado o processo de análise do conteúdo dos documentos oficiais do IFRN retoma-

se o objetivo inicial dessa investigação, que é investigar se esses ofereciam ferramentas, 

orientações e sugestões para que os professores possam embasar suas práticas docentes com o 

intuito de viabilizar a construção do letramento científico dos seus alunos e alunas. 

Apesar de o termo letramento científico não ser citado explicitamente em momento 

algum, mas por se tratar do uso social dos conhecimentos construídos durante a educação básica 

dos estudantes, nesse caso há recortes nos documentos que indicam que a formação dos 

estudantes e a metodologia dos docentes podem ser direcionadas para que essa capacidade de 

usar o conhecimento das ciências naturais e matemática deva ser desenvolvida nos estudantes, 

como fica exposto nesse recorte do PPP (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012a,  p. 95): 

O perfil esperado pelo aluno: [...] capacidade de (re) construção do conhecimento 

sistematizado historicamente, além de saber aplicá-lo, adequadamente, em situações 

reais do cotidiano e do exercício profissional, solucionando problemas e tomando 

decisões de forma responsável [...] capacidade de aplicação dos conhecimentos 

formais para resolução de problemas de seu cotidiano (práticas sociais, culturais, 

políticas, produtivas etc.) 

 

Seguindo na análise dos documentos encontram-se orientações que podem ser 

adicionadas a prática dos professores, principalmente nas PTDEM, onde há propostas 

específicas para cada disciplina. A aplicação dessas metodologias possui o intuito de construir 
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nos estudantes uma formação mais integral onde ele possa desenvolver seu espirito crítico 

frente a situações diversas, como pode ser visto nesse recorte das PTDEM de Matemática 

(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 2012b, p. 258):  

 

Num mundo atual, de tão rápidas transformações, faz-se necessário a articulação e o 

sentido dos conhecimentos, os quais devem ser garantidos já no ensino fundamental, 

dando continuidade no ensino médio, no intuito de formar cidadãos para inserção 

social, tornando-os aptos a resolver problemas, a interpretar e analisar informações de 

forma crítica, a raciocinar e ter autonomia de pensamento, a tomar decisões, e a 

aperfeiçoar conhecimentos e valores. 

 

 Diante das análises dos documentos, de todos os recortes nos quadros apresentados, 

principalmente sobre metodologias, foi confirmado que existem orientações e instrumentos 

oferecidos aos docentes para embasar suas práticas visando à construção do estado de 

letramento científico dos estudantes, apesar de não ser citado literalmente, como foi exposto 

anteriormente. Além disso, o perfil de formandos que se deseja no IFRN, cidadãos e 

profissionais que possam tomar decisões de forma crítica fazer uso dos conhecimentos na sua 

rotina diária, de acordo com Fourez (1997 apud SANTOS, 2007) é típico daqueles que são 

letrados cientificamente.  

Cabe aqui destacar a importância desta análise prévia para o desenvolvimento da fase 

seguinte do trabalho de pesquisa. Como foi confirmado a existência de proposta e orientações 

para os professores, segue o próximo passo que é conhecer e verificar se houve a construção de 

habilidades de letramento científico nos estudantes, deixando claro que a pesquisa não tem o 

caráter fiscalizador, já que não há por parte do pesquisador a intenção de mostrar o que é certo 

ou errado, mas apenas um caráter investigativo sem o propósito de desqualificar a formação 

que está sendo ofertada e desenvolvida no campus no qual ocorreu a aplicação do questionário.  

4.3 ANÁLISE DAS HABILIDADES DE LETRAMENTO CIENTÍFICO NOS 

ESTUDANTES DA EPT ATRAVÉS DA FERRAMENTA TOSLS 

Como exposto anteriormente, os primeiros resultados e discussões de uma pesquisa, 

juntamente com o correto trabalho do orientador, aumentam a motivação do pesquisador e 

direcionam os próximos passos do estudo. As discussões que se seguem serão feitas baseadas 

em coletas de dados onde as fontes são os estudantes, diferentemente das primeiras análises 

obtidas onde a fonte eram documentos, objetos que, apesar de serem feitas por pessoas, não 

necessita de uma interação como se precisa no caso de indivíduos.  
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Sobre os questionários aplicados aos alunos, é a parte da pesquisa na qual foi analisado 

se os alunos do IFRN estão se transformando em cidadãos que possam atuar em sociedade de 

forma crítica utilizando os conhecimentos científicos construídos durante o ensino médio 

integrado e se algumas habilidades do letramento científico foram construídas. Houve um 

cuidado para que os estudantes não vissem os questionários como algo que eles precisem 

“acertar” ou “errar”. 

Para análise, foi utilizado o TOSLS abreviatura em inglês de Test of Scientific Literacy 

Skills (teste de habilidades de letramento científico) um instrumento elaborado por Cara 

Gormally, Peggy Brickman, e Mary Lutz. Como apresentado anteriormente, O TOSLS possui 

28 questões objetivas, cada uma com quatro alternativas, no qual cada grupo de questões 

representa uma habilidade de letramento científico. O instrumento envolve questões que 

agrupam conhecimentos da área das ciências e matemática e servirá para diagnosticar se os 

conhecimentos escolares trabalhados nessa etapa da escolarização ajudaram ou não na 

construção das habilidades do letramento científico e, como consequência, se os estudantes 

farão uso desses conhecimentos nas suas vidas práticas. 

Os gráficos 1 e 2 a seguir mostram o total de acertos e erros. Das 28 questões, 13 tiveram 

mais erros do que acertos, são essas: Q2, Q4, Q6, Q10, Q12, Q13, Q14, Q18, Q20, Q21, Q22, 

Q24 e Q28. Enquanto 15 questões os acertos prevaleceram sobre os erros, são as seguintes: Q1, 

Q3, Q5, Q7, Q8, Q9, Q11, Q15, Q16, Q17, Q19, Q23, Q25, Q26 e Q27.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A análise se dará agrupando as questões que juntas formam o conjunto das 9 habilidades 

descritas pelos pesquisadores que desenvolveram o TOSLS e que estão dispostas no quadro 1, 

nos gráficos são mostrados o total de acertos e erros de cada questão e a discussão segue com 

a porcentagem de acertos para cada questão. A habilidade 1 (H1) diz respeito sobre reconhecer 

um argumento científico válido. As questões que avaliam essa habilidade são as seguintes; Q1, 

Q8 e Q11. A Q1, figura 2, é mais objetiva e pergunta se o estudante sabe o que é um argumento 

científico válido, já a Q11, figura 3, traz um texto introdutório, mostrando assim a diversificação 

dos tipos de questões do questionário. A seguir o gráfico 3 mostra o os acertos e erros das 

questões que compõe a H1: 

 

Figura 2 - Questão 1 do TOSLS 

 
Fonte: Gormally, Brickman e Lutz (2012). 
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Figura 3 - Questão 2 do TOSLS 

 
Fonte: Gormally, Brickman, e Lutz (2012). 
 

  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 O percentual de acertos das questões 1, 8 e 11 foram respectivamente 77%, 69% e 70%. 

Os estudantes mostraram um bom desempenho em avaliar se um argumento é cientificamente 

válido segundo os acertos das questões do TOSLS. Isso é importante, pois atualmente é comum 

difundir qualquer informação sem saber se há embasamento científico para certas questões. 
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Percebe-se que a identidade crítica dos estudantes citada no PPP como também nas PTDEM 

(Ver quadros 11, 12, 13 e 14) como um dos pontos a serem construídos nos estudantes de certa 

forma teve um resultado positivo e isso pode fazer com que os alunos consigam participar de 

debates embasados e que também possam construir opiniões sobre fatos que envolvam os 

conceitos de ciências de maneira crítica e reflexiva, o que vai ao encontro do que relata Fourez 

(1997), ao discutir sobre o que o letramento científico pode contribuir, levando o indivíduo a  

desenvolver a habilidade de se comunicar cientificamente de forma apropriada na sociedade 

que ele está inserido.   

A habilidade 2 (H2) refere-se ao estudante avaliar e distinguir fontes bibliográficas 

válidas, sejam elas sites, revistas especializadas, livros, artigos, etc. As questões 10, 12, 17, 22 

e 26 compõe o grupo da H2. A questão 10 (figura 4) foi a que apresentou o maior número de 

erros de todo o questionário. Esta tratava de um website que fazia propaganda de um produto e 

que trazia como fundo principal uma doutora que realizou pesquisas sobre o tema do produto. 

O gráfico 4 mostra o os acertos e erros das questões que compõe a H2: 

Figura 4 - Questão 10 do TOSLS. 

 
Fonte: Gormally, Brickman e Lutz (2012). 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As porcentagens de acertos das questões 10, 12, 17, 22 e 26 foram respectivamente; 

14%, 37%, 59%, 37% e 78%. Nota-se que essa habilidade precisa ser melhor desenvolvida nos 

estudantes, pois a habilidade de diferenciar ciência de não ciência é um dos aspectos que devem 

ser levados em conta no processo de construção do estado de letramento científico, como 

discute Norris e Philips (2003). As PTDEM (ver quadros 12 e 13) preveem uma formação em 

que os alunos possam discernir sobre problemáticas científicas que afetam o meio social que 

eles estão inseridos. Para que os discentes possam se embasar sobre questões científicas, eles 

precisam saber se as fontes nas quais eles fazem suas consultas e pesquisas são válidas para o 

meio acadêmico, os números de acertos no questionário TOSLS mostrou que há a necessidade 

de se melhorar a formação do estudante nesse sentido para que essa habilidade seja melhor 

desenvolvida. Uma ação que pode ser feita é durante o curso, durante realização de relatórios 

das aulas experimentais, os professores esclareçam sobre fontes bibliográficas que podem ser 

utilizadas.  

 A habilidade 3 (H3) remete-se a ética e o bom uso do conhecimento científico nas 

tomadas de decisões na vida prática. As questões 5, 9 e 27 formam o grupo da H3. A questão 5 

(figura 5) foi a que teve o maior número de acertos na aplicação do questionário, ela discute 

atitudes de grupos de jornalistas, agências do governo e cientistas frente a questões científicas. 

Adiante o gráfico 5 mostra os erros e acertos das questões que avaliam a H3 do TOSLS. 
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Figura 5 - Questão 5 do TOSLS 

Fonte: Gormally, Brickman, e Lutz (2012). 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 As questões 5, 9 e 27 tiveram as seguintes porcentagens de acertos respectivamente; 

89%, 66% e 84%. Houve um bom desempenho dos estudantes para reconhecer atitudes éticas 

e adequadas no uso dos conhecimentos científicos no âmbito social. Isso é realmente importante 

para esta pesquisa pois entende-se que uma das premissas do Letramento Científico é o bom 

uso social dos conhecimentos científicos construídos na escolarização. O PPP quando discute 

a formação pretendida aos estudantes ao concluírem o ensino médio profissionalizante é que os 

alunos possam fazer o bom dos conhecimentos científicos uso em situações práticas de sua vida 

social “com vistas ao bem comum, ao crescimento pessoal e ao desenvolvimento social”  

(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 2012a, p. 198). Nesse sentido, percebe-se que houve sucesso na construção dessa 

habilidade nos estudantes, resultado de um trabalho norteado pelos principais documentos da 

instituição, visto que o caráter ético e reflexivo do formando também é citado nas PTDEM das 

ciências e matemática e nos PPCs dos cursos.  
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 A habilidade 4 (H4) se refere a um certo conhecimento estatístico sobre tamanho e 

composição de amostras, grupos de controle e de tratamento. O grupo de questões que formam 

a H4 são as Q4, Q13, Q14 e Q25. Desse grupo de questões, somente a Q25 teve mais acertos 

do que erros e a Q13 (figura 6) foi a que apresentou o maior número de erros. A seguir o gráfico 

6 mostra os erros e acertos das questões que avaliam a H4 do TOSLS. 

 

Figura 6 - Questão 13 do TOSLS 

 
Fonte: Gormally, Brickman e Lutz (2012) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 As porcentagens de acertos das questões 4, 13, 14 e 25 foram respectivamente 28%, 

24%, 46% e 61%. Os resultados demostram que essa habilidade que se refere a conhecimentos 

de estatística precisa ser melhor construída nos estudantes, das quatro questões que compõe a 

H4 apenas uma, a Q14, teve mais acertos do que erros.  

 Nos PPCs, há algumas orientações metodológicas que os professores podem adotar no 

seu fazer docente. De acordo com o quadro 16, o professor precisa diagnosticar certas 

necessidades de aprendizagem dos alunos e, a partir disso, realizar um trabalho que construa 

esses conhecimentos que os estudantes ainda não desenvolveram. Para auxiliar o docente nessa 

tarefa há uma proposta, nos PPCs, para que adote uma postura interdisciplinar na sua prática 

educativa.  
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 Nas PTDEM de matemática (Quadro 11) também há uma indicação de que o docente 

pode trabalhar de forma interdisciplinar e contextualizada para o aluno relacionar os conteúdos 

com a sua realidade e dos fatos mais atuais (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012b). Diante do exposto, os 

professores de outras disciplinas, juntamente com o docente de matemática, podem realizar um 

trabalho que envolva tratamento estatístico de dados coletados pelos estudantes para que eles 

tenham oportunidade de desenvolverem essa habilidade de letramento científico que diz 

respeito a essa parte da estatística. 

A habilidade 5 (H5) também se refere a conhecimentos estatísticos juntamente com a 

capacidade de interpretar que os gráficos do tipo histograma são os melhores para se fazer 

comparação entre médias. Segundo o dicionário DICIO (2018), histograma é um gráfico feito 

com retângulos da mesma base, que são colocados um ao lado do outro e têm altura 

proporcional à quantidade que serão representadas. Para a H5 não há um grupo de questões, 

somente a Q15 se refere a essa habilidade. A seguir estão expostos tanto a Q15 como o gráfico 

7 com os erros e acertos dessa questão.  

Figura 7 - Questão 15 do TOSLS 

 
Fonte: Gormally, Brickman e Lutz (2012). 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A porcentagem de acerto da questão 15 foi de 69%, ou seja, uma boa parte dos 

estudantes entendem que um histograma é o melhor tipo de gráfico para comparar médias. Para 

melhorar cada vez mais esse entendimento sobre representações gráficas, os professores podem 

apresentar os mais variados tipos de gráficos durante suas aulas, fazendo com que os alunos 

fiquem cada vez mais familiarizados com os mais diversos tipos de gráficos existentes.  

A habilidade 6 (H6) se refere a representações gráficas dos mais variados modelos e não 

apenas do histograma. A H6 diz respeito se o estudante é capaz de interpretar e justificar os 

dados de acordo com o tipo de gráfico, seja de uma função do 1º ou do 2º grau, exponencial ou 

logarítmica. Também se refere se o aluno consegue explicar o uso de certos formatos e onde 

cada tipo de gráfico pode ser melhor utilizado bem como extrair informações numéricas para 

poder fazer comparações e conclusões sobre determinadas questões. O grupo de questões que 

formam a H6 são as questões 2, 6, 7 e 18. A Q2 (Figura 8) foi a que teve a maior quantidade de 

erros nessa habilidade, já a Q7 foi a que os estudantes mais acertaram entre essas questões. A 

seguir estão expostos a Q2 e o gráfico de acertos e erros da H6.  

Figura 8 - Questão 2 do TOSLS 

 
Fonte: Gormally, Brickman e Lutz (2012). 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 As porcentagens de acertos das questões 2, 6, 7 e 18 foram respectivamente 39%, 43%, 

82% e 47%. A quantidade de erros nessa habilidade deve ser vista como um alerta pois os 

estudantes apresentaram dificuldades em interpretar os dados de um gráfico e extrair 

informações para se fazer comparações para poder chegar a uma conclusão.  

No PPP do IFRN (Quadro 9) há uma orientação para que professores de grupos de 

conhecimentos afins realizem um planejamento coletivo para que essas práticas possam resultar 

em uma construção de saberes pelos estudantes. Os docentes das ciências naturais juntamente 

com os professores de matemática poderiam fazer um planejamento para que haja um trabalho 

que tente melhorar a interpretação dos mais variados tipos de gráficos por parte dos alunos. 

Tanto a orientação do PPP como a sugestão de um trabalho em conjunto dos professores vão 

de encontro com o perfil do estudante de se pretende ao concluir o ensino médio 

profissionalizante, segundo os PPCs (ver Quadro 15) dos cursos técnicos, que afirma que o 

profissional deverá possuir habilidades de conhecer e utilizar diferentes formas de linguagens, 

incluindo informações em tabelas e em gráficos, tanto na sua preparação profissional como 

também seu exercício de cidadão.   

Continuando com as discussões, a habilidade 7 (H7) refere-se à resolução de cálculos 

numéricos mais precisos. O grupo de questões que formam a H7 são as seguintes: Q16, Q20 e 

Q23. Mesmo sendo questões que tentam avaliar a mesma habilidade, a Q20 (figura 9) os erros 

predominaram enquanto que na Q23 (figura 10) os acertos foram superiores. A seguir as figuras 

8 e 9 e o gráfico de acertos e erros da H7 estão expostas a seguir: 
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Figura 9 - Questão 20 do TOSLS 

 
Fonte: Gormally, Brickman e Lutz (2012). 

 
 

Figura 10 - Questão 23 do TOSLS 

 
Fonte: Gormally, Brickman e Lutz (2012). 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 As porcentagens de acertos das questões 16, 20 e 23 foram respectivamente 55%, 33% 

e 77%. Essa habilidade remete-se a um saber técnico, porém importante no que se refere ao LC 

pois para que as relações entre os conhecimentos escolares e o fazer social do estudante devem 

ser precisas. Santos (2007, p. 478) destaca que um dos aspectos dos letrados cientificamente é 

a “habilidade de usar conhecimento científico na solução de problemas”, logo há uma 

necessidade que certos saberes basilares sejam construídos de forma mais significativa nos 

discentes, como por exemplo fazer cálculos algébricos com precisão.  
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 O índice de erros na Q20 precisa ser destacado para que se tenha uma reflexão sobre 

parte da formação que está sendo construída nos estudantes, para que em futuros levantamentos 

de dados, as porcentagens de acertos possam ser melhores. Nas PTDEM de Matemática do 

IFRN (ver quadro 11) orienta o corpo docente a realizar um ensino voltado para uma 

aprendizagem que o aluno encontre significados e possa fazer relações entre os saberes 

escolares e o seu cotidiano social. Para isso o documento oferece como propostas metodológicas 

um ensino contextualizado e que deva partir de resolução de problemas de modo que o 

estudante possa desenvolver tanto as habilidades mais técnicas, como fazer operações 

algébricas mas também relacionar e usar esses conhecimentos no seu fazer social. 

 Seguindo com a discussão, a habilidade 8 (H8) remete-se ao conhecimento estatístico e 

como os pesquisadores podem utilizar a estatística para fazer deduções sobre certas pesquisas. 

As questões que compõe a H8 são as seguintes: Q3, Q19 e Q24. Como também observado na 

H7, na H8 houve que duas questões tiveram resultados praticamente inversos no que diz 

respeito aos acertos. Enquanto que na Q19 prevaleceram os acertos, na Q24 os erros foram bem 

superiores. A seguir estão as Q19 e Q24, Figuras 11 e 12, e o gráfico dos erros e acertos totais 

da H8: 

Figura 11 -  Questão 19 do TOSLS 

 
Fonte: Gormally, Brickman e Lutz (2012). 
 

Figura 12 - Questão 24 do TOSLS 

 
Fonte: Gormally, Brickman, e Lutz (2012). 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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 A porcentagem de acertos das Q3, Q19 e Q24 foram respectivamente 52%, 62% e 35%. 

Das 3 questões que discutiam assuntos estatísticos uma apresentou muitos erros em relação aos 

acertos e tratava de um assunto teórico que não necessitava de cálculos numéricos. De acordo 

com os PPCs dos cursos pesquisados, nos componentes curriculares, especificamente na 

disciplina de Matemática III, há uma parte no conteúdo programático que se refere a noções de 

estatística básica. Essa habilidade pode ser melhor desenvolvida se for levado em consideração 

as orientações metodológicas que já foram discutidas tanto no PPP como também nas PTDEM 

de Matemática, um trabalho de planejamento levando em consideração a contextualização para 

que os conhecimentos estatísticos possam ser construídos de forma mais significativa e a partir 

disso os estudantes possam melhorar suas noções básicas sobre estatística.  

 Como proposto em outros momentos, os demais componentes curriculares podem e 

devem também auxiliar para que haja um melhor desenvolvimento dessa habilidade. Para isso 

deve haver um trabalho em conjunto dos professores com esse objetivo. O planejamento de 

professores de áreas de conhecimentos afins já é previsto nas diretrizes e indicadores 

metodológicos do PPP, afirmando que quando há esse direcionamento por parte dos professores 

essas metodologias “podem resultar em construção e apreensão dos saberes pelos estudantes” 

(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 2012a, p. 111).  

 A última habilidade a ser discutida, a H9, diz respeito ao reconhecimento ou construção 

de um raciocínio para explicar informações de um gráfico, fazendo com que o aluno demostre 

as correlações existentes entre as variáveis. As questões 21 e 28 compõem a H9. Em ambas as 

questões houve predomínio de erros em relação aos acertos. A seguir serão exibidas as Q21 e 

Q28, figuras 13 e 14, e o gráfico com os erros e acertos das questões que formam a H9: 

Figura 13 - Questão 21 do TOSLS 

 
Fonte: Gormally, Brickman e Lutz (2012). 
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Figura 14 - Questão 28 do TOSLS 

 
Fonte: Gormally, Brickman e Lutz (2012) 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Os índices de acertos das questões 21 e 28 foram 46% e 38%, respectivamente. A 

quantidade de erros nas duas questões mostra que os alunos apresentaram dificuldades não só 

nessa habilidade, mas também na H6 que também envolvia a interpretação de gráficos. Nas 
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duas questões havia um pequeno texto introduzindo algumas informações sobre a questão, 

mesmo assim os erros prevaleceram.  

Como foi discutido na H6, há uma necessidade para se construir uma melhor 

aprendizagem nos alunos sobre essa parte de interpretação de gráficos. Isso não pode ser apenas 

papel do professor de matemática, visto que essa habilidade é de extrema importância para as 

mais variadas disciplinas. É preciso, mais uma vez, um planejamento conjunto com professores 

para que haja uma melhor construção dessa habilidade e, dessa forma, os discentes melhorem 

a capacidade de analisar um gráfico. 

Finalizada a discussão de cada habilidade, uma de cada vez, faz-se necessário olhar o 

contexto geral de todas as habilidades indicando quais tiveram mais predominância de acertos 

e quais ocorreram mais erros. Para isto foi elaborada a tabela 3 para expor o conjunto com todas 

as habilidades e a quantidade de questões com maiorias de erros e acertos. 

 

Tabela 3 - Tabela elaborada pelo autor para expor o quantitativo de erros ou acertos nas questões 

Habilidades Quantidade de 

questões 

Quantidade de 

questões em que 

acertos foram 

maioria 

Quantidade de 

questões em que 

erros foram maioria 

H1 3 3 0 

H2 5 2 3 

H3 3 3 0 

H4 4 1 3 

H5 1 1 0 

H6 4 1 3 

H7 3 2 1 

H8 3 2 1 

H9 2 0 2 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 As habilidades em que os acertos foram maioria são as H1, H3, H5, H7 e H8. Já as 

habilidades onde os erros foram predominantes são as H2, H4, H6 e H9. As H1 e H3 estão 

relacionadas com a capacidade de identificar um argumento científico e saber reconhecer 

atitudes éticas frente aos conhecimentos científicos. Essas habilidades tanto são esperadas por 

aqueles que são letrados cientificamente, como discute Santos (2007), como também é 

pretendida na formação dos estudantes, segundo o PPP do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (2012a). As habilidades 5, 7 e 8 são entendidas 

como conhecimentos mais técnicos, como por exemplo resolver questões aritméticas e noções 

básicas de estatística, competências essas que fazem com que os estudantes possam utilizar o 
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conhecimento construído durante o ensino médio no seu fazer social fora da escola, ou seja, a 

aplicação de saberes escolares no seu cotidiano, e é exatamente o que o que espera dos 

estudantes ao desenvolverem o letramento científico. 

 No que diz respeito às habilidades com maior número de erros, tem-se as H2, H4, H6 e 

H9. A H2 refere-se eficácia de buscar fontes bibliográficas válidas. Essa competência precisa 

ser melhor construída nos estudantes, pois em tempos que o acesso às informações é realizado 

de forma rápida e fácil, precisa-se distinguir o que é cientificamente válido daquilo que não 

pode ser considerado como fonte confiável. Saber distinguir ciência de não ciência é uma das 

habilidades que Norris e Philips (2003) destacam no processo de construção do letramento 

científico.  

 As habilidades 4, 6 e 9 são saberes mais técnicos como por exemplo conhecimento de 

amostra e população, compreensão de variáveis e gráficos. Como já foi discutido, tem que se 

fazer um planejamento para tentar minimizar essa carência, pois são conhecimentos que os 

estudantes precisam de uma melhor construção, seja para poder usar no seu fazer social, na vida 

profissional ou na universidade que é o caminho que a maioria busca.  

 Mesmo nas habilidades em que os acertos foram majoritários deve se atentar para que 

houveram erros, assim como nas habilidades que os erros predominaram, houve também muitos 

acertos. Como dito anteriormente, o TOSLS por ser um teste escrito possui suas limitações 

como por exemplo não poder auxiliar o estudante em questões mal compreendidas e essa 

dificuldade em compreender as perguntas podem levar o estudante a não ter interesse em 

responder os demais itens. Logo, as respostas do questionário podem não representar as reais 

habilidades daqueles que se dispuseram a participar da pesquisa.  

O momento é de reflexão, perceber o que pode ser melhorado, realizar planejamentos 

com professores em conjunto, com objetivos bem traçados, socializando experiências entre os 

docentes para que cada vez mais essas habilidades sejam melhores construídas nos estudantes, 

pois como já foi dito nessa pesquisa, quando se constrói o estado de letramento científico nos 

estudantes, o saber escolar não ficará retido na sala de aula, ele irá até o meio social em que os 

alunos estão inseridos, e com isso ele poderá mudar não só sua realidade, mas também o 

ambiente em que ele se encontra  fazendo o bom uso dos conhecimentos científicos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sempre haverá necessidade de se refletir sobre os processos educativos que são 

desenvolvidos nas escolas. Essa reflexão pode partir dos próprios componentes que fazem parte 

do cotidiano escolar, seja por meio de discussões em grupo, levantamento de dados, 

dissertações, teses, etc. Durante o percurso dessa pesquisa teve-se o cuidado para que ela não 

fosse entendida como um trabalho com caráter fiscalizador de tentar achar culpados, mas que 

de alguma forma ela possa provocar reflexão entre os entes envolvidos nos processos de ensino 

e aprendizagem com o objetivo de se obter uma melhor qualidade de ensino.  

Durante a realização do estado da arte, notou-se que o tema Letramento Científico pode 

ser um campo a ser explorado nos próximos trabalhos acadêmicos, principalmente quando for 

pesquisado no âmbito do ensino médio integrado a uma educação profissional, como a rede IF 

oferta. Há uma quantidade razoável de trabalhos sobre o LC, mas quando se procura esse tema 

na rede IF não se encontra produções, sejam artigos, dissertações ou teses, logo há essa lacuna 

que pode ser uma área de pesquisa com certo grau de ineditismo. O estado da arte ajudou muito 

o desenvolvimento desse trabalho, pois, a partir dele foi possível encontrar instrumentos para 

as demais etapas da pesquisa como o questionário TOSLS que foi abordado em dois trabalhos 

pesquisados durante a realização desse levantamento.  

Com o objetivo de encontrar orientações para os docentes realizarem sua prática com o 

intuito de se construir habilidades típicas daqueles que são letrados cientificamente, fez-se a 

análise do PPP do IFRN, das PTDEM de Matemática, Química, Física e Biologia e dos PPCs 

dos cursos de Alimentos, Apicultura e Informática do campus IFRN - Pau dos Ferros. Um 

trabalho que demandou tempo, mas à medida que se encontrava orientações metodológicas, 

perfil para os estudantes ao concluírem o ensino médio, sugestões de trabalhos para desenvolver 

aspectos críticos dos alunos, características semelhantes com as habilidades do LC, entre outros, 

o entusiasmo do pesquisador aumentava em ver os dados serem construídos para sua pesquisa. 

Os documentos de uma instituição precisam ser melhor explorados pelos profissionais que ali 

exercem suas profissões, principalmente os professores que precisam embasar e planejar seu 

fazer docente, pois o conhecimento das diretrizes, do perfil de egresso, entre outros aspectos, é 

essencial para que seus objetivos sejam alcançados.   

Finalizando a pesquisa, houve a aplicação do questionário TOSLS. O objetivo dessa 

parte do trabalho era constatar quais habilidades de LC estavam bem desenvolvidas nos 

estudantes e quais deveriam ter uma melhor construção. Foi possível perceber que algumas 
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habilidades de LC foram bem construídas pelos estudantes como por exemplo reconhecer um 

argumento científico e identificar atitudes éticas frente aos conhecimentos científicos. Também 

foi constatado que algumas habilidades precisam de uma melhor construção mediante um 

trabalho planejado e em conjunto entre os professores. Como já foi dito anteriormente, não cabe 

aqui o papel de procurar culpados, mas sim uma provocação para que haja uma maneira de 

melhorar o processo de ensino e aprendizagem para que a instituição continue ofertando uma 

educação de excelência e construindo uma formação humana integral nos seus estudantes.  

Em tempos onde há tentativas de desconstruir certas conquistas sociais, o IFRN campus 

Pau dos Ferros beneficia estudantes de diversas cidades, melhorando a qualidade de vida dos 

concluintes e a realidade social local e é um dos maiores investimentos em relação a educação 

que a região oeste potiguar já recebeu, região esta que frequentemente é esquecida pelas 

autoridades. Essa pesquisa levanta reflexões, tanto para a academia como também para que a 

sociedade perceba que quando há um ensino voltado para uma construção cidadã, e também 

para o alcance do letramento científico, o maior beneficiado será a população que possui 

instituições de ensino que ofertam esse tipo de educação qualidade. 

Por fim espera-se que esse trabalho desenvolvido possa auxiliar estudos que venham a 

utilizar os documentos do IFRN como fonte de construção de dados, bem como motivar futuras 

produções acadêmicas que discutam LC, não apenas no ensino médio, como também nas outras 

etapas da escolarização, seja analisando as habilidades dos estudantes já construídas ou 

desenvolvendo metodologias com o objetivo de se construir o estado de LC.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALBÉ, Maria Helena. Popularização da ciência, letramento científico e ações educacionais: 

uma entrevista com a professora Maria Eduarda Giering. Entrelinhas, São Leopoldo, v. 8, n. 

1, p. 126-129, 2014.  

 

ALFONSI, Lívia Essi et al. A prática do letramento científico em atividade lúdica entre 

grupos. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 9., 

2013, Águas de Lindóia. Anais [...], Águas de Lindóia: ABRAPEC, 2013. p. 1-8.  Disponível 

em: http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/ixenpec/atas/resumos/ R0903-1.pdf. Acesso em: 28 

maio 2018. 

 

ALVES, Rejany Maria. Leitura e letramento científico através do ensino de biologia no 

ensino médio. 2011. 21 f. Monografia (Licenciatura em Ciências Biológicas) - Consórcio 

Setentrional de Educação a Distância, Universidade de Brasília, Universidade Estadual de 

Goiás, Brasília, DF, 2011. 

 

AMARAL, Lisandra Catalan do. Letramento científico em ciências: investigando processos 

de mediação para a construção dos saberes científicos em espaços não formais de ensino. 

2014. 114 f. Tese (Doutorado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul, Porto Alegre, 2014. 

 

AMARAL, Lisandra Catalan do. A Iniciação Científica na educação básica: uma 

possibilidade para desenvolver o letramento científico. In: ENCONTRO DE DEBATES 

SOBRE O ENSINO DE QUÍMICA, 34., [2014], Santa Cruz do Sul. Anais [...], Santa Cruz do 

Sul: UNISC, [2014]. p. 133-139. 

 

ARNT, Janete Teresinha. Análise de atividades didáticas com vistas à promoção de 

letramento científico. 2012. 137 f. Dissertação (Mestrado em Letras) - Universidade Federal 

de Santa Maria, Santa Maria, 2012.  

 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011. 

 

BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. Investigação qualitativa em educação. 1. ed. Portugal: 

Porto editora, 1994. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Brasília: MEC, 1999. 

 

CARVALHO, Matheus de Souza et al. Ciência e tecnologia (C&T) atreladas à 

sustentabilidade através do letramento científico. In: CONGRESSO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO, 3., 2016. Natal. Anais [...], Natal: Editora Realize, 2016. p. 1-9.  Disponível 

em: https://editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV056_MD1_ 

SA12_ID7870_15082016143355.pdf.  Acesso em: 28 maio 2018. 

 

CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise. Ensino Médio e Educação Profissional no Brasil: 

dualidade e fragmentação. Retratos da Escola, Brasília, DF, v. 5, n. 8, p. 27-41, 2012. 

 

 



100 

 

COSTA, Fabiola Nogueira. Estratégias de ensino-aprendizagem de ciências no Ensino 

Fundamental I para o início da alfabetização e letramento científico e atuação na ZDP. 

2016. 198 f. Dissertação (Mestrado em Profissional em Projetos Educacionais de Ciências) - 

Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2016. 
 

CONCEIÇÃO, Rute Izabel Simões; VALENTE, Rafaela Queiroz Moraes. Letramento 

científico: estudo comparativo a respeito da produção escrita de trabalhos acadêmicos na 

universidade. ArReDia, Dourados, MS, v. 2, n. 3, p. 94-128, 2013. 

 

CONRADO, Dália Melissa. Questões sociocientíficas na educação CTSA: contribuições de 

um modelo teórico para o letramento científico crítico. 2017. 237 f. Tese (Doutorado em 

Ensino, Filosofia e História das Ciências) - Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2017. 

 

CUNHA, Rodrigo Bastos. Alfabetização científica or letramento científico? Interests involved 

in the interpretation of the concept of scientific literacy. Revista Brasileira de Educação, Rio 

de Janeiro, v. 22, n. 68, p. 169-186, 2017. 

 

CRUZ, Maria Clara Pinto; SANTOS, Marília Grasiela da Gama; AQUINO, Gezyel Barbosa. 

Análise do letramento científico dos alunos sobre química nas escolas estaduais de Aracaju. 

In: COLÓQUIO INTERNACIONAL EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE, 6, 2012, 

São Cristovão, SE. Anais [...], São Cristovão, SE: EDUCON, 2012. p. 1-11. Disponível em:  

http://educonse.com.br/2012/eixo_06/PDF/1.pdf  Acesso em: 28 maio 2018.  

 

DAVEL, Marcos Alede Nunes. Alfabetização científica ou letramento científico? Entre elos e 

duelos na educação científica com enfoque CTS. In: ENCONTRO NACIONAL DE 

PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 11., 2017, Florianópolis. Anais [...]. 

Florianópolis: ENPEC, 2017. p. 1-9. Disponível em: http://abrapecnet.org.br/enpec/xi-

enpec/anais/resumos/R2240-1.pdf Acesso em: 28 maio 2018. 

 

DIESEL, Aline et al. Contribuições da língua portuguesa para uma proposta de letramento 

científico e tecnológico no contexto escolar. Revista Eletrônica Debates em Educação 

Científica e Tecnológica, Vitória, v. 6, n. 2, p. 58-70, 2016. 

 

DIONNE, Jean; LAVILLE, Christian. A construção do saber: manual de metodologia da 

pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre: Artmed, 1999. 

 

EDUCAÇÃO em Pauta 03_Dante Moura. IFRN em Pauta. [Natal: s. n.], 2013. 1 vídeo (30 

min). Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=koJrMjk_Hp k&t=365s. Acesso 

em: 14 ago. 2018. 

 

FERREIRA, Carlos Augusto Lima. Pesquisa quantitativa e qualitativa: perspectivas para o 

campo da educação. Mosaico, Rio de Janeiro, v. 8, n. 2, p. 113-121, 2015. 
 

FERREIRA, Regina Maria Santiago. Letramento científico: conhecimentos construídos ao 

longo do ensino fundamental. 2013. 72 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013. 

 

FINATTO, Maria José Bocorny; EVERS, Aline; STEFANI, Monica. Letramento científico e 

simplificação textual: o papel do tradutor no acesso ao conhecimento científico. Letras, Santa 

Maria, v. 26, n. 52, p. 135-158, 2016. 

 



101 

 

FIRME, Ruth do Nascimento; SILVA, Priscila do Nascimento. Divulgação científica: 

analisando modelos de comunicação da ciência e tecnologia e implicações para o letramento 

científico e tecnológico. Extensio: Revista Eletrônica de Extensão, Florianópolis, v. 13, n. 24, 

p. 19-36, 2016. 

 

FLORÊNCIO, Jane Aparecida. Letramento científico em ciência da linguagem no gênero 

livro didático de ila. 2014. 128 f. Dissertação (Mestrado em Letras) - Universidade Federal 

de Santa Maria, Santa Maria, 2014.  

 

FOUREZ, Gérard. Science teaching and the STL movement: a socio-historical view. In: 

JENKINS, Edgar (ed.). Innovations in science and technology education. Paris: UNESCO 

Publishing, 1997. p. 43-57, v. 6. 

 

FRAIHA-MARTINS, France; GONÇALVES, Terezinha Valim Oliver. O uso de webquest 

em processos de letramento científico-digital. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA 

EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 11., 2017, Florianópolis. Anais [...]. Florianópolis: 

ENPEC, 2017. Disponível em: http://www.abrapecnet.org.br/enpec/xi-enpec/anais/resumos/ 

R1451-1.pdf. Acesso em: 28 maio 2018.  

 

FRAIHA-MARTINS, France; GONÇALVES, Terezinha Valim Oliver. Significações do 

ensino de ciências e matemática: estudos preliminares em contexto de letramento científico-

digital. Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas, Girona, 

n. Extra, p. 1333-1337, 2013. 

 

FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, M.; RAMOS, M. N. A gênese do Decreto nº. 5.154/2004: um 

debate no contexto controverso da democracia restrita. Trabalho necessário, Niteroi, v. 3, n. 

3, p. 1-26, 2005. Disponível em: http://www.uff.br/trabalhonecessario/MMGTN3.htm. 

Acesso em: 20 ago. 2018. 

 

GALIETA, Tatiana; FERREIRA, Carolina Suisso das Chagas. Revisão de literatura em 

periódicos nacionais: a produção sobre letramento científico, leitura e escrita. In: 

ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE BIOLOGIA, 5.; ENCONTRO REGIONAL DE 

ENSINO DE BIOLOGIA, 2., 2014, São Paulo. Anais [...]., São Paulo: Ciência e Educação, 

2014. Disponível em: http://www.sbenbio.org.br/blog/anais-do-v-enebio-ii-erebio-regional-1/. 

Acesso em: 28 maio 2018. 

 

GAVAZZI, Adriana Nascimento Figueira et al. Uso do robô escova para a iniciação de 

crianças do 5º ano do ensino fundamental no letramento científico. Revista Ciências 

Humanas, Taubaté, v. 10, n. 2, p. 100-112, 2017. 

 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

GILBERT, John K. Studies and fields: directions of research in science education. Studies in 

Science Education, Hoboken, n. 25, p. 173-197, 1995. 

 

GOMES, Ana Silvia Alves; ALMEIDA, Ana Cristina Pimentel Carneiro de. Letramento 

científico e consciência metacognitiva de grupos de professores em formação inicial e 

continuada: um estudo exploratório. Amazônia: Revista de Educação em Ciências e 

Matemáticas, Belém, v. 12, n. 24, p. 53-72, 2016. 



102 

 

GOMES, A.S.A. Letramento científico e consciência metacognitiva de grupos de 

professores em formação inicial e continuada: um estudo exploratório. 2016. 94 f. 

Dissertação (Mestrado em Educação e Matemática) - Universidade Federal do Pará, Belém, 

2016. 

 

GOMES, Ana Silvia Alves; ALMEIDA, Ana Cristina Pimentel Carneiro de. Letramento 

científico e consciência metacognitiva: um estudo exploratório. In: ENCONTRO 

NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 11., 2017, Florianópolis. 

Anais [...]. Florianópolis: ENPEC, 2017. p. 1-8. Disponível em: 

http://abrapecnet.org.br/enpec/xi-enpec/anais/resumos/R1514-1.pdf. Acesso em: 28 maio 

2018. 

 

GORMALLY, C., BRICKMAN, P.; LUTZ, M. Developing a Test of Scientific Literacy 

Skills (TOSLS): Measuring Undergraduates’ Evaluation of Scientific Information and 

Arguments. CBE Life Sci Educ., Bethesda, Estados Unidos, v. 11, n. 4, p. 364-377, 2012.  

 

GOULART, Andrea Oliveira da Fraga; MAIA, Eline Deccache. Educação pela pesquisa e 

letramento científico: uma experiência em ciências biológicas. In: ENCONTRO NACIONAL 

DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 9., 2013, Águas de Lindóia. Anais [...]., 

Águas de Lindóia: ENPEC, 2013. Disponível em: http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/ixenpec/ 

atas/resumos/R0903-1.pdf. Acesso em: 28 maio 2018. 

 

GOULART, Andrea Oliveira da Fraga; MAIA, Eline Deccache. Biotecnologia no século 

XXI: um caso de letramento científico. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 3., 2012, Ponta Grossa. Anais [...]. Ponta Grossa: SINECT, 

2012. Disponível em: http://www.sinect.com.br/anais2012/html/artigos/ ensino%20cie/5.pdf. 

Acesso em: 28 maio 2018. 

 

GOUVÊA, Guaraciara.; LEAL, Maria. C. Alfabetização científica e tecnológica e os museus 

de ciência. In: GOUVÊA, Guaracira; MARANDINO, Marta; LEAL, Maria C. (org.). A 

Pesquisa em Educação em Museus de Ciências. Rio de Janeiro: Vozes, 2004. 

 

GUBA, E. G.; LINCOLN, Y.S. Effective Evaluation. San Francisco: Jossey-Bass, 1981.  

 

GUERRA, Antonio Carlos O. et al. O Laboratório Didático de Química (LaDQuim): um 

Espaço não-Formal de Ensino do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro para a Promoção do Letramento Científico e da Formação Cidadã. Revista Virtual de 

Química, Niteroi, v. 7, n. 3, p. 903-914, 2015. 

 

HISTOGRAMA. In: DICIO: Dicionário online de português. Porto: 7Graus, 2018. Disponível 

em: https://www.dicio.com.br/histograma/. Acesso em: 31 jan. 2019.  

 

HORA, Bruna Lorena Valentim da. Ensino de ecologia sob a perspectiva CTS e 

investigativa: um caminho para o letramento científico. 2017. 166 f. Dissertação (Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências Naturais e Matemática) - Centro de Ciências Exatas e da 

Terra, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2017. 

 

INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. Projeto político-pedagógico do 

IFRN: uma construção coletiva: Documento Base. Natal: IFRN, 2012a. 

 



103 

 

INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. Proposta de Trabalho das 

Disciplinas do Ensino Médio. Natal: IFRN, 2012b. 

 

INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. Projetos Pedagógicos dos 

Cursos Técnicos de Nível Médio. Natal: IFRN, 2012c. 

 

KRASILCHIK, Myriam. O professor e o currículo das ciências. São Paulo: EDUSP, 1987. 

 

LAUGKSCH, Rüdiger C. Scientific literacy: a conceptual overview. Science Education, 

Hoboken, v. 84, n. 1, p. 71-94, 2000. 

 

LAMARQUE, Tatiele; PEREIRA, Andrea Garcez. Letramento, letramento científico: 

possibilidades de interação. In: SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 21., 2009. Porto 

Alegre. Anais [...]. Porto Alegre: UFRGS Editora, 2009. Disponível em: https://www. 

lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/43749/Resumo_501.pdf?sequence=1.  Acesso em: 28 

maio 2018. 

 

LAVILLE, C.; DIONNE, J. A construção do saber: manual de metodologia da pesquisa em 

ciências humanas. Belo Horizonte: UFMG, 1999. 

 

LIMA, Mikeas Silva de. Categorização de níveis de letramento científico utilizando casos 

investigativos. 2016. 144 f. Monografia (Licenciatura em Química) - Universidade Federal da 

Paraíba, João Pessoa, 2016. 

 

LÜDKE, Menga.; ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. 

São Paulo: E.P.U., 2012.  

 

MACEDO, M. S. Interações nas práticas de letramento: o uso do livro didático e da 

metodologia de projetos. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

 

MACEDO, M. S. Seminário Alfabetização e Letramento no Contexto da Ciência e da 

Tecnologia. Belo Horizonte: CEFET- MG, 2007. 

 

MAMEDE, M.; ZIMMERMANN, E. Letramento Científico e CTS na formação de 

professores para o ensino de ciências. Enseñanza De Las Ciencias, [S. l.], n. extra, p. 1-4, 

2005a. Disponível em: https://ddd.uab.cat/pub/edlc/edlc_a2005nEXTRA/edlc_a2005n 

EXTRAp320letcie.pdf. Acesso em: 12 maio 2017.  

 

MAMEDE, M.; ZIMMERMANN, E. Novas direções para o letramento científico: pensando o 

Museu de Ciência e Tecnologia da Universidade de Brasília. In: REUNIÃO DA RED-POP, 

9., 2005b, [S. l.]. Anais [...]. [S. l: s. n], 2005b. Disponível em: www.redpop.org/wp-content/ 

uploads/2015/06/erickazimmermann2.doc. Acesso em: 8 maio 2018. 

 

MILLAR, Robin. Towards a science curriculum for public understanding. School Science 

Review, Hatfield, Reino Unido, v. 77, n. 280, p. 7-18, 1996. 

 

 

 

 



104 

 

MION, Rejane Aurora; ALVES, João Amadeus Pereira. A formação do professor e 

pesquisador em ensino de: ênfase na alfabetização e letramento científico-tecnológico. In:  

SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2., 2010, Ponta 

Grossa. Anais [...]. Ponta Grossa: SINECT, 2010. Disponível em: http://www.sinect.com. 

br/anais2010/artigos/EF/59.pdf. Acesso em: 28 maio 2018. 

 

MION, Rejane Aurora; ANJOS, Enio dos; PIAZZETTA, Rubyan Lucas Santos. Estado da 

Arte sobre alfabetização e letramento científico-tecnológico na formação inicial de 

professores e ensino de. In: ENCONTRO DA REDE DE PROFESSORES, 

PESQUISADORES E LICENCIANDOS DE FÍSICA E DE MATEMÁTICA, 2., 2010, São 

Carlos. Anais [...]. São Carlos: UFSCAR, 2010. p. 1-12. Disponível em: http://www.enrede. 

ufscar.br/participantes_arquivos/E1_mion_IC.pdf. Acesso em: 28 maio 2018. 

 

MIRANDA, Marilene Sacramento; SANTANA, Bruna Vasconcelos de; SILVA, Laureci 

Ferreira da. Vivenciando o letramento científico na educação de jovens e adultos (EJA) em 

uma escola pública de Candeias-BA. In: INTERNATIONAL CONGRESS OF CRITICAL 

APPLIED LINGUISTICS, 2015, Brasília, DF. Anais [...]. Brasília, DF: ICCAL, 2015. 

Disponível em: http://www.uel.br/projetos/iccal/pages/arquivos/ANAIS/PRATICA(S)/ 

VIVENCIANDO%20O%20LETRAMENTO%20CIENTIFICO%20NA%20EDUCACAO%2

0DE%20JOVENS%20E%20ADULTOS%20(EJA)%20EM%20UMA%20ESCOLA%20PUB

LICA%20DE%20CANDEIAS-BA.pdf. Acesso em: 28 maio 2018.  

 

MONTENEGRO, Patrícia Peregrino. Letramento científico: o despertar do conhecimento 

das ciências desde os anos iniciais do ensino fundamental. 2008. 200 f. Dissertação (Mestrado 

em Educação) - Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2008. 

 

MOTTA-ROTH, Désirée. Letramento científico: sentidos e valores. Notas de pesquisa, Santa 

Maria, RS, v. 1, n. 0, p. 12-25, 2011. 

 

MOURA, Dante Henrique; LIMA FILHO, Domingos Leite; SILVA, Mônica Ribeiro. 

Politecnia e formação integrada: confrontos conceituais, projetos políticos e contradições 

históricas da educação brasileira. Revista brasileira de Educação, Rio de Janeiro, v. 20, n. 

63, p. 1057-1080, 2015. 

 

MOURA, Dante Henrique. Educação básica e educação profissional e tecnológica: dualidade 

histórica e perspectivas de integração. Holos, Natal, v. 2, p. 4-30, 2007. 

 

MOURA, Rafael Matias de; TEIXEIRA, Ana Maria Freitas. Perspectivas da educação 

científica no curso de ciências biológicas: relações entre letramento científico, 

empoderamento e o estágio curricular supervisionado. In: COLÓQUIO INTERNACIONAL 

EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE, 4, 2010, Aracaju. Anais [...]. Aracaju: 

EDUCON, 2010. p. 1-14. Disponível em: http://educonse.com.br/2010/eixo_05/E5-54.pdf. 

Acesso em: 28 maio 2018. 

 

MURI, Andriele Ferreira. Letramento Científico no Brasil e no Japão a partir dos 

resultados do PISA. 2017. 238 f. Tese (Doutorado em Educação) - Departamento de 

Educação, Pontifícia Universidade Católica, Rio de Janeiro, 2017. 

 

NORRIS, Stephen P.; PHILLIPS, Linda M. How literacy in its fundamental sense is central to 

scientific literacy. Science Education, Hoboken, v. 87, n. 2, p. 224-240, 2003. 



105 

 

 

OLIVEIRA, Ariane Pereira Magalhães de; ROSA, Dalva Eterna Gonçalves. Alfabetização e 

letramento científico: uma análise sobre a prática interdisciplinar. In: Encontro Estadual de 

Didática e Práticas de Ensino 6., 2015, Goiânia. Anais [...]. Goiânia: EDIPE, 2015. p. 1-8. 

Disponível em: http://www2.unucseh. ueg.br/ceped/edipe/anais/viedipe/PDF/GT9%20Did% 

20Prat%20Estagio%20pdf/GT9%20Ariane%20de%20Oliveira%20e%20Dalva%20rosa.pdf. 

Acesso em: 28 maio 2018. 

 

OLIVEIRA, Leandro Antonio de; SILVA, Nilma Soares da; MATTOS, Catharina Gouvêa 

Viana de. O uso de charges como potencializador do letramento científico. In: Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em Ciência, 10., 2015, Águas de Lindóia. Anais [...]. 

Águas de Lindóia: ENPEC, 2015. Disponível em: http://www.abrapecnet.org.br/enpec/x-

enpec/anais2015/resumos/R0988-1.PDF. Acesso em: 28 maio 2018. 

 

OLIVEIRA NETO, Antônio Alves de; VAZ, Wesley Fernades. Alfabetização científica e 

letramento científico no livro didático de Biologia. In: SEMANA DE LICENCIATURA, 13.; 

SEMINÁRIO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PARA CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA, 4.; ENCONTRO DE EGRESSOS DO MESTRADO, 2.; ENCONTRO DE 

EGRESSOS DA LICENCIATURA, 1., 2016, Jataí. Anais [...]. Jataí: IFG, 2016. p. 263-269.  

 

PEREIRA, Luiz Augusto Caldas. Educação Profissional e Tecnológica. Desafios do 

desenvolvimento, Brasília, DF, ano 6, ed. 47, p. 71, 2009. 

 

PEREIRA, Ana Carolina Nascimento et al. Letramento científico no curso de licenciatura em 

física do campus VII da UEPB. In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 4., 2017, 

João Pessoa. Anais [...]. João Pessoa: Editora Realiza, 2017. Disponível em: https://editora 

realize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV073_MD4_SA19_ID2075_100920

17224803.pdf. Acesso em: 28 maio 2018. 

 

PEREIRA, Juliana Carvalho; TEIXEIRA, Maria do Rocio Fontoura. Alfabetização científica, 

letramento científico e o impacto das políticas públicas no ensino de ciências nos anos 

iniciais: uma abordagem a partir do PNAIC. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA 

EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIA, 10., 2015, Águas de Lindóia. Anais [...]. Águas de Lindóia: 

ENPEC, 2015. Disponível em: http://www.abrapecnet.org.br/enpec/x-enpec/anais2015/ 

resumos/R1313-1.PDF. Acesso em 28 maio 2018. 

 

PERLINGEIRO, Raiele do Valle; GALIETA, Tatiana. Até que ponto o letramento científico é 

possível em turmas com dificuldades na língua materna? Limitações e contribuições da leitura 

e da escrita em aulas de ciências. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE 

BIOLOGIA, 6.; ENCONTRO REGIONAL DE ENSINO DE BIOLOGIA, 8.; 2016, Maringá. 

Anais [...]. Maringá: Ciência e Educação, 2016. Disponível em:  http://www.sbenbio.org.br/ 

wordpress/wp-content/ uploads/renbio-9/pdfs/2142.pdf. Acesso em: 28 maio 2018.  

 

PILLÃO, Delma. A pesquisa no âmbito das relações didáticas entre matemática e 

musica: Estado da Arte. 2009. 109 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade 

de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

 

 

 



106 

 

QUEIROZ, Marcelo Bruno Araujo et al. A formação cidadã do educando no ensino de 

ciências: o letramento científico na prática. In: CONGRESSO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO, 2., 2015, Campina Grande. Anais [...]. Campina Grande: Editora Realize, 

2015. Disponível em: http://www.editorarealize.com.br/ revistas/conedu/trabalhos/ 

TRABALHO_EV045_MD1_SA18_ID32_08092015211616.pdf. Acesso em: 28 maio 2018. 

 

RODRIGUES, Maria Rita de Cássia. Uma proposta do estudo de letramento científico em 

uma escola pública de ensino fundamental na cidade do Salvador–BA. 

In: INTERNATIONAL CONGRESS OF CRITICAL APPLIED LINGUISTICS, 2015, 

Brasília, DF. Anais [...]. Brasília, DF: Pontes, 2015. p. 1557-1569. Disponível em: 

http://www.uel.vbr/projetos/iccal/pages/arquivos/ANAIS/PRATICA(S)/UMA%20PROPOST

A%20DO%20ESTUDO%20DE%20LETRAMENTO%20CIENTIFICO%20EM%20UMA%2

0ESCOLA%20PUBLICA%20DE%20ENSINO%20FUNDAMENTAL%20NA%20CIDADE

%20DO%20SALVADOR%2096%20BA.pdf. Acesso em: 28 maio 2018. 

 

RODRIGUES, Clarissa. Abordagem CTS e possibilidades de letramento científico no 

Projeto Água em Foco: tipos textuais e linguagem científica. 2010. 99 f. Dissertação 

(Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, 

Belo Horizonte, 2010.  

 

SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos. Educação científica na perspectiva de letramento como 

prática social: funções, princípios e desafios. Revista Brasileira de Educação, Rio de 

Janeiro, v. 12, n. 36, p. 474-488, set./dez. 2007. 

 

SAVIANI, Dermeval. O choque teórico da politecnia. Trabalho, educação e saúde, Rio de 

Janeiro, v. 1, n. 1, p. 131-152, 2003. 

 

SENA, Jaqueline Valois Rios et al. Letramento científico: desafios para as práticas docentes 

no ensino de ciências. In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 4., João Pessoa, 

2017. Anais [...]. João Pessoa: Editora Realize, 2017. p. 1-12.  Disponível em: 

https://editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/ TRABALHO_EV073_MD1_SA16_ 

ID6370_11092017222446.pdf. Acesso em: 28 maio 2018. 

 

SERRA, Luis Felipe Soares et al. A experiência de um indicador de letramento 

científico. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 46, n. 160, p. 334-361, 2016. 

 

SILVA, Cristiane Reis Barcelos; MONTEIRO, Bruno Andrade Pinto; COHEN, Maria 

Cristina Ribeiro. Articulações entre a dimensão do letramento científico, formação docente e 

programa de iniciação à docência presentes em periódicos e eventos brasileiros da área de 

ensino de ciências. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM 

CIÊNCIAS, 11., 2017, Florianópolis. Anais [...]. Florianópolis: ENPEC, 2017. Disponível 

em: http://www.abrapecnet.org.br/enpec/xi-enpec/anais/resumos/R1767-1.pdf. Acesso em 28 

maio 2018 

SILVA, Wagner Rodrigues. Letramento científico na formação inicial do professor. Revista 

práticas de linguagem, Juiz de Fora, MG, v. 6, n. especial, p. 8-23, 2016. 

 

SILVA, Andressa Hennig; FOSSÁ, Maria Ivete Trevisan. Análise de conteúdo: exemplo de 

aplicação da técnica para análise de dados qualitativos. Qualitas Revista Eletrônica, 

Campina Grande, v. 16, n. 1, 2015. 
 



107 

 

SILVA, Renan Victor da. Análise do nível de letramento científico de alunos do 3º ano do 

ensino médio de uma escola pública do município de Rancho Alegre no Paraná. 2016. 33 

f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ensino e Tecnologia) - Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2016. 

 

SILVA, Heitor Felipe da; CARVALHO, Ana Beatriz Gomes Pimenta de. Letramento 

científico nas aulas de física: um desafio para o ensino médio. Redin-Revista Educacional 

Interdisciplinar, Taquara, RS, v. 6, n. 1, p 1-11, 2017. 

 

SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2016. 

 

SOCOLOSKI, Thaiane da Silva. Letramento científico crítico e gênero notícia de pc: 

análise de atividades didáticas de leitura em língua inglesa. 2011. 104 f. Dissertação 

(Mestrado em Letras) - Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2011. 

 

SOUSA, Rodrigo Silva Caxias de; BUFREM, Leilah Santiago; NASCIMENTO, Bruna S. do. 

Olhares complementares sobre letramento científico e o papel dos pesquisadores em 

comunidades virtuais. Em Questão, Porto Alegre-RS, v. 21, n. 3, p. 271-295, 2015. 

 

SOUZA, Tadeu Teixeira de. O letramento científico e práticas dos professores de biologia 

do ensino médio. 2015.137 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 

Exatas) – Universidade do Vale do Taquari, Lajeado, 2015. 

 

SOUSA, Kaiser Jackson Pereira de; ALVES, Leonardo Alcântara. Letramento científico: um 

levantamento sobre as produções acadêmicas dessa temática no ensino médio. In: 

CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 4,. 2017, João Pessoa. Anais [...]. João 

Pessoa: Editora Realize, 2017. p. 1-12. Disponível em: https://editorarealize.com.br/revistas/ 

conedu/ trabalhos/TRABALHO_EV073_ MD1_SA16_ID8351_16102017110820.pdf. 

Acesso em: 28 maio 2018.  

 

SOUZA, Tadeu Teixeira de; MARCHI, Miriam Ines; STROHSCHOEN, Andreia Aparecida 

Guimarães. Professores de biologia e a busca por práticas pedagógicas voltadas ao letramento 

científico: uso de texto de divulgação científica. Revista Caderno Pedagógico, Lajedo, v. 13, 

n. 1, p. 24-40, 2016. 

 

SUISSO, Carolina; GALIETA, Tatiana. Relações entre leitura, escrita e alfabetização/ 

letramento científico: um levantamento bibliográfico em periódicos nacionais da área de 

ensino de ciências. Ciência & Educação, Bauru, v. 21, n. 4, p. 991-1009, 2015. 

 

TEIXEIRA, Jonny Nelson. Categorização do nível de letramento científico dos alunos do 

Ensino Médio. 2007. 40 f.  Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências) - Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2007. 

 

VALENTE, Rafaela Queiroz Moraes; CONCEIÇÃO, Rute Izabel Simões. Letramento 

científico: estudo comparativo a respeito da produção escrita de trabalhos acadêmicos na 

universidade. ArReDia, Dourados, MS, v. 2, n. 3, p. 94-128, 2013. 

VIEIRA, Andrea Mara. Acordes e dissonâncias do letramento científico proposto pelo PISA 

2015. Estudos em Avaliação Educacional, São Paulo, v. 28, n. 68, p. 478-510, 2017. 
 



108 

 

VIEIRA, Valeria da Silva et al. Aulas de Genética: a intenção de proporcionar um Letramento 

Científico por meio de diferentes práticas metodológicas. In: SIMPÓSIO DE ENSINO E 

MEIO AMBIENTE DO RIO DE JANEIRO, 2., 2011, Volta Redonda. Anais [...]. Volta 

Redonda: Editora Foa, 2011. p. 39-41. 

 

ZANDONAI, Marcos Filipe. Cultura, ciência e alimentação: uma proposta para o letramento 

científico nas aulas de português. Entrelinhas, Porto Alegre, v. 7, n. 2, p. 318-350, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

ANEXO A - Produções oriundas da dissertação 

 

TRABALHOS APRESENTADOS EM EVENTOS 
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ANEXO B - TOSLS test of scientific literacy skills (Teste de habilidades de letramento 

científico) 
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ANEXO C - Chave das respostas do TOSLS 

 

QUESTÕES RESPOSTAS QUESTÕES REPOSTAS 

1 B 15 D 

2 C 16 B 

3 B 17 B 

4 C 18 A 

5 D 19 C 

6 C 20 B 

7 A 21 C 

8 D 22 C 

9 B 23 D 

10 B 24 D 

11 B 25 B 

12 C 26 C 

13 D 27 B 

14 C 28 B 
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APÊNDICE A - Declaração de consentimento 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE - IFRN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO – POSENSINO 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

 

 

 

 

Eu _______________________________________________, abaixo qualificado, declaro-me 

esclarecido sobre a participação como voluntário na pesquisa: LETRAMENTO CIENTÍFICO: 

UMA ANÁLISE DO USO SOCIAL DOS CONHECIMENTOS CONSTRUÍDOS NAS 

CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA  

 

Nome: ____________________________________________________________  

RG: ___________________________________CPF: ______________________  

Endereço: _________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Telefone: _____________________  
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APÊNDICE B – Termos de consentimento livre e esclarecido (aluno) e Termo de 

consentimento da participação da pessoa como sujeito (pais) 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Você está sendo convidado(a) a consentir a participação de seu filho(a) e/ou tutelado(a) como 

voluntário(a), em uma pesquisa. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso 

de consentimento em fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas 

vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Desde logo fica garantido o sigilo 

das informações. Não haverá, nenhuma despesa financeira relacionada com a participação dos 

alunos na mencionada pesquisa, tampouco riscos contra a integridade física e moral dos 

envolvidos. Em caso de recusa não haverá penalizações de forma alguma. 
 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 

Título do Projeto: Letramento científico: uma análise do uso social dos conhecimentos 

construídos nas ciências naturais e matemática 

Esta pesquisa tem como objetivo principal analisar se os componentes curriculares das ciências 

naturais e matemática são trabalhados de modo a contribuir para uma formação que possibilite 

aos estudantes do ensino médio profissionalizante desenvolver habilidades e competências para 

atingir o letramento científico. Nessa pesquisa estamos investigando se além de uma formação 

técnica e profissional, o IFRN constrói em seus estudantes uma formação que desenvolva a 

capacidade de compreender e relacionar os conteúdos do ensino de ciências e matemática na 

vida prática dos estudantes. O uso desses conhecimentos na vida do aluno é o que chamamos 

de Letramento Científico. Ser cientificamente letrado implica dizer que o indivíduo é capaz de 

contextualizar e utilizar os conhecimentos em seu cotidiano.  

A participação do seu filho (a) será de uma extrema importância para a investigação nesse 

trabalho e se dará por meio da resolução de um questionário que será respondido na própria 

sala de aula sem necessidade de deslocamento para outro lugar. A identidade dos estudantes 

será mantida em sigilo em todo o processo de realização da pesquisa. Todas as atividades 

desenvolvidas terão a supervisão e orientação do orientador desta pesquisa, professor Dr. 

Leonardo Alcântara Alves e a aplicação do questionário será feita por mim, Kaiser Jackson 

Pereira de Sousa professor da disciplina de Química do IFRN campus Pau dos Ferros.  

 

 

 

 

 

 

Kaiser Jackson Pereira de Sousa 

Pesquisador Responsável 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 

 

Eu, _____________________________________________________________, abaixo 

assinado, concordo com a participação do meu filho(a) / tutelado(a) na pesquisa Letramento 

científico: uma análise do uso social dos conhecimentos construídos nas ciências naturais 

e matemática, como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador Kaiser 

Jackson Pereira de Sousa, sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes com a participação. Foi-me garantido o sigilo das 

informações e que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a 

qualquer penalidade.  

 

Local e data _______________/___/____/______.  

 

Nome: ________________________________________________________________ 

 

Assinatura do sujeito ou responsável: ______________________________________ 
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APÊNDICE C – Fotos da aplicação do TOSLS no IFRN - Pau dos Ferros 

 

      

    

      

     
Fonte: Acervo do autor. 

 


