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Este artigo tem por finalidade caracterizar o processo de produção do conhecimento 
científico, comportando seus fenômenos, princípios, leis, modelos, leituras, 
linguagens, seus métodos de experimentação e investigação, suas tecnologias, 
além de suas relações com outras áreas do conhecimento que, estruturados nas 
concepções mais representativas da Ciência, tendem a gerar implicações dialógicas 
para a compreensão das subjetividades sociais no contexto escolar como um todo. 
No campo das Ciências das Ciências Naturais, sobremodo, tais implicações se 
interpõem à transação de saberes, em função da supervalorização de parâmetros 
conceituais arraigados na cultura cartesiano–acadêmica que, todavia, vem sendo 
reorganizados por demandas decorrentes das interações cognitivas, sociais, 
culturais, educacionais, políticas, econômicas e tecnológicas, reorientado fluxos de 
saberes para os quais o modelo de escola – amparado na dicotomia das 
aprendizagens científica e social – cada vez menos representa um espaço 
aglutinador e, portanto, produtor de conhecimento significativo. O estudo propõe a 
contextualização como pressuposto indispensável à construção de uma alternativa 
de alfabetização científica que ultrapasse a condição meramente descritiva da 
realidade, recolocando como princípio básico as interações ecossistêmicas, 
essenciais às intervenções e transformações das estruturas biossociais ‘dadas’, 
tornando–a de um lado capaz de corresponder às necessidades do sujeito escolar, 
de outro contribuindo para uma educação de base inclusiva. 
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As concepções de ciência constituem a base mais larga dos processos de produção 
do conhecimento científico, na medida em que comportam seus fenômenos, 
princípios, leis, modelos, leituras, linguagens, seus métodos de experimentação e 
investigação, suas tecnologias, além de suas relações com outras áreas do 
conhecimento e possibilidades de contextualização histórica e social. Considerada 
tal abrangência, o conceito de ciência tende a influenciar, sobremaneira, o sentido 
pedagógico das atividades desenvolvidas por professores, estudantes, orientadores 
e pesquisadores no campo das Ciências Naturais e isto se mostra tão significativo 
quanto ter consciência de que pouco pode prosperar a idéia de uma ação 
educacional/científica homogênea, imparcial ou isenta, conforme pondera Freire 
(1984).   

            Exatamente neste ponto, cabe ressoar a grande questão, mas o que é 
ciência afinal? Como se mantêm e se renovam os paradigmas que alimentam a 
própria Ciência? Dentre as alternativas de resposta, algumas proposições 
conceituais, ditas mais orgânicas ou funcionais, suscitadas por autores como 
Trindade (2005) acabam reforçando a tese de que a heurística cartesiana 
implicitamente se mantém através de processos continuamente recíprocos: quanto 
mais existem ou surgem novas dúvidas, mais pesquisas são feitas, mais a Ciência 
procura patrocinar respostas que - quando não comprovada ou pretensamente 
convincentes - instauram instâncias circundantes. O caráter circular desta rede 
demonstra que a identificação da intencionalidade subjacente aos seus movimentos 
torna imprescindível delinear as peculiaridades inerentes à produção do 



conhecimento científico, ordenadas segundo uma sequência de critérios de 
validação pré-determinados.   

De tal modo, Richardson (1999) e Gil (2002) descrevem um conjunto de 
características fundamentais à produção científica, dentre as principais podemos 
destacar a objetividade, quantitatividade, homogeneidade e a generalização. 

  

Detalhando cada uma delas temos que:  

•a)      A objetividade busca universalizar, cada vez mais, critérios precisos de 
investigações e descobertas da Ciência. O que deve prevalecer cientificamente para 
povos ocidentais, deve o ser também para os orientais ou vice-versa;  

•b)      O caráter quantitativo testifica a padronização de suas medições ou 
mensurações. Células de um determinado órgão do corpo humano, por exemplo, 
apresentam o mesmo tamanho considerados os mesmos parâmetros de massa 
corpórea e estágios de desenvolvimento; 

•c)      A homogeneidade baseia e procura ratificar leis ou nomenclaturas gerais de 
funcionamento. Não pode haver dois indivíduos de uma mesma espécie com 
denominações científicas diferentes; e 

•d)      A generalização desempenha papel semelhante ao da homogeneização, 
procurando agrupar aparentes diferenças com base em normas mundialmente 
aceitas. Essa característica, por exemplo, possibilita distinguir os seres vivos 
aeróbios (ou que respiram o oxigênio livre da atmosfera) e anaeróbios

  

. 

As referidas características, por si só, traduzem o que pode ser considerado como 
aspectos mais racionalistas que norteiam o conhecimento científico, procurando se 
mostrar capazes de diferenciar coisas aparentemente semelhantes; instituir 
relações de causa e efeitos, após analisadas a natureza dos fatos e suas possíveis 
conexões; e formular explicações práticas para fenômenos que muitas vezes podem 
impressionar o indivíduo, dito leigo. Este núcleo mais rigoroso do conhecimento 
científico procura também diferenciá-lo da magia e notabilizá-lo como meio de 
suposta renovação social.  

A sustentabilidade teórico-cartesiana da produção do conhecimento científico 
sugere, ainda, um feedback permanente com seus métodos de investigação, os 
quais visam a todo instante: (i) desvincular objeto de estudo e pesquisador; (ii) 
controlar e verificar os fenômenos; (iii) demonstrar e comprovar resultados, 
relacionando suas repercussões; e (iv) construir uma teoria geral sobre um 
conjunto de fatos e objetos pesquisados, de modo a proporcionar maior 
confiabilidade às descobertas produzidas. Tais critérios de validação postulam, pois, 
estabelecer o conceito de teoria científica como um sistema ordenado de 
proposições que, baseado em um reduzido número de princípios, busca descrever, 
explicar e antever do modo mais seguro possível um conjunto de fenômenos, a 
partir das leis que os regem

            Contudo, a gênese 

. 

strictu sensu do conhecimento fundamenta sua 
epistemologia  em modelos conceptivos de Ciência que, subliminar ou claramente, 
visam conformar, também, processos cognitivos humanos, diferenciando-se por 



variações  procedimentais que, na maioria das vezes, preterem fatores 
estruturantes e/ou intervenientes do contexto histórico-social (Trindade, 2005).   

Assim, na concepção racionalista - que perdurou da Grécia Antiga até fins do século 
XVII, a Ciência constituía-se a partir de pressupostos teóricos inquestionáveis, cuja 
verificação, na realidade, visava tão somente a confirmação dos postulados 
dogmáticos ou intelectuais previamente determinados. Fundamentada no modelo 
brouweriano

Por sua vez, na concepção empirista os fluxos se movimenta em sentido inverso, ou 
seja, deslocando-se da realidade prática para a elaboração teórica. Para esta  
concepção de ciência, que predominou de Aristóteles até fins do século XIX, os 
dados resultantes da verificação empírica sobrepõem-se à fundamentação teórica, 
podendo ou não justificar hipóteses formuladas.  

[1], nesta concepção científica requeria-se bases teórico-matemáticas, 
inclusive, para a explicação de fenômenos naturais, confirmando a submissão da 
realidade em decorrência de uma absoluta clareza intuitiva e prática.  

O parelelo entre as concepções Racionalista e Empirista, revela que para ambas a 
realidade se impõe como parâmetro de produção do conhecimento, entretanto, 
diferenciando-se em relação ao fator determinante da produção científica. Na 
primeira, há uma presunção teórica que predomina sobre a realidade, evidenciando 
um modelo hipotético-indutivo que carrega uma verdade cartesiana como pré-
condição.  Na segunda concepção prevalece o modelo hipotético-dedutivo, no qual 
a empiria tenta influenciar significativamente as bases teóricas, seja no sentido de 
confirmá-la , seja de revelar possíveis incoerências (Richardson, 1999). 

Finalmente, temos a concepção construtivista que, desencadeada nos primórdios do 
século XX, tenta qualificar a ciência como um processo dinâmico de produção de 
modelos explicativos da realidade, no entanto, mantendo subliminarmente a idéia 
absolutista de verdade científica. A admissão de flexibilidades dogmática mantém-
se num nível teórico, conquanto a realidade persiste como produtora de 
conhecimentos, ato contínuo, preservando à observação e à experimentação 
funções teórico-metodológicas validadoras da produção de conhecimentos. 

A leitura transversal dessas principais concepções permite perceber  que, em 
verdade, as mesmas modelam-se às circunstâncias delimitadoras de seus 
diferentes arcabouços históricos e que, embora num dado momento proponham a 
Ciência como um conjunto de atitudes e atividades racionais, dirigidas ao 
sistemático conhecimento com objeto limitado, capaz de ser submetido à 
verificação[2], para noutro situá-la como conjunto de conhecimentos racionais, 
certos ou prováveis, metodicamente sistematizados e verificáveis, que se referem 
aos objetos de uma mesma natureza[3], 

Portanto, o logicismo[4] mantenedor da produção acadêmico-científica assume 
relevância nas relações entre os atores educacionais, sobretudo, no campo das 
Ciências Naturais, suscitando questionamentos inevitáveis do ponto de vista das 
condições de linguagem, cognição e contextualização inerentes ao processo de 
ensino-aprendizagem. 

as raízes epistemológicas do processo de 
produção objetivista e linguístico-discursiva permanecem inalteradas conforme 
corrobora Senna (2005). 

O que fazer para construir uma proposta de alfabetização 
científica capaz de compreender as subjetividades sociais do sujeito escolar? Como 
desenvolver tal processo na perspectiva de uma transação de saberes de base 
inclusiva?

Conforme destacam Lorenzzeti e Delizóicov (2008) a alfabetização científica 
corresponde ao desenvolvimento de uma linguagem cuja articulação se processa 

  



durante o ensino e a aprendizagem de conteúdos científicos, de modo a facultar ao 
sujeito cognoscente parâmetros para uma leitura do mundo natural (da natureza e 
seus fenômenos). 

No entanto, em que pese o rigor conceitual, um encadeamento de transformações 
tem exigido parâmetros didático-pedagógicos particularmente inovadores para o 
campo das Ciências Naturais. Na prática, demandas decorrentes das interações 
cognitivas, sociais, culturais, políticas, econômicas e tecnológicas ‘naturalmente' 
têm reorientado fluxos de saberes para os quais o modelo de escola - ancorado na 
dicotomia das aprendizagens científica e social - cada vez menos representa um 
espaço aglutinador de subjetividades e, portanto, produtor de conhecimento 
significativo.  

Observa-se, portanto, que mesmo numa construção em que se 
propõe a faculdade de articulação da linguagem, a conceituação dos autores 
transita na proeminência da realidade como produtora de conhecimento 
unidirecional. 

Em tal contexto, transitam propostas que reivindicam a alfabetização científica 
como um processo de contextualização do ensino de Ciências Naturais, evoluindo 
de uma posição de supervalorização do saber cartesiano-escolar para uma postura 
de ponderação em torno do aprendizado pessoal e social do aprendente (Chassot, 
2006).  

A construção de uma proposta de tal porte precisa, pois, levar em conta aspectos 
relevantes, tais como (i) as características cognitivas e sócioculturais do sujeito 
escolar e (ii) o modelo de formação do sujeito cartesiano subjacente que, no campo 
do ensino das Ciências Naturais, assume condição sine qua non.

Há, portanto, um problema com referente na gênese linguística dos sujeitos da 
alfabetização científica - mediador e aprendente - que os torna diametralmente 
díspares em relação à capacidade dialógica, porquanto os primeiros desenvolvem 
uma sistemática de construção de saberes na qual o método, como conceito de 
verdade sustentado pela lógica cartesiana, condiciona também padrões de 
formalidade comunicativa como critério no transcurso da produção do 
conhecimento científico. Quando analisa este aspecto de rigidez ou dificuldade em 
estabelecer elos comunicantes, precisamente por parte do ambiente acadêmico, 
Motta et alli (2009) enfatiza que os centros responsáveis pela disseminação do 
conhecimento técnico e científico estão em risco de iminente desinteresse social por 
conta de uma reconhecida incapacidade de informar/compartilhar possíveis avanços 
do seu trabalho.  

 Exatamente neste 
ponto concentra-se a origem das diferenças dialógicas entre sujeitos opostos, 
segundo a epistemologia que rege seus respectivos processos formadores. 

Ao retomarmos as características inerentes ao sujeito escolar, opostamente, elas o 
identificam num contexto de interações sociais e culturais que desconhecem 
qualquer padrão de regularidade, seja pela própria necessidade de afirmação de 
sua condição pessoal, seja pelo descompasso que, cotidianamente, torna a escola 
mais distante de suas expectativas de melhoria da qualidade de vida. Para Senna 
(2004:6): 

  

Tanto maior o distanciamento entre o aluno e a perspectiva de integração ao 
mundo supostamente civilizado, quanto menores as chances de se o ter disposto a 
submeter-se às condições de aprendizagem determinadas pela cultura científica 
escolar. Conseqüentemente, maiores as chances de se apresentarem como sujeitos 
ao fracasso nas práticas de avaliação. 



Tal constatação demonstra que, nas diversas formas de abordagem da produção 
científica, os processos relacionados à linguagem ocupam papel preponderante, 
quer seja para a contextualização do conhecimento produzido, quer seja para lhes 
atribuir relevância social. Por inferência, as variáveis intervenientes na 
sistematização do conhecimento científico reservam à articulação lingüística a 
possibilidade de superação de restrições epistemológicas, no sentido de que a 
alfabetização científica possa ser estruturada e compreendida como uma linguagem 
construída por mulheres e homens para a leitura do nosso mundo natural (Chassot, 
2001).   

Ainda no campo de concepção da alfabetização como processo lingüístico/cognitivo, 
o estudo apresentado por Lorenzetti e Delizóicov (2008) propõe mais 
substantivamente os requisitos básicos em torno dos quais os atores 
socioeducacionais podem buscar uma educação cientifica atenta às peculiaridades e 
necessidades dos sujeitos sociais.  

Fundamentado principalmente nos conceitos propostos por Shen (1975) e Bybee 
(1995), o referido estudo parte do pressuposto da vitaliciedade da alfabetização 
científica, destacando igualmente as suas características de elasticidade e 
multiplicidade conceitual. Por conseguinte, o mesmo caráter de funcionalidade 
atribuído ao processo de alfabetização tradicional cabe ser estendido à 
alfabetização científica, delineando o alfabetizado cientificamente funcional, como o 
sujeito escolar condicionado à mera leitura dos fenômenos do mundo físico ou 
limitado à aquisição de um vocabulário de palavras técnicas envolvendo Ciência e 
Tecnologia. 

Esta condição meramente descritiva da realidade, porém, contrapõe-se 
frontalmente ao que Maturana e Varela (2001) defendem como princípio básico das 
interações ecossistêmicas ou trocas entre indivíduos e o meio circundante, 
essenciais às intervenções e transformações das estruturas biossociais dadas.        

            Do ponto de vista das estratégias capazes de dinamizar os objetivos da 
alfabetização científica, Lorenzett e Delizóicov (2008:9) sugerem atividades que 
incluem o:  

  

  

Uso sistemático da literatura infantil, da música, do teatro e de vídeos educativos, 
reforçando a necessidade de que o professor pode, através de escolha apropriada, 
ir trabalhando os significados da conceituação científica (...) articulando-os com 
aulas práticas; visitas a museus; zoológicos, indústrias, estações de tratamento de 
águas e demais órgãos públicos; organização e participação em saídas a campo e 
feiras de Ciências; uso do computador e da Internet no ambiente escolar. 

            As similaridades da alfabetização científica com a tradicional ou 
originalmente descrita como aquisição das habilidades de leitura e escrita do 
alfabeto ou código, possibilitam presumir, também, que ambas podem ser 
desenvolvidas simultaneamente e, por tal, direcionadas conforme prioridades 
conjunturais. Tais ajustamentos, mais recentemente, vêm sendo conceituados 
como letramento

            O letramento em Ciências Naturais, portanto, tem seu correspondente na 
forma como os sujeitos adquirem e desenvolvem os conhecimentos científicos no 

.   



seu dia-a-dia, implicando, portanto, a realização de escolhas pedagógicas capazes 
de viabilizar o ensino-aprendizagem dessas competências, inclusas entre as 
condições básicas para o exercício da cidadania.  

            Para Shen (1975), a partir dos fatores circunstanciais que agrega à 
alfabetização cientifica, sua diversidade conceitual se expressa em três 
modalidades: prática, cívica e cultural. 

Assim, a guisa de nossas considerações finais, acreditamos que a recombinação 
‘científico-pedagógica' imbuída no processo de letramento no campo das Ciências 
Naturais, importa reconhecer o saber social como integrante indissociável da 
construção do conhecimento científico. Tal reestruturação epistemológica requer, 
necessariamente, a compreensão do processo histórico da produção científica 
mediante, também, a discussão de parâmetros unilaterais estabelecidos como 
critérios de supremacia da heurística cartesiana.  

Tais categorias, respectivamente, 
correspondem à melhoria da qualidade de vida que o domínio de conteúdos 
científicos pode proporcionar ao indivíduo; à participação em eventos ou discussões 
de caráter ético da Ciência; e à satisfação pessoal em dominar assuntos de 
natureza científica independentemente de uma necessidade formal ou escolar. 

Esta via de mão dupla pressupõe a superação da dicotomia método-conteúdo que, 
a nosso ver, constitui um dos maiores obstáculos à construção de elos que 
ultrapassem o que Renato Sabattini (2009), com certa dose de radicalismo, chama 
de terceira cultura. Se formos resgatar ainda mais longe, precisamos construir o 
discurso de uma Ciência para o povo, reclamada por Jean-Jacques Russeau (1712-
1778) e, de tal forma, capaz de compreender a virtuosidade de estabelecer e 
manter vínculos dialógicos.           

Mais que reconhecermos nossas dificuldades de tecer fios, precisamos provocar a 
interdisciplinaridade; trabalharmos perspectivas teórico-práticas capazes de aliarem 
fundamentos propostos por Charles Darwin e Paulo Freire, por exemplo, na 
integração do ambiente como fator de desenvolvimento do indivíduo; vivenciarmos 
a necessidade de romper paradigmas e alargar horizontes transdisciplinares; 
precisamos do reconhecimento à diversidade. 

Uma ação deste porte para a área das Ciências Naturais representa um passo 
importante com vistas ao desenvolvimento de uma cultura de produção de 
conhecimento tendo como epicentro a formação de professores articulada com a 
realidade social do sujeito da aprendizagem (Viotti, 2002).  Não basta apenas 
construir um discurso, tornou-se imprescindível instaurar uma dialógica sustentada 
em dois eixos principais: a qualidade da formação acadêmica do educador e a 
perspectiva de sua atuação, prioritariamente, nos níveis da educação elementar. 

            Portanto, nas diversas formas de abordagem da produção científica, os 
processos de linguagem têm papel preponderante no sentido de lhes atribuir 
relevância contextual, ensejando o exercício de uma alfabetização científica que, de 
fato, possa ter coerência sócio-cultural. Nesse ínterim, a preparação para a 
cidadania deve estar integrada ao campo do ensino de Ciências Naturais, como um 
dos pontos de aglutinação do processo de formação geral dos sujeitos, contribuindo 
para tornar pessoas aptas não somente à leitura científica do mundo, mas, 
sobretudo, conscientes da necessidade de transformação da realidade. 

Parece óbvio, mas devemos deixar claro que o desafio permanente de prover a 
articulação científico-cultural e social não implica, em outro extremo, dizer que se 
deva abrir mão dos aspectos formais da produção do conhecimento, reclama-se, no 
entanto, que a sua comunicação transcenda os nichos da Ciência e que, desta 



forma, amplie seus mecanismos de validação, necessariamente passando pela 
condição de transver as subjetividades como partícipes do processo.  
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Frege,1848-1925).   
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