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RESUMO 

O letramento científico é uma questão urgente e valiosa, vivemos em uma sociedade científica 

e tecnológica. Ser letrado cientificamente significa ser capaz de utilizar o conhecimento e a 

informação de maneira interativa. Entretanto, o letramento científico da população mundial é 

extremamente baixo. No Brasil, apenas 5% da população apresenta letramento proficiente. Com 

relação a educação, um dos principais ambientes para desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem do letramento científico, os resultados são preocupantes. Entre 70 países que 

participaram do PISA em 2015, os estudantes brasileiros ocupam a 63ª posição no ranking. 

Impossível não questionar o papel do docente nestes índices. Não é de hoje que há pesquisas 

verificando possíveis relações entre índices estudantis e perfil dos docentes. Diante dos 

resultados estudantis e da possibilidade dessas relações, o objetivo desta pesquisa é identificar 

o perfil dos docentes de Ciências da Natureza da Zona da Mata, Estado de Rondônia, suas 

percepções sobre letramento científico, Ciência e Tecnologia e o índice quantitativo do 

letramento científico docente. Para realização da pesquisa, utilizou-se de três questionários. O 

primeiro possibilitando a identificação do perfil dos docentes da Zona da Mata. O segundo 

sobre conhecimento do termo letramento científico e seus indicadores e questões envolvendo 
percepções sobre Ciência e Tecnologia. O questionário três, de dimensão cognitiva, composto 

de 36 questões, subdivididas em quatro níveis de letramento científico. Teve-se como base os 

relatórios do ILC – 2014 e PISA – 2015. As análises estatísticas foram realizadas por meio do 

RStudio. Quanto ao perfil, os docentes têm idade média de 33 anos. 56% são do gênero 

masculino. A Biologia é a área em maior proporção (48%). A maioria (70%) possuem 

especialização latu sensu e 74% são egressos de instituições de ensino particulares. Quanto as 

percepções, o termo letramento científico é conhecido por apenas 22% dos docentes e nenhum 

destes apresenta conhecimento quanto aos indicadores de letramento e o que estes investigam; 

56% consideram parcial a importância de ser letrado cientificamente para se viver no século 

XXI; de forma geral possuem interesse por informações científicas, sincronicamente identifica-

se carência de conhecimento destes em relação aos principais temas da Ciência na atualidade; 

26% não se consideram aptos a letrar cientificamente seus alunos. Referente ao índice de 

letramento científico docente, 70% apresentam nível adequado. Entretanto, entre estes, apenas 

26% apresentam nível ideal. Nenhuma das características identificadas no perfil dos professores 

exerce influência nos índices de letramento, assim como a maioria das percepções também não 

apresentam relação com o nível de letramento. Destarte, conclui-se que a Zona da Mata 

apresenta um público docente jovem e predominantemente masculino. A disciplina de Ciências 

da Natureza com mais representatividade é a Biologia, e a maioria dos professores graduaram-

se em instituições privadas. O letramento científico é um termo novo para a maioria dos 

docentes (78%), porém, mesmo sem formalização terminológica, 70% apresentam nível de 

letramento adequado. Verificou-se diversas incongruências quanto as percepções docentes, 

mas, estas não apresentaram relação com o índice de letramento científico dos professores de 

Ciências da Natureza da Zona da Mata. 

 

Palavras – chave: Letramento científico. Docente. Perfil. Percepções. Rondônia.  



 
 

ABSTRACT 

Scientific literacy is an urgent and valuable issue, we live in a scientific and technological 

society. Being scientifically literate means being able to use knowledge and information 

interactively. However, the scientific literacy of the world population is extremely low. In 

Brazil, only 5% of the population has proficient literacy. Regarding education, one of the main 

environments for the development of the teaching-learning process of scientific literacy, the 

results are worrisome. Among 70 countries that participated in PISA in 2015, Brazilian students 

rank 63rd in the ranking. Impossible not to question the role of the teacher in these indexes. It 

is not today that there are research verifying possible relationships between student indexes and 

teacher profile. Given the student results and the possibility of these relationships, the objective 

of this research is to identify the profile of nature sciences professors from zona da Mata, 

Rondônia State, their perceptions about scientific literacy, Science and Technology and the 

quantitative index of the teaching scientific literacy. To perform the research, three 

questionnaires were used. The first enabling the identification of the profile of teachers in the 

Zona da Mata. The second on knowledge of the term scientific literacy and its indicators and 

questions involving perceptions about Science and Technology. The three questionnaire, of 

cognitive dimension, composed of 36 questions, subdivided into four levels of scientific 

literacy. The ILC - 2014 and PISA - 2015 reports were based. Statistical analyses were 

performed through RStudio. As for the profile, teachers have an average age of 33 years. 56% 

are male. Biology is the area in the highest proportion (48%). The majority (70%) have latu 

sensu specialization and 74% are graduates of private educational institutions. Regarding 

perceptions, the term scientific literacy is known to only 22% of the professors and none of 

these presents knowledge about literacy indicators and what they investigate; 56% consider 

partial the importance of being scientifically literate to live in the 21st century; in general, they 

have an interest in scientific information, chronically identifies their lack of knowledge in 

relation to the main themes of science today; 26% do not consider themselves able to 

scientifically letter their students. Regarding the teaching scientific literacy index, 70% have an 

adequate level. However, among these, only 26% have an ideal level. None of the 

characteristics identified in the teachers' profile influence the literacy indexes, as well as most 

perceptions are also not related to the literacy level. It is concluded that the Zona da Mata 

presents a young and predominantly male teaching audience. The discipline of Nature Sciences 

with the most representativeness is Biology, and most teachers graduated from private 

institutions. Scientific literacy is a new term for most teachers (78%), but even without 

terminological formalization, 70% have adequate literacy level. There were several 

incongruities regarding the teaching perceptions, but these were not related to the scientific 

literacy index of nature science teachers in the Zona da Mata. 

 

Keywords: Scientific literacy. Teacher. Profile. Perceptions. Rondonia.  



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 - Índice de L.C. dos Docentes Zona da Mata/I.L.C ......................... 83 

Figura 2 – Índice de L.C. dos Docentes da Zona da Mata/I.L.C. .................... 83 

Figura 3 – Nota do docente × Gênero ............................................................. 94 

Figura 4 – Nota do docente × Idade ................................................................ 94 

Figura 5 – Nota do docente × Área ................................................................. 94 

Figura 6 – Nota do docente × Instituição ........................................................ 94 

Figura 7 – Nota do docente × Nível ................................................................ 94 

Figura 8 – Nota do docente × Vínculo ............................................................ 94 

Figura 9 – Nota do docente × Tempo de serviço ............................................ 95 

Figura 10 – Regressão: Nota × Idade ................................................................ 95 

  



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1- Expressões e justificativas dos termos utilizados por autores em 

relação ao termo Scientific Literacy ....................................................... 20 

Tabela 2- Níveis e escores avaliados no PISA ....................................................... 23 

Tabela 3- Médias dos países selecionados, Ciências – PISA 2006 e 2015 ............. 25 

Tabela 4- Porcentagem de estudantes por nível no PISA 2015 nos Estados da 

Região Norte .......................................................................................... 26 

Tabela 5- Perfil da amostragem ILC por idade ....................................................... 29 

Tabela 6- Distribuição por nível segundo escolaridade .......................................... 29 

 ARTIGO 1 - OS DOCENTES DE CIÊNCIAS DA NATUREZA 

DA ZONA DA MATA - RO: PERFIL E PERCEPÇÕES   

Tabela 1 – Os docentes colaboradores já ouviram falar em Letramento Científico? 

............................................................................................................... 46 

Tabela 2 – Interesses dos docentes por temas científicos ......................................... 47 

Tabela 3 -   Percepção dos docentes em relação ao investimento e governança do 

país em Ciência ...................................................................................... 47 

Tabela 4 – Percepção dos docentes em relação ao conhecimento referente à 

assuntos relacionados a Ciência e Tecnologia ........................................ 48 

Tabela 5 – Percepção dos docentes em relação ao Letramento Científico na 

educação básica e a preparação do professor .......................................... 48 

Tabela 6 – Percepção dos docentes em relação aos limites entre Ciência e Religião 

................................................................................................................ 49 

 ARTIGO 2 - ÍNDICE DE LETRAMENTO CIENTÍFICO DOS 

DOCENTES DE CIÊNCIAS DA NATUREZA DA ZONA DA 

MATA NO ESTADO DE RONDÔNIA  

 

 

Tabela 1 – Quantitativo de acertos e nível de letramento ......................................... 80 

Tabela 2 – L.C. docente × L.C. – I.L.C. nível superior ............................................ 84 

Tabela 3 – Índice docente/PISA × Índice PISA 2015 (Rondônia) ........................... 85 

Tabela 4 – Letramento científico × perfil dos docentes ........................................... 87 

Tabela 5 – Letramento científico docente × percepções dos docentes ..................... 95 

 

  



 
 

ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AC Alfabetização científica 

AFO Alta Floresta D’Oeste 

CGEE Centro de Gestão e Estudos Estratégicos 

C.N. Ciências da Natureza 

CRE Coordenadoria Regional de Educação 

I.L.C. Indicador de Letramento Científico 

INAF Indicador de Alfabetismo Funcional 

L.C. Letramento Científico 

LDB Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

NSTA National Science Teachers Association 

OECD Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

PCN Parâmetros Curriculares Nacionais 

PISA Programa Internacional de Avaliação de Alunos 

PNE Plano Nacional de Educação 

RM Rolim de Moura 

STEM Science, Technology, Engineering, and Mathematics 

UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

 



 
 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 

± Desvio padrão 

≥ Maior/igual 

≤ Menor/igual 

> Maior 

< Menor 

× Versus  

  



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO GERAL ........................................................................... 16 

1.1 Contexto histórico ...................................................................................... 16 

1.2 Conceito de Letramento Científico (L.C.) ................................................. 20 

1.3 Indicadores de Letramento Científico ...................................................... 22 

1.3.1 PISA ............................................................................................................. 22 

1.3.1.1 Resultado mundial no PISA 2015 ................................................................ 24 

1.3.1.2 O Brasil no PISA 2015 .................................................................................. 25 

1.3.1.3 A Região Norte no PISA 2015 ....................................................................... 26 

1.3.1.4 O Estado de Rondônia no PISA 2015 ............................................................ 27 

1.3.2 ILC ............................................................................................................... 27 

1.3.2.1 Níveis de letramento científico investigados pelo ILC .................................. 28 

1.3.2.2 Amostragem utilizada para a realização do ILC – 2014 ............................... 29 

1.3.2.3 Resultados do ILC 2014 ................................................................................ 29 

1.4 Letramento Científico e Docência ............................................................. 30 

2 OBJETIVOS ............................................................................................... 31 

2.1 Objetivo geral ............................................................................................. 31 

2.2 Objetivos específicos ................................................................................... 31 

2.3 Hipóteses ..................................................................................................... 32 

3 MATERIAIS E MÉTODOS ...................................................................... 32 

3.1 Unidades amostrais .................................................................................... 32 

3.2 Metodologia de amostragem ...................................................................... 33 

3.2.1 Questionários ............................................................................................... 33 

3.3 Análise dos dados ........................................................................................ 33 

3.3.1 Análise descritiva do índice de Letramento Científico ................................ 33 

3.3.2 Análise estatística do índice de Letramento Científico ............................... 34 

 ORGANIZAÇÃO DOS RESULTADOS ............................................... 34 

 REFERÊNCIAS ......................................................................................... 35 

 ARTIGO 1 - Os docentes de Ciências da Natureza da Zona da Mata - 

RO: perfil e percepções .............................................................................. 41 

 RESUMO .................................................................................................... 42 

1 INTRODUÇÃO .......................................................................................... 43 



 
 

2 MATERIAIS E MÉTODOS ...................................................................... 44 

3 RESULTADOS ........................................................................................... 45 

3.1 Perfil dos docentes da Zona da Mata ......................................................... 46 

3.2 Percepções dos docentes sobre LC, C&T .................................................. 46 

4 DISCUSSÃO ............................................................................................... 50 

4.1 Os docentes da Zona da Mata × docentes no Brasil .................................. 50 

4.2 Percepções dos docentes sobre LC e C&T ................................................ 52 

5 CONCLUSÃO ............................................................................................ 56 

 REFERÊNCIAS ......................................................................................... 57 

 ANEXO(S) .................................................................................................. 65 

 ANEXO A - Questionário 1 – social ........................................................... 66 

 ANEXO B - Questionário 2 – letramento científico .................................. 68 

 ANEXO C - dados dos docentes entrevistados – questionário 1 – social 

....................................................................................................................... 72 

 ARTIGO 2 - Índice de Letramento Científico dos Docentes de 

Ciências da Natureza da Zona da Mata no Estado de Rondônia .......... 74 

 RESUMO ................................................................................................. 75 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................... 76 

2 MATERIAIS E MÉTODOS ................................................................... 78 

2.1 Unidades amostrais ................................................................................. 78 

2.2 Composição do questionário para identificação do nível de 

Letramento Científico ............................................................................. 78 

2.3 Índice de Letramento Científico Docente .............................................. 79 

2.4 Análise quantitativa do índice de Letramento Científico .................... 80 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES .......................................................... 81 

3.1 L.C. Aceitável e L.C. Ideal ...................................................................... 81 

3.2 Letramento Científico Docente .............................................................. 83 

3.3 Letramento Científico Docente × Perfil Docente ...................................... 86 

3.4 Letramento Científico Docente × Percepções dos Docentes de Ciências 

da Natureza da Zona da Mata .................................................................... 95 

4 CONCLUSÃO ............................................................................................ 99 

 REFERÊNCIAS ......................................................................................... 100 

 ANEXO(S) .................................................................................................. 110 



 
 

 ANEXO A – Questionário cognitivo .......................................................... 111 

 ANEXO B – Níveis avaliados no questionário de dimensão cognitiva e 

a relação dos níveis do PISA e I.L.C. .................................. 137 

 ANEXO C – Respostas dos docentes às perguntas do questionário 3. 

Onde: C= certo; E= errado; X= sem resposta ................... 141 

 ANEXO D – Quantidade de acertos por nível de lc, nota final, nível de 

L.C. docente/I.L.C., nível PISA .......................................... 144 

 ANEXO E – Script das análises no RStudio .............................................. 146 

 ANEXO F – Nota × categorias do perfil do docente ................................. 154 

 ANEXO G – Número de docente por nível de letramento × percepção 

(4 × 5) ................................................................................... 160 

 ANEXO H – Número de docente por nível de letramento × percepção 

(2 × 5) .................................................................................... 169 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................... 176 

 ANEXO(S) .................................................................................................. 177 

 ANEXO A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ..................... 178 

 ANEXO B - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos (CEP) .................................................................. 181 



16 

 

1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

1.1 Contexto histórico  

 

O ensino de Ciência é e sempre foi norteado por momentos e/ou circunstâncias 

históricas, o que não poderia ser diferente, uma vez que geralmente os avanços técnico-

científicos ocorrem graças a um contexto histórico. De acordo com Krasilchik (2000), se 

tomarmos como marco inicial a década de 1950, é possível reconhecer nos últimos 50-60 anos 

movimentos que refletem as modificações educacionais em função de transformações no 

âmbito da política e economia, tanto nacional como internacional. Meis e Fonseca (1992) 

relatam que até o século XIX, a Ciência era experimentada por pequenos grupos, que contavam 

com financiamento próprio ou de mecenas. No início do século XIX, a Ciência começa a 

desenvolver-se, tornando-a institucionalizada e com financiamento do Estado. 

Cientistas do século XIX engajaram-se em convencer a sociedade sobre a importância 

do conhecimento intelectual e científico, para compreensão do mundo natural e entendimento 

da aplicação social da Ciência (DEBOER, 2000). O ensino de ciências passa a fazer parte dos 

currículos da educação básica na Europa e Estados Unidos. 

O século XX inicia-se e a Ciência é superestimada, há o surgimento de alguns mitos 

como “salvação da humanidade” e “neutralidade da ciência” (SANTOS & MORTIMER, 2001). 

DeBoer (2000) complementa esta visão, argumentando que no final do século XIX e início do 

século XX, acreditavam-se no vínculo entre ciência, tecnologia e o progresso humano. Esta fé 

foi abalada nos anos seguintes a Segunda Guerra Mundial, pois a mesma Ciência que poderia 

trazer progresso também poderia destruir a humanidade (DEBOER, 2000).  

Mesmo diante de adversidades, é notório que o século XX proporcionou a humanidade 

um acúmulo de conhecimento e acelerou o processo de transformações sociais. Na segunda 

metade do século XX surgem os primeiros computadores, a energia nuclear, os antibióticos, 

lançam-se os primeiros satélites, o homem vai a lua, além de avanços na medicina, pois os 

primeiros transplantes de órgãos começam a ser realizados (CARVALHO, 1997).  

Referente a área da educação, na segunda metade do século XX há crescimento e 

discussão dos currículos do ensino de ciências. Devido as alterações na prática científica que 

ocasionaram impactos sociais, econômicos e político de diversos países, e no modo de vida das 

pessoas, os programas de ensino de Ciências também foram repensados e replanejados após a 

Segunda Guerra Mundial (KRASILCHIK, 2000).   
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Aproximando-se da década de 1960, a comunidade estava se tornando cada vez mais 

interessada no papel estratégico do conhecimento científico na sociedade (DEBOER, 2000). 

Porém, havia diferentes pensamentos quanto aos objetivos da mesma, para uns a educação 

científica era necessária como uma questão de defesa nacional, para outros teria como fins o 

apoio público ao desenvolvimento científico e para outros, devia acontecer para o crescimento 

pessoal e adequação à nova realidade do mundo.  

Neste contexto, surge o conceito Scientif Literacy, que segundo DeBoer (2000) abarca 

os objetivos de um ensino de ciências para fins de educação geral dentro deste novo ambiente. 

Laugksch (2000) reforça a ideia de DeBoer, afirmando que quando surgiu, no final da década 

de 19501, a alfabetização científica foi vista como uma estratégia para lidar com preocupações 

relacionadas a necessidade de apoio público à Ciência, para responder ao lançamento soviético 

do foguete Sputnik, e a preocupação dos americanos com relação ao tipo de educação que seus 

filhos estavam recebendo, e se esta lhes permitiriam lidar com uma sociedade em crescente 

sofisticação científica e tecnológica.  

Segundo Krasilchik (2000), na década de 1960, com a justificativa de formar uma elite 

que garantisse a supremacia norte americana, os Estados Unidos realizaram diversos 

investimentos financeiros e humanos na área educacional, pois a conquista do espaço pelos 

americanos dependia de uma educação básica de qualidade, que identificassem e incentivassem 

futuros cientistas. Estes mesmos investimentos, tanto no currículo como em projetos de ensino2, 

aconteceu em países europeus nas décadas de 1950 e 1960. DeBoer (2000) destaca a discussão 

do assunto no quinquagésimo-nono anuário da Sociedade Nacional para o Estudo da Educação, 

que propunha que os educadores de ciências deveriam trabalhar para produzir cidadãos que 

entendessem Ciência e fossem simpatizantes do trabalho dos cientistas. 

Nas décadas a seguir, 1960 e 1970, o conceito Scientific Literacy foi legitimado, 

amplamente discutido e defendido, porém logo teve sua utilidade diminuída devido à falta de 

consenso com relação a sua interpretação, definição e objetivos (LAUGKSCH, 2000). A falta 

de consenso no conceito foi o primeiro obstáculo enfrentado na área, pois mesmo sendo 

discutido entre pesquisadores, é um termo muito amplo, e as vezes até controverso, pois são 

diversas as opiniões de como defini-lo e caracterizá-lo (SASSERON & CARVALHO, 2011).  

 
1 O conceito tem sua origem atribuída a Paul Hurd, que registra a expressão Scientific Literacy em seu livro 

“ScientificLiteracy: Its Meaning for American Schools”, publicado em 1958 (Sasseron e Carvalho, 2011; 

Laugksch, 2000; DeBoer, 2000). 
2 Projetos e currículos desenvolvidos por grupos de cientistas e educadores e apoiado pelo governo para o uso em 

sala de aula, como exemplo o projeto PSSC (Physical Science StudyCommitee), BSCS (Biological Science 

Curriculum Study), CBA (Chemical Bond Approach) e SMSG (Science MathematicsStudyGroup), estes projetos 

foram amplamente divulgados e chegaram a vários páises, inclusive o Brasil. 
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No Brasil não foi diferente, embora sejam situações desiguais, nesta mesma época, o país 

estava em processo de industrialização, e com intuito de impulsionar o progresso da Ciência e 

da Tecnologia, defendia a preparação de estudantes com o objetivo de formar jovens cientistas 

(KRASILCHIK, 2000). O movimento pró ensino de ciências brasileiro antecedeu o norte 

americano, iniciando-se no começo dos anos 1950, com um grupo de professores universitários, 

que em 1946 criou o IBEC (Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura), no Estado de 

São Paulo (KRASILCHIK, 1987). Contudo, foi no final da década de 1950 e início de 1960 

que se consolidou a área de Ensino em Ciências, na forma como hoje nos é apresentada 

(NARDI, 2005).  

 No início da década de 1960, surge no Brasil a Lei nº 4.024/61 intitulada Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), e nesta o ensino de Ciências passa a ocupar mais espaço 

na educação básica. Segundo Krasilchik (2000), as disciplinas de ciências no Ensino 

Fundamental, Biologia, Física e Química no Ensino Médio, a partir da LDB de 1961 passaram 

a ter função de desenvolver o espírito crítico, levando o cidadão à capacidade de tomada de 

decisão com base em dados e informações a partir do exercício do método científico. Logo após 

essas reestruturações na política de educação brasileira, surge a ditadura militar, 1964, e a 

educação passa a ter caráter profissionalizante. A escola passa a ter função de formar 

trabalhadores, sendo estes peça fundamental para o desenvolvimento do país, corroborando 

para mais uma reforma educacional e outra LDB é promulgada, a Lei nº 5.692/71, 

estabelecendo diretrizes para a educação básica (VIEIRA, 2007). 

Entre os anos 1960 e 1970 houve um desenvolvimento explosivo nas inovações e 

tentativas de melhoramento do ensino de ciências. O núcleo de tal processo estava situado nos 

Estados Unidos (KRASILCHIK, 1992). O Brasil mostrava indícios desse desenvolvimento, 

como o Programa de Expansão e Melhoria do Ensino (PREMEN), que patrocinou inúmeros 

projetos em instituições como os Centros de Ciências e Universidades (KRASILCHIK, 1987). 

Desde então, tem ocorrido diversas mudanças, tanto nos objetivos do ensino de ciências quanto 

nas teorias educacionais de aprendizagem. 

Segundo Auler (2002), com o agravamento dos problemas ambientais, sociais e 

econômicos, provavelmente efeitos das guerras e suas bombas atômicas, aquele sentimento de 

que o desenvolvimento científico não estava percorrendo o caminho para o bem-estar social 

começa a surgir. Surge então a necessidade de um ensino de ciências que considerasse os 

aspectos sociais associados ao modelo científico tecnológico (SANTOS, 2007). Para resolver 

este problema são idealizados outros modelos de currículos, com ênfase em questões éticas e 
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sociais, com intuito de que estudantes sejam capazes de formar opiniões críticas, embasadas em 

conhecimento científico. 

Diante deste contexto, o conceito Scientific Literacy volta a ter força nos anos 1980. Em 

seu trabalho de revisão, Laugksch (2000) considera que isso tenha ocorrido principalmente pela 

competitividade econômica entre os Estados Unidos e os países do Pacífico, e pela crise 

educacional que os Estados Unidos estavam enfrentando, fazendo com que surgisse um 

interesse também por parte da sociedade. DeBoer (2000) argumenta que a volta do conceito 

está atrelada à necessidade de uma visão social quanto ao relacionamento da Ciência, Sociedade 

e Tecnologia e suas aplicações diárias. 

Nos Estados Unidos, em 1983 a Comissão Nacional de Excelência em Educação emitia 

o relatório “A Nation in Risk: The Imperative for Educational Reforma”, relatando a queda nos 

padrões acadêmicos e os baixos resultados dos jovens americanos, especialmente em 

matemática e ciências. Como solução, começou a se discutir a criação de um currículo mais 

rigoroso, construído em torno de matérias acadêmicas básicas como matemática, ciências, 

estudos sociais, ciência da computação e línguas estrangeiras. Em 1989 foi aprovada pelo 

governo e departamento de educação, a ideia de estabelecer metas de desempenho como forma 

de elevar os padrões na educação, destas metas teve origem o projeto 2061 (DEBOER, 2000). 

Projeto este, que reúne cientistas e educadores no sentido de estabelecer o que todos os 

estudantes devem saber ou fazer em ciência, matemática e tecnologia desde os primeiros anos 

de estudo até o final do curso médio, de modo a promover sua alfabetização científica 

(KRASILCHIK, 2000). 

Em março de 1990 é realizada, em Jomtien, Tailândia, a Conferência Mundial de 

Educação para Todos, liderada pela UNESCO, desta conferência nasce no Brasil, o Plano 

Decenal de Educação para todos (1993 – 2003), e este apresenta a necessidade de um ambiente 

intelectual e científico sólido para a educação básica, além de melhorias na qualidade do ensino 

superior e desenvolvimento de pesquisas científicas, e que deveria ser estreitado o contato de 

todos os níveis de educação com o conhecimento científico e tecnológico. Seis anos depois, é 

aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/1996, que estabelece em seu 1º 

artigo § 2, que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. 

Em 1997, são publicados os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), dentre eles o de 

Ciências da Natureza (KRASILCHIK, 2000). 

Entretanto, na segunda metade da década de 1990, a preocupação institucional pelo 

ensino de ciências foi deixado de lado, e o foco da educação básica volta-se para o ensino de 

língua portuguesa e matemática (WAISELFISZ, 2009). Esse enfoque é percebido até hoje, 
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especialmente nas avaliações externas, onde é medido os níveis de proficiência apenas nestas 

duas áreas de conhecimento, como a Prova Brasil, de caráter nacional e indicador fundamental 

do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Mesmo diante desta situação, no 

final da década de 1990, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OECD), buscando verificar como estava o índice de letramento científico estudantil, institui o 

Programme for International Student Assessment (PISA), em português, Programa 

Internacional para Avaliação de Alunos, que teve sua primeira aplicação no ano 2000, sendo 

hoje a principal avaliação a nível nacional e internacional para avaliação de letramento 

científico estudantil. 

 

1.2 Conceito de Letramento Científico (L.C.) 

 

O conceito Scientific Literacy tem sua origem atribuída a Paul Hurd, que registrou a 

expressão em seu livro Scientific Literacy: Its Meaning for American Schools, publicado em 

1958 (SASSERON & CARVALHO, 2016, p. 61). Embora não abarcasse as ciências, mas os 

“usos sociais da linguagem escrita” (GOMES & DE ALMEIDA, 2016, p.56) no Brasil, o termo 

letramento surgiu na década de 1980. Serrão et al. (2016), destaca que desde a década de 1980, 

nosso país apresenta preocupação com o ensino-aprendizagem de Ciências, desde 1987 o Brasil 

é palco de diferentes ondas de aferição da percepção pública sobre Ciência e Tecnologia. 

Mesmo assim, o conceito Scientific Literacy só ganhou força no país, a partir dos anos 2000, 

quando foi incluído nos Parâmetros Curriculares Nacionais uma proposta que contemplava a 

discussão internacional sobre alfabetização científico-tecnológica (MION et al., 2009). Desde 

então, é crescente o número de pesquisas, trabalhos publicados e até medidas governamentais 

sobre o conceito (SASSERON & CARVALHO, 2016). 

No Brasil, encontramos três diferentes traduções para a expressão Scientific Literacy - 

Alfabetização Científica, Letramento Científico e Cultura ou Enculturamento Científico. 

Sasseron e Carvalho (2016) abordam em seu trabalho de revisão bibliográfica essa variação de 

termos, apresentando alguns pesquisadores brasileiros e os termos utilizado por cada um. 

Marchesan & Kunh (2016), a partir destas informações, organizaram o conhecimento sobre os 

termos em uma tabela. Abaixo apresentamos uma adaptação da tabela de Marchesan & Kunh 

(2016) e a ela acrescentando os principais pontos tidos como importante para cada autor ao 

defender a sua escolha de termo (tabela 1). 

Tabela 1- Expressões e justificativas dos termos utilizados por autores em relação ao termo 

Scientific Literacy 
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Autor Termo utilizado Pontos apontados como importantes 

Santos (2007), 

Santos e Mortimer 

(2001) 

Letramento Científico 

Enfatiza a função social; 

Inclui a participação ativa do indivíduo; 

Permite a tomada de decisão; 

Ação social responsável; 

Processo cultural – valor cultural. 

Chassot (2003) Alfabetização Científica 

Inclusão social; 

Leitura do mundo natural; 

Compreender a nós mesmos e o ambiente que nos 

cerca. 

Auler (2003)  
ACT – Alfabetização 

científico tecnológica 

Leitura crítica do mundo contemporâneo; 

Participação da sociedade na busca de soluções 

para problemáticas que envolvem Ciência-

Tecnologia. 

Sasseron e Carvalho 

(2008), 

Sasseron (2015) 

Alfabetização Científica 

Tomada de decisões e posicionamento; 

Desenvolvimento de uma consciência crítica; 

Natureza do fazer científico; 

É um processo, que deve estar sempre em 

construção (cultural). 

Mamede e 

Zimmermann (2005) 
Letramento Científico 

Possibilidade de interação do indivíduo com 

elementos científicos e tecnológicos da vida 

social; 

Prática social; 

Tomada de decisão. 

Teixeira (2013) 

Alfabetização Científica e 

Letramento científico (de 

maneira complementar) 

Pensar crítico e autônomo; 

Maior compreensão conceitual; 

Aplicação dos conteúdos aprendidos no cotidiano. 

Fonte: Tabela elaborada com base em Sasseron & Carvalho (2016) e em Marchesan & Kunh (2016).  

 

É comum na literatura nacional a escolha de um ou outro termo, de acordo com as 

diferentes justificativas atribuídas aos mesmos. É possível que isso ocorra devido à associação 

de tais definições, no ensino de ciências, à definição que estes têm nas práticas de leitura e 

escrita da linguagem materna, afinal no Brasil3 o termo letramento surgiu a partir de pesquisas 

e reflexões sobre os processos de leitura e escrita da linguagem materna (SOARES, 2004). 

Soares (2004) argumenta que na língua materna o termo alfabetização refere-se a 

aquisição do sistema convencional de escrita, o aprender a ler como decodificação e o escrever 

como codificação, enquanto o termo letramento seria o desenvolvimento de habilidades de uso 

desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua 

escrita. A autora defende que embora sejam processos distintos, não são independentes, mas 

interdependentes, e indissociáveis, ocorrendo de forma simultânea. 

Segundo Santos (2007), ainda que os pesquisadores do ensino de ciências não coincidam 

com enunciados que caracterizem um ou outro termo (AC = Alfabetização científica e LC =  

 
3 Magda Soares (2004) ao falar sobre o surgimento do termo letramento destaca que nos países de primeiro mundo 

como os Estados Unidos e a França, embora tenha surgido na mesma época, nestes a discussão se fez de forma 

independente em relação à discussão da alfabetização.  
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Letramento científico) em tese, incluem duas categorias: um que incorpora as relativas à 

especificidade do conhecimento científico, e outro que abrange as categorias relativas à função 

social. Essa categorização coincide com a definição das autoras Mamede e Zimmermann (2005) 

para os termos, segundo elas a alfabetização refere-se às habilidades e conhecimentos que 

constituem a leitura e a escrita, no plano individual, sendo, portanto referente à aprendizagem 

dos conteúdos e da linguagem científica; ao passo que o termo letramento refere-se às práticas 

efetivas de leitura e a escrita no plano social, referindo-se ao uso do conhecimento científico e 

tecnológico no cotidiano, no interior de um contexto sócio histórico específico.  

Para Durant (1993), letramento científico é aquilo que a população em geral deve saber 

sobre a Ciência, e este conceito vem ao encontro do que o Programa Internacional de Avaliação 

dos Estudantes (PISA) busca em sua avaliação, a  “capacidade de uso do conhecimento e da 

informação de maneira interativa” (FERNANDES et al., 2016, p.36), ou seja, o PISA não avalia 

somente conhecimento de “conceitos e teorias da ciência”, mas busca relacionar estes 

procedimentos a práticas comuns, buscando no público investigado a capacidade destes de 

relacionar as bases do conhecimento científico e tecnológico com o cotidiano. Utilizamos, nesta 

pesquisa, o conceito de letramento, nos moldes do PISA (FERNANDES et al., 2016; OECD, 

2016) e Durant (1993), buscando avaliar o quanto os docentes conseguem associar os 

conhecimentos de conteúdo, procedimento e epistemológico da ciência e da tecnologia com o 

seu cotidiano. 

Concernente ao letramento científico, o PISA é o principal indicador a nível educacional. 

No Brasil, a partir de 2014, tem-se também o Indicador de Letramento Científico – ILC, que 

investiga o letramento científico da população jovem de adulta (15 a 40 anos). A seguir, detalha-

se os dois indicadores e seus principais resultados. 

 

1.3 Indicadores de Letramento Científico 

 

1.3.1 PISA 

 

Ao falarmos de Letramento Científico, a principal avaliação estudantil é o PISA - 

Programme for International Student Assessment- em português Programa Internacional de 

Avaliação dos Estudantes. Lançado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OECD) em 1997, sendo aplicada, pela primeira vez, no ano de 2000. Em 2015, 

realizou esta avaliação 35 países membros da OECD, mais 35 países/economia parceira, onde 

se inclui o Brasil. A avaliação acontece a cada três anos, avaliando estudantes do Brasil e do 
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mundo, com idade de 15 anos (15 anos e 2 meses e 16 anos e 3 meses no momento da aplicação 

do teste), sendo realizada em 2015 sua sexta edição. O PISA avalia os estudantes em três áreas 

de conhecimento: leitura, matemática e ciências, e a cada período de avaliação exulta uma das 

referidas áreas, tendo como foco no ano de 2015, a área de Ciências. 

O PISA não avalia somente o que os estudantes podem reproduzir de conhecimento, ele 

também analisa o quanto o aluno é capaz de aplicar as teorias aprendidas no ambiente escolar 

e além dele. Na maioria dos países, o teste é aplicado em 150 de suas escolas, e escolhido de 

cada uma destas, uma amostragem de 45 estudantes, selecionados de maneira aleatória. Em 

alguns países, incluindo o Brasil, foi selecionada uma amostragem maior no ano de 2015, a 

amostra brasileira constituiu-se de 841 escolas, 23.141 estudantes e 8.287 professores 

(FERNANDES et al., 2016; OECD, 2016). Outro fato importante, relacionado ao PISA 2015, 

pela primeira vez, desde sua criação, foram coletados dados sobre os professores. Os docentes 

responderam questões envolvendo qualificação, desenvolvimento profissional, ambiente para 

aprendizagem, práticas de ensino, liderança e gerenciamento escolar. 

 O PISA avalia o aprendizado dos estudantes com base em três competências 

(FERNANDES et al., 2016, p. 37):  

• “Explicar fenômenos cientificamente”  

• “Avaliar e planejar experimentos científicos” 

• “Interpretar dados e evidências cientificamente” 

Estas competências exigem que os estudantes tenham conhecimento sobre os diversos assuntos 

relacionado ao ramo da ciência, tanto teórico como prático.  

No PISA 2015, os estudantes foram avaliados em 7 níveis de habilidades diferentes, 

conforme a tabela 2. 

Tabela 2 – Níveis e escores avaliados no PISA 

NÍVEL SCORE MÍNIMO DESCRIÇÃO 

6 708 

Neste nível, os estudantes conseguem relacionar conceitos científicos de 

física, ciências da vida, Terra e espaço, usando conhecimentos de 

conteúdo, procedimental e epistemológico, formulando hipóteses 

explicativas para novos fenômenos e eventos, ou para fazer suposições. 

Conseguem separar informações relevantes das não relevantes ao 

interpretar dados e evidências, recorrendo inclusive a conhecimento 

externo ao currículo escolar. Além disso, conseguem avaliar projetos de 

experimentos complexo, estudo de campo ou simulação, justificando duas 

escolhas. 

5 633 

Os estudantes conseguem explicar fenômenos incomuns e mais 

complexos, eventos e processos que envolvem múltiplas relações causais 

por meio de ideias ou conceitos científicos abstratos. Conseguem ainda 

aplicar conhecimento epistemológico mais avançado, podendo ainda 

justificar suas escolhas usando conhecimento teórico, interpretando 

informações e fazendo suposições. Além disso, são capazes de incluir 

fontes e efeitos de incerteza de dados científicos.  
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4 559 

Os estudantes que se enquadram neste nível, conseguem utilizar 

conhecimento de conteúdo mais completo e abstrato, para construir 

explicações mais complexas ou pouco conhecidas. São capazes de 

conduzir experimentos com 2 ou mais variáveis, além de justificarem 

experimentos recorrendo a conhecimento procedimental e 

epistemológico, e chegar a conclusões que vão além dos dados 

apresentados, justificando suas escolhas. 

3 484 

Os estudantes já conseguem recorrer a conhecimento de conteúdo 

moderado, sendo capazes de identificar ou formular explicações de 

fenômenos conhecidos, e quando se trata de fenômenos não conhecidos, 

se contarem com dicas ou apoio também conseguem solucionar. Além 

disso conseguem distinguir questões científicas de não científicas e 

identificar evidências capazes de apoiar afirmações científicas. 

2 410 

Os estudantes conseguem recorrer a conhecimento cotidiano e 

procedimental para identificar uma explicação científica adequada, 

interpretar dados e identificar o assunto em questão, de um experimento 

simples, além de utilizar deste conhecimento para selecionar uma 

conclusão válida para determinado conjunto simples de dados. E ainda 

demonstram conhecimento epistemológico básico. 

1A 335 

Neste nível, os estudantes conseguem utilizar conhecimento de conteúdo 

e procedimental básico ou ainda cotidiano além de identificar explicações 

de fenômenos simples. Com auxílio, conseguem realizar investigações 

com no máximo duas variáveis. Além disso, conseguem interpretar dados 

em gráficos e imagens com baixo nível de demanda cognitiva e selecionar 

a melhor explicação para determinada situação em contexto global, local 

e pessoal. 

1B 261 

Neste nível, os estudantes conseguem reconhecer fenômenos simples a 

partir de conhecimento científico básico ou cotidiano. Além de reconhecer 

termos científicos básicos e seguir informações explicitas para a 

realização de um procedimento científico. 

 Fonte: Relatório BRASIL NO PISA 2015 (FERNANDES et al., 2016) 

 

1.3.1.1 Resultado mundial no PISA 2015 

 

Ocupando os primeiros lugares no ranking mundial, temos Cingapura com 556 pontos4, 

Japão, Estônia, Taipei Chinesa e Finlândia com 538, 534, 532, e 531 pontos respectivamente. 

Ocupando a última posição desta linha decrescente de rendimentos, temos República 

Dominicana com 332 pontos, com 69 pontos atrás do Brasil (FERNANDES et al., 2016). 

O relatório BRASIL no PISA 2015, realizou uma comparação do Brasil com países da 

América Latina (Colômbia, Costa Rica, Chile, México, Peru, Uruguai e República 

Dominicana), com os de três países que se destacam por apresentar resultados próximos à média 

dos membros da OECD (Estados Unidos, Espanha e Portugal) e com os de três países com 

resultados superiores à média dos da OECD (Canadá, Coreia do Sul e Finlândia), tendo em 

vista, que estes apresentam uma realidade mais próxima a brasileira, podendo assim comparar 

seus resultados de maneira mais eficaz.  

 
4 155 pontos acima do Brasil e 63 pontos acima da média dos países membros da OECD, que apresentam uma 

média de 493 pontos. 
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Comparando as médias de 10% dos estudantes com menor desempenho, pode-se 

observar que o Brasil atingiu 291 pontos, ficando à frente apenas da República Dominicana. 

Enquanto no Canadá, a média de menor desempenho foi de 404 pontos, e próximo a ele, com 

402 pontos veio a Finlândia. Quando falamos em maior desempenho, a situação brasileira é 

ainda pior, chegando a 129 pontos a diferença em relação aos primeiros colocados (Brasil 522, 

Canadá 644 e Finlândia 651 pontos). Analisando os resultados destes mesmos países (tabela 3), 

em 2006 e 2015, onde a avaliação teve como foco a área de Ciências, podemos observar que os 

três países com notas superiores à média dos membros da OECD (Canadá, Coréia do Sul e 

Finlândia), tiverem queda em seus scores, enquanto que os países da América Latina obtiveram 

aumento. Mesmo assim, estamos muito longe da realidade dos primeiros colocados. Desse 

modo, fica evidente a necessidade de uma mudança nas políticas públicas da educação 

brasileira, para podermos alcançar a média dos países membros da OECD. 

Tabela 3 - Médias dos países selecionados, Ciências – PISA 2006 e 2015 

País 2006 2015 

Finlândia 563 531 

Canadá 534 528 

Coreia do Sul 522 516 

Portugal 474 501 

Estados Unidos 489 496 

Espanha 488 493 

Chile 438 447 

Uruguai 428 435 

Costa Rica - 420 

Colômbia 388 416 

México 410 416 

Brasil 390 401 

Peru - 397 

República Dominicana - 332 

        Fonte: Relatório BRASIL NO PISA 2015 (FERNANDES et al., 2016) 

 

1.3.1.2 O Brasil no PISA 2015 

 

Ocupando a 63ª colocação no ranking dos 70 países participantes do PISA 2015, com 

uma média de 401 pontos em Ciências, o Brasil se encontra em uma situação de total 

desconforto, e com sinal de alerta destacado. Segundo o relatório do PISA (2015) 56,6% dos 

jovens brasileiros estão abaixo do nível 2 de proficiência, nível este considerado pela ODCE 

como sendo de particular importância, uma vez que este é o nível básico, no qual espera-se que 

os jovens se encontrem, para que tenham condições de participar ativamente da vida econômica, 

social e cívica da atual sociedade (PISA, 2015). Enquanto no Brasil temos 56,6% dos jovens, 

nos países membros da OECD, este número não atinge 22%, ou seja, menos da metade dos 
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nossos jovens. Além disso, apenas 25,36% dos estudantes brasileiros conseguiram atingir o 

nível básico (nível de proficiência 2). 

Ao analisarmos o relatório do PISA 2015 (FERNANDES et al., 2016, p. 49), constata-

se que os resultados para o Brasil são alarmantes, uma vez que 32,37% dos estudantes 

encontram-se no nível 1a, o que significa que estes “conseguem usar conhecimento de conteúdo 

e procedimental básico ou cotidiano para reconhecer ou identificar explicações de fenômenos 

científicos simples”, e quando se trata de analises de gráfico ou imagens, estes conseguem 

apenas os que exigem demanda cognitiva baixa, podendo realizar investigações científicas com 

no máximo duas variáveis. Apresentamos uma porcentagem relativamente alta ainda nos níveis 

1b e 2 (19,85% e 25,36% respectivamente), sendo que apenas 0,02% dos estudantes brasileiros 

apresentam as 6 habilidades, ou seja, conseguem responder questões das outras seis habilidades 

e probabilidade de responder questões do último nível. O Brasil ainda apresenta 4,38% dos seus 

estudantes abaixo do nível 1, e a OECD não especifica quais habilidades compreendem este 

nível. Dentre os 26 Estados brasileiros mais o Distrito Federal, o Espírito Santo é o Estado com 

melhor desempenho, 435 pontos e o Estado de Alagoas, o de menor, com 360 pontos. 

 

1.3.1.3 A Região Norte no PISA 2015 

 

Quando se compara os Estados da Região Norte (Amapá, Amazonas, Pará, Tocantins, 

Acre, Roraima e Rondônia) com a situação brasileira, nos níveis de desempenho, constata-se 

que os estudantes da Região Norte, não fogem da realidade brasileira. Enquanto 56,6% dos 

estudantes brasileiros se encontram abaixo do nível 2, e 25,36% no nível 2, na região norte 

temos 62,58% abaixo do nível básico de proficiência, e 25,29% que conseguiram atingir o 

básico.  

A tabela 4, apresenta os resultados, em porcentagem, dos estudantes de cada Estado da 

Região Norte, e a média por nível de habilidade para a região, comparando seus resultados com 

a média brasileira. 

Tabela 4 – Porcentagem de estudantes por nível no PISA 2015 nos Estados da Região Norte. 

ESTADO 

Abaixo 

do nível 

1 

(%) 

Nível 

1B 

(%) 

Nível 

1A 

(%) 

Nível 

2 

(%) 

Nível 

3 

(%) 

Nível 

4 

(%) 

Nível 

5 

(%) 

Nível 

6 

(%) 

Abaixo 

do nível 

2 

(%) 

Roraima 2 19 38 27 11 3 - - 59 

Amapá 3 22 42 26 5 1 - - 67 

Acre 3 18 35 28 12 3 - - 56 
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Amazonas 3 19 35 28 12 3 - - 57 

Rondônia 4 21 40 25 8 3 - - 65 

Tocantins 5 26 39 26 6 0 - - 70 

Pará 7 24 33 20 10 5 - - 64 

REGIÃO 

NORTE 
3,86 21,29 37,43 25,71 9,14 2,57 - - 62,57 

BRASIL 4,38 19,85 32,37 25,36 13,15 4,22 0,65 0,02 56,60 

Fonte: Tabela produzia pela autora a partir dos dados do Relatório BRASIL NO PISA 2015 (FERNANDES et al., 

2016). 

 

1.3.1.4 O Estado de Rondônia no PISA 2015 

 

Obedecendo a todos os parâmetros instituídos pelo PISA, no Estado, foram selecionadas 

26 escolas para a realização das provas. Estas instituições eram compostas por 92 professores 

que lecionam na área de Ciências e 266 outros educadores que atuam nos demais componentes 

curriculares do Ensino Médio. O público estudantil destas escolas apto para a realização da 

prova era de 781 estudantes, composto por alunos que estavam matriculados desde o sétimo 

ano do Ensino Fundamental até o terceiro ano do Ensino Médio. Do total de estudantes, 4,2% 

frequentavam o sétimo ano, 9,0% o oitavo, 20,8% o nono ano do Ensino Fundamental e o 

Ensino Médio compreendia 37,2%, 26,5% e 2,2%, matriculados no primeiro, segundo e terceiro 

ano, respectivamente (FERNANDES et al., 2016). 

O estado de Rondônia foi o quarto colocado em nível regional, e décimo sexto a nível 

nacional. Enquanto a média brasileira foi de 401 pontos de desempenho em Ciências, a média 

do Estado de Rondônia foi de 387 pontos. Os demais Estados da Região Norte apresentaram o 

seguinte desempenho, Amazonas e Acre com 399 pontos, Roraima 398, Pará 386, Amapá 381 

e Tocantins 372 pontos.  

Dos estudantes rondonienses, cerca de 65% tiveram um desempenho abaixo do nível de 

proficiência básico (nível 2). O maior nível alcançado, foi o de número 4, com apenas 3% de 

estudantes; o Estado não possui alunos nos níveis 5 e 6. 

 

1.3.2 ILC  

 O Indicador de Letramento Científico (ILC), foi criado em 2014 a partir dos resultados 

do PISA e do Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF). O ILC é um estudo realizado com 

a população jovem e adulta (15 a 40 anos), organizado pela Abramundo, em parceria com o 
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Instituto Paulo Montenegro e Ação Educativa, instituições estas com experiência de mais de 

uma década com a realização do INAF (GOMES, 2015).  

O objetivo do estudo realizado por estas instituições, foi criar um indicador que fosse 

capaz de monitorar a evolução das habilidades de um grupo da população, para subsidiar e 

qualificar o debate público nas áreas de educação, cultura, ciência, tecnologia e inovação. 

Contudo, o ILC busca caracterizar-se com um sentido não escolar, buscando o letramento 

científico cívico, avaliando não somente os conteúdos da escola propriamente ditos, ele inclui 

a capacidade de utilizar conceitos e procedimentos comuns ao meio científico, para tentar 

solucionar problemas, avaliando, como a visão de mundo do cidadão pode ser influenciada por 

estes conhecimentos (GOMES, 2015).   

 Segundo Gomes (2015), a população brasileira residente nas regiões metropolitanas 

foram avaliadas em quatro níveis de letramento científico, detalhados no tópico a seguir.  

 

1.3.2.1 Níveis de letramento científico investigados pelo ILC 

 

O ILC, segundo Gomes (2015) é composto por quatro níveis de letramento, sendo eles, 

nível 1 – letramento não científico, neste nível o indivíduo consegue localizar em contextos 

cotidianos como conta de luz e bula de remédio, informações explícitas. No nível 2 – letramento 

científico rudimentar, o indivíduo consegue resolver problemas envolvendo interpretação e 

comparação de informações, que aparecem em tabelas e gráficos com mais de duas variáveis. 

Estas questões podem envolver temas como, benefícios ou riscos à saúde e questões ambientais. 

No nível 3 – letramento científico básico, os indivíduos possuem a capacidade de construir 

propostas para solucionar problemas em contextos diversos, a partir de evidências apresentadas 

em diferentes suportes textuais, como conjunto de tabelas e gráficos com maior número de 

variáveis, além de manuais e infográficos. E por último, o nível 4 de letramento científico, 

identificado no ILC é o letramento científico proficiente, “os indivíduos são convidados a 

avaliar e confrontar propostas e afirmações apesentadas em linguagem científica de maior 

complexidade, envolvendo diferentes contextos (cotidianos e científicos), (GOMES, 2015, p. 

53).  

Para analisar estas questões, o ILC convidou os participantes da pesquisa, a resolver 

problemas a partir de situações, cuja solução está baseada em três princípios. São estes 

“domínios da linguagem científica– conhecimento sobre as nomeações relativas ao campo das 

ciências; saberes práticos – como são colocados em prática os conhecimentos científicos e quais 
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os valores atribuídos a essas práticas; e, visões de mundo – como os conhecimentos científicos 

contribuem a visão de mundo dos entrevistados” (GOMES, 2015, p. 47). 

 

1.3.2.2 Amostragem utilizada para a realização do ILC – 2014 

 

Para realização do primeiro levantamento sobre o índice de letramento científico da 

população brasileira adulta, o ILC entrevistou 2002 pessoas, entre 15 e 40 anos, com pelo menos 

4 anos de estudo, o que representou cerca de 23 milhões de brasileiros. A pesquisa abrangeu as 

9 regiões metropolitanas do Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, 

Recife, Fortaleza, Salvador, Curitiba e Belém) e o Distrito Federal.  

Tabela 5 - Perfil da amostragem ILC por idade. 

Faixa Etária População % 

Total 23.792.466 100 

15 a 19 anos 4.654.012 20 

20 a 29 anos 9.351.671 39 

30 a 40 anos 9.786.783 41 

                 Fonte: Relatório final ILC – 2014 (GOMES, 2015) 

1.3.2.3 Resultados do ILC 2014 

 

Dos 2002 entrevistados, 16% encontram-se no nível 1 de proficiência, ou seja, 

conseguem apenas localizar informações explicitas em textos.  48% da amostra, se encontram 

no nível 2, considerado nível de letramento rudimentar, conseguindo interpretar dados presentes 

em gráficos e tabelas com duas ou mais variáveis. No nível 3, letramento básico, encontra-se 

31% da população amostral e apenas 5% dos entrevistados apresentam letramento científico 

proficiente, sendo capazes de avaliar e confrontar informações e propostas em linguagem 

cientifica, envolvendo questões cotidianas ou de natureza científica, como potência elétrica de 

um chuveiro, questões astronômicas, entre outras (ILC, 2014).  

Ao detalhar o letramento científico por nível de escolaridade, conforme tabela 6, 

constata-se que mesmo entre aqueles que apresentam Ensino Superior Completo, o índice de 

letramento proficiente está presente em apenas 18% da amostragem. 

Tabela 6 - Distribuição por nível segundo escolaridade. 

Escolaridade Total Nível 1 (%) Nível 2 (%) Nível 3 (%) Nível 4 (%) 

Total 1122 146 547 360 69 

EF completo 245 24 51 23 1 

EM completo 718 11 52 32 5 

ES completo 159 4 31 47 18 

    Fonte: Relatório final ILC – 2014 (GOMES, 2015) 
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Ainda com base na tabela apresentada acima, constata-se que mais da metade da 

população, cerca de 61,76%, encontra-se entre os níveis 1 e 2 (13,01% e 48,75% 

respectivamente), e mesmo entre aqueles com nível superior completo, quase 50% encontram-

se no nível de letramento científico básico. 

O ILC ainda traz o desempenho conforme renda, situação de trabalho, sexo e área de 

trabalho. Uma destas áreas de trabalho, é a educação, sendo o desempenho preocupante, tendo 

em vista, serem estes profissionais, os principais “responsáveis” pelo letramento científico da 

população. Dentro da amostragem referente a estes profissionais (58 participantes), e de acordo 

com níveis utilizados pelo Indicador, tem-se os seguintes resultados 5% no nível 1, 43% no 

nível 2, 41% no nível 3 e apenas 10% no nível 4. 

 

1.4 Letramento Científico e Docência 

 

A educação básica é o momento fulcral para iniciar o letramento científico, pois desde 

os primeiros anos escolares até o término do ensino médio, os estudantes têm contato com 

disciplinas que permitem materializar este processo (CHASSOT, 2006). 

Ao analisarmos as avaliações sobre o índice de letramento científico, existentes no 

Brasil (PISA e o ILC - Indicador de Letramento Científico), constata-se que estas são apenas 

para estudantes e para população adulta das regiões metropolitanas. No país, não existem 

avaliações nos moldes do PISA ou ILC voltadas para os profissionais da educação, 

especialmente os da educação básica. 

 Os únicos dados encontrados referente a avaliação destes profissionais, no Brasil, trata-

se do próprio ILC, mas este não é feito com intuito de investigar o nível de letramento científico 

docente. Em sua única edição até o momento, apenas uma amostragem muito pequena de 

profissionais da educação, 58 dos entrevistados (2,9% da amostra), não especificando se são 

docentes, técnicos, ou de outro setor educacional. Deste pequeno universo amostral, apenas 

10% apresentam nível de proficiência 4 (letramento científico proficiente) (GOMES, 2015, p. 

16). 

Fourez (2003), defende que a escola é a responsável por preparar os estudantes, não 

somente para carreiras científicas, mas para serem participativos e críticos na sociedade em que 

vivem, objetivo este do letramento científico. Além disso, a educação básica precisa fornecer 

subsídios de interação entre ciência e tecnologia aos estudantes, para que estes possam atuar 

ativamente em sua comunidade. 
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Nas orientações curriculares para o ensino médio – ciências da natureza (BRASIL, 

2006) traz que é papel do docente selecionar conteúdos instrucionais e atividades pedagógicas 

que propiciem o desenvolvimento dos estudantes e que sejam compatíveis com os objetivos da 

educação, pois é este que melhor conhece os conteúdos de sua disciplina e que promove e media 

o diálogo educativo.  

Demo (2014) destaca que mais que o aluno, quem deve dominar as habilidades 

científicas é o professor, sendo esta, uma condição necessária para o processo de letramento 

científico. Outra característica importante e que diz respeito ao docente, é a disposição para 

produzir conhecimentos por meio de pesquisa, pois se este apresenta conhecimentos nesta área, 

não terá dificuldades para realizar atividades que promovam o letramento científico (OLDONI 

& DE LIMA, 2017). 

Diante dos dados disponíveis, constatamos que embora existam críticas relacionadas a 

metodologia de avaliação do PISA, este fornece dados relevantes referente ao letramento 

científico estudantil. No entanto, quando buscamos estes índices para os docentes, a outra ponta 

da educação, não encontramos. Quanto aos dados sobre a Região Norte, a escassez é ainda 

maior, pois mesmo o ILC ainda não contempla a população da desta região. 

Devido à ausência de pesquisas relacionadas ao índice de letramento científico docente, 

o intuito deste trabalho é diagnosticar o índice de Letramento Científico entre professores do 

Ensino Médio da Zona da Mata, Estado de Rondônia, formados em Biologia, Física ou 

Química. Para este levantamento, caracterizamos o perfil destes docentes, identificando suas 

percepções sobre Letramento Científico, Ciência e Tecnologia, e realizamos o levantamento 

quantitativo do nível de Letramento Científico dos professores por meio de um teste cognitivo, 

com base nos itens liberados do PISA e do ILC. 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Diagnosticar o nível de Letramento Científico entre professores do ensino médio, das escolas 

estaduais da Zona da Mata no Estado de Rondônia, graduados nas disciplinas de Biologia, 

Física e Química.  

 

2.2 Objetivos específicos 
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a) Caracterizar os docentes de Ciências da Natureza e suas percepções sobre 

Letramento Científico, Ciência e Tecnologia; 

b) Realizar o levantamento quantitativo do nível de Letramento Científico dos 

professores por meio de um teste cognitivo, tendo como base o ILC e o PISA. 

c) Investigar as relações entre perfil, percepções e nível de letramento.  

 

2.3 Hipóteses  

 

H0- Os professores das escolas estaduais da Zona da Mata do Estado de Rondônia não 

apresentam conhecimento a respeito do conceito de Letramento Científico; 

H1 – Os professores das escolas estaduais da Zona da Mata do Estado de Rondônia 

apresentam conhecimento a respeito do conceito de Letramento Científico. 

 

H0 –O nível de Letramento Científico dos professores das escolas estaduais da Zona da 

Mata do Estado de Rondônia é inadequado para atuação profissional;  

H1 - O nível de Letramento Científico dos professores das escolas estaduais da Zona da 

Mata do Estado de Rondônia é adequado para atuação profissional. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

  

3.1 Unidades amostrais  

 

Realizou-se a pesquisa no interior do Estado de Rondônia, nos municípios pertencentes 

a Zona da Mata, sendo estes, segundo o Perfil Territorial (GOVERNO FEDERAL, 2015) Alta 

Floresta D’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Castanheiras, Nova Brasilândia D’Oeste, Novo 

Horizonte D’Oeste, Rolim de Moura e Santa Luzia D’Oeste, com os docentes de Ciências da 

Natureza que possuem graduação em Biologia, Física ou Química e ministram aulas na Zona 

Urbana dos respectivos municípios nas escolas regulares e/ou integrais de ensino médio. Dos 

47 docentes de Ciências da Natureza nesta regional, 27 aceitaram colaborar com a pesquisa. 

Sendo estes pertencentes ao quadro de professores de 6 municípios (Alta Floresta D’Oeste, 

Santa Luzia, Rolim de Moura, Nova Brasilândia D’Oeste, Novo Horizonte D’Oeste - e um 

distrito, Migrante Nópolis-, e Alto Alegre dos Parecis) totalizando 10 escolas. Houve um 

município em que não foi possível realizar esta pesquisa, devido à falta de professores 

graduados nas disciplinas de C.N. (Castanheiras). 
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3.2 Metodologia de amostragem 

 

3.2.1 Questionários 

 

Utilizou-se de três questionários, sendo o primeiro de caráter social, o segundo sobre 

percepções e o terceiro, dimensão cognitiva. Os questionários 2 e 3 foram formulados usando 

perguntas disponíveis nos relatórios do I.L.C. (GOMES, 2015) e PISA – 2015 (FERNANDES 

et al., 2016). Indicadores que avaliam o índice de letramento científico da população e dos 

estudantes, buscando conhecer suas percepções sobre Ciência e Tecnologia e identificando o 

nível de letramento científico destes. A utilização de questões disponíveis nestes relatórios 

possibilita a comparação entre as percepções dos docentes da Zona da Mata com a dos 

estudantes participantes do PISA -2015 e a população das regiões metropolitanas brasileira no 

I.L.C. em 2014. 

Os questionários foram impressos e entregues a cada colaborador para que estes 

respondessem individualmente. 

 

3.3 Análise dos dados 

 

3.3.1 Análise descritiva do índice de Letramento Científico 

 

Para a análise do perfil, os dados dos colaboradores foram tabulados em uma planilha e 

agrupados em categorias: sexo, faixa etária de idade e tempo de serviço, religião, renda mensal, 

área de formação – Biologia, Física ou Química -, nível de formação – graduação, 

especialização, mestrado ou doutorado -, vínculo com o Estado – celetista ou estatutário - , tipo 

de instituição em que se graduou – pública ou privada. 

Quanto as percepções, analisou-se primeiramente entre os 27 colaboradores aqueles que 

conheciam ou já tinham ouvido falar sobre letramento científico, ou não. Com relação as 

questões envolvendo o interesse dos docentes por temas científicos, opinião dos docentes em 

relação ao investimento e governança do país em Ciência, conhecimento dos docentes referente 

à assuntos relacionados a Ciência e Tecnologia, letramento Científico na educação básica, 

preparação do professor e os Limites entre Ciência e Religião. Os dados foram agrupados em 

cinco tabelas e indicando a percentagem de docentes referente a cada índice de concordância 

e/ou discordância.  
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Para estabelecer o índice de letramento científico docente, estabelecemos uma 

pontuação para cada item respondido de forma correta (10 pontos), e uma pontuação mínima e 

máxima para cada nível. Os itens respondidos de forma errada ou deixados em branco não 

pontuam. Estabelecemos também, um número mínimo de acertos para cada nível, sendo este 

de 5 itens.  

 

3.3.2 Análise estatística do índice de Letramento Científico 

 

As análises estatísticas foram realizadas por meio do R e RStudio, software livre que 

utiliza de uma linguagem de programação para gráficos e cálculos estatísticos (TEAM, 2019). 

Para normalidade dos dados, utilizou-se o teste Shapiro-Wilk (ROYSTON, 1982). Para 

homogeneidade dos dados, utilizou-se o teste de Bartlett (BARTLETT, 1937). Para a análise 

dos dados normais, utilizou-se a análise de variância (ANOVA) (MOREIRA, 2013). Para os 

dados não normais, utilizou-se do teste Kruskal-Wallis (KRUSKAL & WALLIS, 1952). Sendo 

realizada também uma Análise de Regressão - Generalized Linear Models (GLM) - foi 

realizada utilizando os dados de idade e nota com o intuito de investigar uma possível resposta 

no comportamento (crescente) das notas (NELDER & WEDDERBURN, 1972).  

 Para verificar a relação entre percepção e nível de letramento científico, fez-se uso do 

teste exato de Fisher (MOREIRA, 2013).  

Para todos os testes, utilizou-se p>0,05 para resultados não significativos e p≤0,05 para 

os significativos.  

Esta pesquisa foi registrada no Comitê de Ética e Pesquisa da Unir (CEP/UNIR), com 

CAAE nº. 04677418.5.0000.5300 e aprovada pelo parecer nº. 3.128.981 e seu relatório parcial 

aprovado pelo parecer nº. 3.606.070. 

 Os procedimentos metodológicos específicos para cada artigo constam na metodologia 

do artigo em questão. 

 

ORGANIZAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados foram organizados em 2 artigos. Cada artigo aborda um dos objetivos 

específicos da dissertação. 

 O artigo 1 refere-se ao perfil dos docentes de Ciências da Natureza da Zona da Mata e 

suas percepções sobre Letramento Científico, Ciência e Tecnologia. 
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 O artigo 2 refere-se ao levantamento quantitativo do índice de Letramento Científico 

Docente dos professores de Ciências da Natureza da Zona da Mata – RO. 
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OS DOCENTES DE CIÊNCIAS DA NATUREZA DA ZONA DA MATA - RO: 

PERFIL E PERCEPÇÕES 

 

Resumo: Conhecer o perfil dos docentes de determinada região permite a averiguação de 

possíveis relações entre índices estudantis e características dos professores. Devido a 

importância de pesquisas sobre o perfil dos docentes, inclusive para a formulação de políticas 

públicas, e os resultados que a regional Zona da Mata obteve no IDEB 2017 é objetivo desta 

pesquisa caracterizar os docentes de Ciências da Natureza do interior do Estado de Rondônia, 

identificando também suas percepções sobre Letramento Científico, Ciência e Tecnologia. Fez-

se uso de dois questionários, tendo como referência o relatório do Indicador de Letramento 

Científico – ILC (2014) e o Programa Internacional de Avaliação de Alunos – PISA (2015). 

Consoante ao perfil, os docentes da Zona da Mata são jovens (idade média de 33 anos). Entre 

as três disciplinas, a Biologia é a com maior representatividade e 70% dos docentes possuem 

especialização. Quanto as percepções, o termo Letramento Científico é conhecido apenas por 

22% dos docentes; 56% consideram parcial a importância de ser letrado cientificamente para 

se viver no século XXI; de forma geral possuem interesse por informações científicas, 

sincronicamente identifica-se carência de conhecimento destes em relação aos principais temas 

da Ciência na atualidade e discrepância entre o saber docente e o interesse estudantil; e 26% 

dos docentes não se consideram aptos a letrar cientificamente seus alunos. Diante das 

incongruências encontradas neste estudo, questiona-se se os docentes são letrados 

cientificamente.  

 

Palavras-chave: Professores. Perfil. Ciências da Natureza. Letramento Científico. Rondônia. 

 

 

THE NATURAL SCIENCE TEACHERS OF THE ZONA DA MATA - RO: PROFILE 

AND PERCEPTIONS 

 

Abstract: Knowing the profile of teachers in a given region allows the investigation of possible 

relationships between student indexes and characteristics of teachers. Due to the importance of 

research on the profile of teachers, including for the formulation of public policies, and the 

results that the regional Zona da Mata obtained in the IDEB 2017 is the objective of this research 

to characterize the teachers of Nature Sciences from the interior of the State of Rondônia, also 

identifying his perceptions about Scientific Literacy, Science and Technology. Two 

questionnaires were used, with reference to the report of the Scientific Literacy Indicator - ILC 

(2014) and the International Student Evaluation Program - PISA (2015). Depending on the 

profile, the teachers of the Zona da Mata are young (average age of 33 years). Among the three 

disciplines, Biology is the one with the highest representativeness and 70% of teachers have 

specialization. Regarding perceptions, the term Scientific Literacy is known only by 22% of 

teachers; 56% consider partial the importance of being scientifically literate to live in the 21st 

century; in general, they have an interest in scientific information, chronically identifies their 

lack of knowledge in relation to the main themes of science today and discrepancy between 

teaching knowledge and student interest; and 26% of teachers do not consider themselves able 

to scientifically letter their students. Given the incongruities found in this study, it is questioned 

whether teachers are scientifically literate. 
 

Keywords: Teachers. Profile. Natural Sciences. Scientific Literacy. Rondônia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Logo após a segunda Guerra Mundial, a esperança de uma sociedade democrática 

perpassava por uma valorização da educação e consequentemente do professor (GATTI & 

BARRETTO, 2009), o que resultou numa parceria entre a Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

para a criação de um documento intitulado “Recomendação Relativa à Situação do Pessoal 

Docente” em 1966. Porém, até hoje, muitos países, como o Brasil, ainda não colocaram em 

prática as recomendações deste documento.  

Uma pesquisa desenvolvida pela Varkey Foundation (GALLUP, 2018) em 35 países 

sobre o status do professor, os docentes brasileiros ocupam a 35ª colocação, evidenciando a 

falta de prestígio destes profissionais. Mesmo diante desta desvalorização, há no país mais de 

2,2 milhões de professores, atuando em 184,1 mil escolas de educação básica (INEP, 2018). 

O perfil profissional de uma localidade permite a análise de políticas públicas, realizar 

ajustes administrativos, verificar a qualidade educacional, as condições onde o processo 

educacional é desenvolvido, entre outros. Sendo assim, é imprescindível conhecer o perfil dos 

docentes de determinada região ou país (CARVALHO, 2018; SOUZA & GOUVEIA, 2011). 

Ao longo dos anos, pesquisadores investigam o perfil dos profissionais da educação 

brasileira, identificando possíveis relações entre índices estudantis e o perfil de seus professores 

(GATTI & BARRETTO, 2009; OLIVEIRA, 2004; SOUZA & GOUVEIA, 2011). O perfil e 

percepções também é investigado em avaliações realizadas no país, tanto nacionais como SAEB 

(Sistema de Avaliação da Educação Básica), quanto nas internacionais como o PISA (Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos). Além dessas avaliações, o próprio INEP (Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) investiga o perfil dos docentes 

brasileiros, por meio de dados do Censo Escolar (CARVALHO, 2018). 

Desta forma, conhecer o perfil dos docentes é necessário a fim de compreender as 

relações e a influência destes nos índices estudantis (DA SILVA SCORZAFAVE, 2011). 

Conforme autores que pesquisam sobre o perfil docente (CARVALHO, 2018; GATTI & 

BARRETTO, 2009; OLIVEIRA, 2004; SOUZA & GOUVEIA, 2011), os índices podem ser 

influenciados não apenas pela formação docente, mas também pelo perfil do professor. 

Trazendo a responsabilidade do professor e da escola especificamente para a área de 

Ciências da Natureza, sabe-se que a escola é a responsável por preparar os estudantes, a 

educação básica precisa fornecer subsídios de interação entre ciência e tecnologia aos 

estudantes (FOUREZ, 2003). Sendo este, o objetivo do letramento científico. 
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 As orientações curriculares para o ensino médio – ciências da natureza (BRASIL, 2006) 

relatam que é papel do docente selecionar conteúdos instrucionais e atividades pedagógicas que 

propiciem o melhor desenvolvimento dos estudantes e que sejam compatíveis com os objetivos 

da educação, pois é este que melhor conhece os conteúdos de sua disciplina e que promove e 

media o diálogo educativo. 

Porém, a educação científica e, mais especificamente, o Letramento Científico não estão 

relacionados somente aos conteúdos de Biologia, Física e Química. Segundo o relatório da 

OECD, o Letramento Científico está ligado a um conjunto de fatores que concatenam índices, 

percepções, crenças e valores (FERNANDES et al.; OECD, 2016). Evidenciando assim, a 

necessidade de conhecer o perfil e as percepções dos docentes responsáveis pelo processo de 

ensino-aprendizagem do letramento científico ainda na fase escolar, das diversas regiões e 

localidades do nosso país. 

A escolha dos municípios da Zona da Mata - RO para desenvolvimento desta pesquisa, 

deu-se pelos resultados que esta regional alcançou no Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB) no ano de 2017, sendo a melhor dentro do Estado de Rondônia (4,2 pontos).  

Considerando que o perfil do professor, com sua formação e percepções podem 

interferir nos índices educacionais e a escassez de pesquisas envolvendo os professores da Zona 

da Mata, o objetivo deste estudo é caracterizar os docentes de Ciências da Natureza da Zona da 

Mata no Estado de Rondônia, que atuam nas escolas de ensino médio e conhecer suas 

percepções sobre Letramento Científico, Ciência e Tecnologia. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Segundo o Perfil Territorial (GOVERNO FEDERAL, 2015) os municípios pertencentes 

a Zona da Mata no Estado de Rondônia são: Alta Floresta D’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, 

Castanheiras, Nova Brasilândia D’Oeste, Novo Horizonte D’Oeste, Rolim de Moura e Santa 

Luzia D’Oeste. 

O público alvo são os docentes de Ciências da Natureza com graduação em Biologia, 

Física e/ou Química que ministram aulas na Zona Urbana dos respectivos municípios nas 

escolas regulares e/ou integrais de Ensino Médio da rede Estadual de Educação. Foram 

consultadas as Coordenadorias Regionais de Educação (CRE’s) da regional para saber o 

quantitativo de docentes. Dos 47 docentes na regional, 27 aceitaram colaborar com a pesquisa. 

Sendo estes pertencentes ao quadro de professores de 6 municípios (Alta Floresta D’Oeste, 

Santa Luzia, Rolim de Moura, Nova Brasilândia D’Oeste, Novo Horizonte D’Oeste - e um 
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distrito, Migrante Nópolis-, e Alto Alegre dos Parecis) totalizando 10 escolas. Houve um 

município em que não foi possível realizar esta pesquisa, devido à falta de professores 

graduados nas disciplinas de Ciências da Natureza (Castanheiras). 

Utilizou-se de dois questionários, sendo o primeiro de caráter social e o segundo sobre 

percepções, o qual foi formulado usando perguntas disponíveis nos relatórios do I.L.C. 

(GOMES, 2015) e PISA (FERNANDES et al., 2016). Indicadores que avaliam o índice de 

letramento científico da população e dos estudantes, buscando conhecer suas percepções sobre 

Ciência e Tecnologia. A utilização de questões disponíveis nestes relatórios possibilita a 

comparação entre as percepções dos docentes da Zona da Mata com a dos estudantes 

participantes do PISA -2015 e a população das regiões metropolitanas brasileira no I.L.C. em 

2014. 

O questionário 1, de dimensão social (ANEXO A), com perguntas de caráter 

demográfico, área de formação, nível de escolaridade e o tempo de docência, além de questões 

envolvendo as condições de trabalho. Todos os dados foram agrupados em uma tabela (ANEXO 

C). 

No segundo questionário (ANEXO B), o intuito foi identificar o que o docente conhece 

sobre o termo “Letramento Científico”, e suas percepções sobre Ciência e Tecnologia. As 

questões de percepção são compostas por tabelas semelhantes e/ou iguais ao I.L.C. (GOMES, 

2015) e ao PISA – 2015 (FERNANDES et al., 2016), tendo cinco possibilidades de respostas 

(escala tipo Likert5). Analisou-se primeiramente entre os 27 colaboradores aqueles que 

conheciam ou já tinham ouvido falar sobre letramento científico, ou não. Com relação as 

questões envolvendo o interesse dos docentes por temas científicos, opinião dos docentes em 

relação ao investimento e governança do país em Ciência, conhecimento dos docentes referente 

à assuntos relacionados a Ciência e Tecnologia, letramento Científico na educação básica, 

preparação do professor e os Limites entre Ciência e Religião. Os dados foram agrupados em 

cinco tabelas e indicando a percentagem de docentes referente a cada índice de concordância 

e/ou discordância.  

Ambos os questionários foram impressos e entregues a cada colaborador para que estes 

respondessem individualmente. 

  

3 RESULTADOS 

 
5 A escala de verificação de Likert consiste em tomar um construto e desenvolver um conjunto de afirmações 

relacionadas à sua definição, para as quais os respondentes emitirão seu grau de concordância (JÚNIOR e COSTA, 

2014). 
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3.1 Perfil dos docentes da Zona da Mata 

 

Concernente ao questionário 1, 48% dos docentes de Ciências da Natureza da Zona da 

Mata são graduados em Biologia, 30% em Química e 22% em Física. O gênero masculino 

representa 56% dos docentes e o feminino 44%. Ambos apresentam idade média de 33 anos 

(sendo a idade mínima para o gênero feminino de 25 e máxima de 49 anos, para o gênero 

masculino idade mínima 23 e máxima 53 anos). 

A maioria (74%) são egressos de Instituições de Ensino Superior Privada. Quanto ao 

nível de formação, 15% apresentam apenas graduação, 70% pós-graduação latu sensu e 15% 

pós-graduação stricto sensu. Apenas 6 docentes (22%) ministram disciplinas exclusivas 

(Biologia, Física e Química) no Ensino Médio e 3 docentes (11%) graduados em Biologia 

ministram aulas no Ensino Fundamental (Ciências) e no Ensino Médio (Biologia), 4 (15%) 

atuam em disciplinas fora da grande área “Ciências da Natureza” além das aulas em sua área 

de formação.  

Os dados referentes ao perfil social, econômico e profissional simplificado dos docentes 

de Ciências da Natureza, Zona da Mata, são disponibilizados em anexo (anexo C). 

 

3.2 Percepções dos docentes sobre LC, C&T 

 

No questionário 2, questão 1, os docentes foram indagados quanto ao seu conhecimento 

sobre o termo letramento científico. Para 21 professores, é um termo novo. Mesmo para os que 

já ouviram falar (6), são unânimes em dizer que não conhecem nenhum indicador de letramento 

científico, conforme tabela (1), a seguir. 

Tabela 1 – Os docentes colaboradores já ouviram falar em Letramento Científico? 

Você já ouviu falar em 

letramento científico? 

Sim Não 

22% 78% 

Fonte: tabela produzida pelos autores com os dados do questionário 2, questão 1. 

 

Quanto ao interesse por Ciência e Tecnologia, é unanime em considerá-la primordial 

para a compreensão do mundo (item 1, tabela 2). No que se refere a busca por informações 

sobre novidades no campo da Ciência (item 2, tabela 2), 100% dos docentes afirmam que 

procuram estar informados, no entanto 44% concordaram apenas em parte sobre a afirmação. 
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Destaca-se ainda que apenas 33% dos profissionais entrevistados concordam totalmente que o 

letramento científico é fundamental para o século XXI (item 6, tabela 2). 

Tabela 2 – Interesses dos docentes por temas científicos. 

Sobre as afirmativas abaixo, 

assinale a que melhor 

representa sua percepção e 

interesse por temas científicos. 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

em parte 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

em parte 

Não concordo 

Nem discordo 

1. O conhecimento científico me 

ajuda a compreender o mundo em 

que vivo. 

74% 26% 0% 0% 0% 

2. Sempre busco informações 

sobre as novidades no campo da 

Ciência e da Tecnologia. 

56% 44% 0% 0% 0% 

3. Leio textos sobre temas 

científicos. 
66% 26% 4% 4% 0% 

4. Sempre gostei de Ciências. 81% 15% 4% 0% 0% 

5. Sempre quis estudar algo 

relacionado à área de Ciências. 
63% 30% 0% 7% 0% 

6. Para viver em sociedade, no 

século XXI, é fundamental ser 

letrado cientificamente. 

33% 56% 0% 7% 4% 

Fonte: tabela produzida pelos autores com os dados do questionário 2, questão 5. 

 

Na tabela 3, questionou-se os docentes sobre os investimentos do governo em Ciência 

e a dependência científica de um país ao não investir em Ciência e Tecnologia. Pôde-se 

constatar que 96% dos colaboradores acreditam que o governo deveria investir mais em Ciência 

(item 2, tabela 3).  

Tabela 3 – Percepção dos docentes em relação ao investimento e governança do país em 

Ciência. 

Qual sua opinião em relação ao 

investimento e governança no país 

em relação à Ciência? 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

em parte 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

em parte 

Não concordo 

Nem discordo 

1. Um país que não investe em 

ciência será cada vez mais 

dependente de interesses estrangeiros. 

89% 11% 0% 0% 0% 

2. O governo deveria investir mais na 

ciência, pois ela tem importância 

estratégica para o país. 

96% 4% 0% 0% 0% 

3. O progresso científico e 

tecnológico traz benefícios 

econômicos e/ou sociais. 

93% 7% 0% 0% 0% 

4. A ciência é a base da inovação, 

fator essencial para promover o 

progresso. 

89% 11% 0% 0% 0% 

5. As empresas privadas são as 

principais responsáveis pelos avanços 

da ciência no mundo. 

15% 52% 15% 11% 7% 

6. Em alguns campos a ciência 

brasileira tem condições de competir 

com a do primeiro do mundo. 

44% 30% 7% 19% 0% 
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7. O dinheiro usado na pesquisa 

científica e tecnológica deve ser 

destinado para outras finalidades 

sociais. 

4% 7% 78% 7% 4% 

Fonte: tabela produzida pelos autores com os dados do questionário 2, questão 6. 

 

Na tabela 4, os colaboradores foram indagados sobre o quanto conhecem temas que 

relacionam Ciência e Tecnologia. Os temas que os professores conhecem melhor e procuram 

manter-se atualizados, são voltados para o meio ambiente (item 4 e 5, tabela 4). Quanto a 

informática e tecnologia (item 1, tabela 4), apenas 30% dos docentes afirmam conhecer bem e 

manter-se atualizados. Na maioria dos assuntos questionados na tabela 4, os docentes conhecem 

apenas por ouvir falar. Há alguns assuntos, que uma pequena parte dos profissionais relatam 

não saber nada ou praticamente nada, como é o caso de robótica e nanotecnologia. 

Tabela 4 – Percepção dos docentes em relação ao conhecimento referente à assuntos 

relacionados a Ciência e Tecnologia. 

O quanto você sabe sobre os assuntos 

da tabela a seguir? 

Não sei 

nada/quase 

nada sobre o 

assunto 

Conheço 

pouco/ 

apenas por 

ouvir falar 

Conheço 

bastante 

sobre o 

assunto 

Conheço bem o 

assunto e 

procuro estar 

atualizado 

1. Informática e tecnologia. 0% 15% 56% 30% 

2. Poluição/ uso de recursos naturais/ 

biodiversidade. 
0% 0% 74% 26% 

3. Evolução das espécies; origem da 

vida. 
0% 22% 48% 30% 

4. Mudanças climáticas/ efeito estufa. 0% 15% 48% 37% 

5. Fontes de energia renováveis. 0% 11% 41% 48% 

6. Cura de doenças/ novos 

medicamentos. 
0% 52% 41% 7% 

7. Animais pré-históricos, fósseis e 

descobertas arqueológicas. 
7% 67% 26% 0% 

8. História do desenvolvimento científico. 0% 44% 48% 7% 

9. Engenharia genética/ organismos 

geneticamente modificados/ 

transgênicos. 

7% 44% 33% 15% 

10. Exploração do universo/ buracos 

negros/ quedas de asteroides. 
4% 44% 41% 11% 

11. Robótica e nanotecnologia. 11% 56% 22% 11% 

Fonte: tabela produzida pelos autores com os dados do questionário 2, questão 7. 

 

Na tabela 5, investigou-se as percepções dos docentes sobre a preparação destes para 

letrar cientificamente os estudantes (item 2, tabela 5) onde apenas 4% concordam que os 

docentes estejam totalmente preparados. Sobre o momento ideal para esse letramento iniciar 

(item 1, tabela 5), 78% concordam que este se inicie ainda nas séries iniciais.  

Tabela 5* – Percepção dos docentes em relação ao Letramento Científico na educação básica 

e a preparação do professor. 
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Sobre a Alfabetização científica na 

educação básica e a preparação do 

docente, assinale a opção que 

melhor representa sua opinião. 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

em parte 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

em parte 

Não concordo 

Nem discordo 

1. A alfabetização científica deve-se 

iniciar nas séries iniciais da educação 

básica. 

78% 15% 0% 4% 0% 

2. Os professores de Ciências da 

Natureza estão preparados para letrar 

cientificamente seus estudantes. 

4% 59% 7% 19% 7% 

3. Os estudantes brasileiros saem do 

Ensino Médio letrados 

cientificamente. 

0% 26% 26% 44% 0% 

4. O governo deveria investir mais na 

qualificação dos docentes de Ciências 

da Natureza. 

96% 4% 0% 0% 0% 

5. Faz-se necessário uma 

reformulação no currículo da 

educação superior para preparar o 

docente de Ciências da Natureza para 

um letramento científico de 

qualidade. 

59% 37% 0% 0% 0% 

Fonte: tabela produzida pelos autores com os dados do questionário 2, questão 8. 

* Tabela 5: as porcentagens apresentadas na tabela 5, itens 1, 2, 3 e 5 não correspondem a 100% pois um dos 

colaboradores não respondeu. 

 

Na tabela 6, verifica-se certa disparidade entre as opiniões dos entrevistados, 

principalmente pelo fato de serem professores atuantes no ensino de ciências. Dos 

colaboradores, 55% concordam que a religião é capaz de explicar e ajudar a entender fatos que 

a ciência não explica (item 2, tabela 6). Ainda sobre esse ceticismo com relação a ciência, chama 

a atenção o fato de 11% dos docentes não saberem opinar.  

Sobre o mal-uso das descobertas científicas poderem trazer riscos para a humanidade 

(item 1, tabela 6) e a necessidade do debate ético, mesmo que este retarde o avanço da ciência 

(item 3, tabela 6), as opiniões dos docentes em relação a estas duas questões foram semelhantes. 

Mais de 90% apresentou concordância, 74% totalmente e 19% em parte para o mal-uso da 

ciência, e 70% totalmente e 22% em parte com relação a necessidade do debate ético. Quanto 

ao valor da ciência em relação a espiritualidade, a maioria (74%) dos professores acreditam que 

as pessoas valorizam mais a espiritualidade (item 4, tabela 6). 

Tabela 6 – Percepção dos docentes em relação aos limites entre Ciência e Religião. 

Em relação aos limites da 

contribuição científica, questões 

éticas e religiosas, qual das opções 

apresentadas na tabela melhor 

reflete sua opinião? 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

em parte 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

em parte 

Não concordo 

Nem discordo 

1. Muitas descobertas da ciência, se 

mal utilizadas, podem trazer enormes 

riscos para a humanidade. 

74% 19% 4% 4% 0% 
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2. A religião pode nos ajudar a 

entender muitas das coisas que a 

ciência não é capaz de explicar. 

22% 33% 26% 7% 11% 

3. O debate ético é necessário, mesmo 

quando retarda a aplicação de avanços 

científicos. 

70% 22% 0% 4% 4% 

4. Hoje em dia as pessoas dão valor 

demais à ciência e pouco à 

espiritualidade. 

4% 15% 37% 37% 7% 

Fonte: tabela produzida pelos autores com os dados do questionário 2, questão 9. 

 

4 DISCUSSÃO  

 

4.1 Os docentes da Zona da Mata × docentes no Brasil 

 

Conforme os resultados obtidos no questionário 1 (anexo C), percebe-se na Zona da 

Mata um público docente jovem, 81% apresentam menos de 40 anos, estando a maioria (67%) 

entre 23 e 33 anos. Diferentemente dos dados a nível nacional, em que 52,9% dos docentes que 

atuam no ensino médio, possuem mais de 40 anos (CARVALHO, 2018).  

Quanto ao gênero, a maioria (56%) dos professores são homens, diferentemente do 

observado para o setor educacional brasileiro. Pois mesmo no ensino médio havendo um 

aumento no número de professores homens, ainda assim, o sexo feminino predomina (59,6%) 

(CARVALHO, 2018). Na Região Norte, este número é menor, com 51% dos docentes do 

Ensino Médio do sexo feminino (CARVALHO, 2018). Entre as cinco regiões brasileiras, a 

Região Norte é que apresenta maior quantidade de docentes do sexo masculino. Fato este, 

relacionado a menor oferta de outras atividades para os homens (GATTI, 2010).  

Mesmo na educação básica, prevalecendo o gênero feminino, quando focamos na 

área de Ciências, o sexo masculino prevalece. Segundo a UNESCO (2015), no Brasil, 

somente 33,1% dos graduados na área de C.N. e Exatas, são mulheres. Atualmente, apenas 

30% dos pesquisadores STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) são 

mulheres (KENNEDY & SUNDBERG, 2017). Friederich Hegel, filósofo alemão do século 

XVIII, chegou a afirmar que as mulheres até poderiam estudar, desde que não as ciências mais 

avançadas, pois estas demandavam uma faculdade universal ausente nas mulheres 

(LAZZARINI et al., 2018).  

Entretanto, em estudo realizado com centenas de homens e mulheres, não existe 

diferença na capacidade de aprendizagem (JOEL et al., 2015). Mundialmente essa diferença no 

processo de aprendizagem de homens e mulheres nunca foi comprovada. Sendo assim, mesmo 
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havendo uma tendência masculina para a área de C.N., isso não está relacionado a capacidade 

feminina de seguir carreira na área.  

Quanto a área de formação, a Zona da Mata segue os padrões encontrados no Brasil. 

Entre as disciplinas de C.N. aquela com maior percentual é a Biologia (79,3%) e na Zona da 

Mata com 48%. Em segundo lugar, Química com 61,3% a nível nacional e 30% na Zona da 

Mata. E a disciplina de Física com 42,6% no país e 22% entre os docentes da Zona da Mata. 

No tocante ao tipo de instituição de formação (graduação) os docentes da Zona da Mata 

se encaixam dentro do perfil dos professores brasileiros, pois a maioria se formou em 

Instituições Privadas, sendo na Zona da Mata 74%, e a nível nacional aproximadamente 45% 

(CARVALHO, 2018).  

Quanto ao nível de formação, os docentes da Zona da Mata estão mais qualificados que 

a média nacional em todos os níveis. Segundo o Censo Escolar 2018 (INEP, 2019), no Brasil, 

entre os docentes do Ensino Médio, 38,9% são especialistas, 6,7% mestres, 1,5% doutores e 

ainda temos um percentual de 5,3% sem licenciatura. Na Zona da Mata, 66,7% são 

especialistas, 9,1% mestres e 1,7% doutores. Entre os docentes que colaboraram com este 

estudo, 70% são especialistas, 11% mestres e 4% doutores. O nível de formação dos docentes 

da Zona da Mata, acima da média, pode explicar o melhor desempenho estudantil no IDEB 

(2017) quando comparado com as demais regiões do Estado de Rondônia. Um ensino de 

qualidade e bom desempenho estudantil dependem, entre outros fatores, de uma boa formação 

profissional docente (DE BIASI, 2009). 

Referente ao número de disciplinas, embora a situação dos docentes da Zona da Mata 

não seja tão alarmante como a média brasileira, em que uma a cada três disciplinas são 

ministradas por professores fora da área de formação (INEP, 2019), ainda assim, esta é 

preocupante. Há docentes de C.N. que ministram aulas de Geografia, Filosofia, Língua Inglesa, 

entre outras. A distorção disciplinar que ocorre nas escolas brasileiras tem sido um dos fatores 

que implicam no atraso escolar e resultados insatisfatórios a nível nacional e internacional 

(WALTENBERG & COSTA, 2019). 

Concernente a remuneração do professor em Rondônia, o Estado cumpre o PISO 

estipulado pelo MEC. Os salários apresentados no anexo C, estão inclusas as gratificações, vale 

alimentação, transporte e rendas extras que os professores possuem fora do contrato com o 

Estado. No que tange as gratificações por nível de formação em Rondônia, os docentes 

especialistas recebem 15% de aumento sobre o salário base, com mestrado, 20%, e com 

doutorado 25%. No entanto, possuem este direito apenas os professores pertencentes ao quando 

efetivo do Estado (LEI COMPLEMENTAR Nº 680, 07/09/2012). O que explica por que alguns 
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docentes com titulação superior a especialista terem uma renda inferior a outros com 

especialização. 

Quanto ao vínculo empregatício, entre os docentes de Ciências da Natureza, 

colaboradores com esta pesquisa, 85% pertencem ao quadro efetivo. Na Zona da Mata, a 

maioria dos docentes (89,7%), não importando a área de conhecimento, são efetivos. No Brasil 

e na Região Norte, este número é inferior, na Região Norte 59,7% dos docentes são efetivos e 

no Brasil, 58,9%. (INEP, 2019). Sendo esta, outra característica que ajuda a explicar o melhor 

desempenho dos estudantes desta regional quando comparada as demais do estado de Rondônia. 

 

4.2 Percepções dos docentes sobre LC e C&T 

 

No que concerne ao conhecimento dos docentes sobre letramento científico, indicadores 

de letramento e as percepções com relação a diversos assuntos relacionados a Ciência, 

verificou-se que todos os docentes entrevistados desconhecem os indicadores de L.C. e o que 

estes indicadores investigam, semelhante aos resultados de Araújo e Tenório, 2017. O termo 

“letramento científico” apenas é conhecido de 22% dos entrevistados (tabela 1). Todos que 

conheciam o termo ariscaram palpites sobre sua definição, nenhum podendo ser relacionado 

aos termos definidos por Durant (1993), Fernandes et al. (2016), OECD (2017), Mamede & 

Zimmermann (2005), Santos & Mortimer (2001). Este padrão encontra-se em consonância com 

os dados obtidos por Holbrook & Rannikmae (2017), em que os docentes não estavam nem ao 

menos familiarizados com o termo “letramento científico”. A evidência de uma lacuna na 

formação (inicial e continuada) dos docentes da Zona da Mata é também observada em outros 

estudos recentes, não sendo exclusivo da regional (HOLBROOK & RANNIKMAE, 2017; 

OLDONI & LIMA, 2017; PEREIRA & SOUZA, 2017). 

A verificação de uma grande debilidade formativa docente, quanto ao termo letramento 

científico, com apenas uma pergunta, é preocupante. Constate-se a necessidade de políticas 

públicas de formação que incentivem a apropriação do termo e índices de L.C. para os docentes. 

Como afirmam Auler e Delizoicov (2001), Lorenzetti e Delizoicov (2001), são as escolas, por 

meio de seus professores, as responsáveis por fazer com que estudantes compreendam e 

apliquem os conhecimentos de ciências no seu dia a dia. Sendo assim, é uma recomendação a 

inclusão de tais temas nos currículos das licenciaturas e da educação básica. 

É necessário, também, que o professor se reconheça no papel de professor-pesquisador, 

buscando sempre por atualização, identificando suas defasagens (tanto na formação inicial e/ou 

continuada), a fim de saná-las (PEREIRA & SOUZA, 2017). Os professores da Zona da Mata 
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demonstram interesse em manter-se atualizados. Conforme a tabela 2, 100% dos professores 

afirmam que sempre buscam por novidades no campo da ciência e tecnologia (item 2, tabela 2) 

e 92% leem textos sobre temas científicos (item 3, tabela 2). Este interesse por temas científicos 

também é perceptível na população em geral, pois 62% da amostragem do I.L.C. afirmam que 

procuram sempre estar atentos as novidades do campo da ciência e tecnologia (GOMES, 2015).  

No que tange ao gostar de ciências, 81% dos docentes de Ciências da Natureza da Zona 

da Mata afirmam sempre ter gostado (item 4, tabela 2), em comparação, no I.L.C, 44% relatam 

que sempre gostaram de ciência (GOMES, 2015), ou seja, a nível nacional, também prevalece 

o gostar de ciências. A maioria (aproximadamente 70%) da população participante do I.L.C. 

ainda concordam que formações em áreas científicas garantem boas possibilidades de trabalho 

(GOMES, 2015).  

Sobre a importância do letramento científico para o século XXI, observa-se que apenas 

33% concordam totalmente (item 6, tabela 2), diferentemente das afirmações dos pesquisadores 

da área, que relatam sobre a importância do letramento científico e da necessidade do domínio 

dos conhecimentos científicos e tecnológicos na sociedade atual (BRITO & SÁ ,2010; HURD, 

1998; LORENZETTI & DELIZOICOV, 2001; LAYTON et al., 1986; SHAMOS, 1995). Sendo 

assim, as percepções docentes estão em desacordo com relatos de estudiosos e movimentos pró 

educação científica. 

Analisando os dados sobre interesse dos docentes por temas científicos (tabela 2), 

percebe-se que gostar de ciência não implica em concordar (ou perceber) com a importância de 

sua aplicação no dia a dia, ou seja, ser letrado cientificamente. Considerando então os resultados 

quanto ao conhecimento do termo letramento científico (tabela 1) e a tabela 2, é possível que 

os docentes estejam atualizados e letrados cientificamente, mas sem a formalização 

terminológica que a formação docente deveria proporcionar?  

Quanto ao investimento e governança do País em Ciência (tabela 3), salienta-se que o 

investimento em Ciência não produz resultados apenas para a educação e as avalições inerentes 

ao setor. Conforme De Godoi Branco et al. (2018), para que uma nação se estabilize social e 

economicamente, é fundamental investir em Ciência e Tecnologia, tendo em vista que o 

desenvolvimento econômico de um país está diretamente relacionado com seu potencial 

científico e tecnológico. Os docentes da Zona da Mata, assim como a amostragem do I.L.C., 

concordam e apoiam o investimento do governo na área científica (item 2, tabela 3). Esse 

investimento é aprovado por 100% (96% concordam totalmente e 4% concordam em parte) dos 

docentes (tabela 3) e aproximadamente 75% da amostragem do I.L.C. (GOMES, 2015).  Tanto 

os docentes da Zona da Mata como a população das regiões metropolitanos brasileiras afirmam 
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que além de trazer benefícios econômicos e sociais, a Ciência é base da inovação e fator 

essencial para promover o progresso de um país (GOMES, 2015; tabela 3). 

Com relação ao domínio de conteúdos relacionados a Ciência e a importância desta para 

a sociedade, constata-se discrepâncias entre os interesses estudantis e o conhecimento dos 

docentes. No PISA 2015, 70% dos estudantes afirmam que o tema de maior interesse destes é 

“cura de doenças e novos medicamentos”, e entre os docentes da Zona da Mata, apenas 7% 

afirmam conhecer bem este tema (FERNANDES et al., 2016; item 6, tabela 4). Estes dados nos 

mostram que há divergências entre conhecimento docente e interesse dos estudantes.  

A falta de preparo dos docentes da educação básica para problematizar os conteúdos é 

relatada por Auth e Angotti (2001), e confirmada na tabela 4, pois dos 11 temas nos quais 

questionamos aos professores sobre seu nível de conhecimento, o tema que mais professores 

afirmam conhecer bem é “fontes de energia renováveis”, com apenas  48%. Havendo ainda 

tema que nenhum professor afirmou ter domínio (animais pré-históricos, fósseis e descobertas 

arqueológicas).  

Sendo a educação básica lócus para o desenvolvimento do letramento científico, 

buscando a formação de cidadãos ativos na sociedade (CARVALHO, 2008; LAVAQUI & 

BATISTA, 2007; ROCHA et al., 2011; SANTOS, 2007), almeja-se que os docentes tenham 

um preparo adequado, para que não aconteçam aulas com empobrecimento cognitivo ou 

extremamente superficiais (BRASIL, 2006). Todavia, parte dos docentes da Zona da Mata 

(26%) não se consideram aptos para letrar cientificamente seus estudantes (item 2, tabela 5) e, 

entre aqueles que acreditam que os professores estejam preparados (63%), apenas 4% 

concordam totalmente.  

Desta forma, o baixo domínio dos principais conteúdos de interesse discente, como 

exemplo, o item 6, tabela 4, pode justificar porque os docentes não se consideram aptos a letrar 

cientificamente (item 2, tabela 5), com apenas 4% concordando totalmente sobre a afirmação 

de capacidade profissional em letrar cientificamente os estudantes. 

Quanto ao letramento científico estudantil, os docentes acreditam que seus alunos estão 

saindo do ensino médio iletrados cientificamente (item 3, tabela 5). As percepções dos docentes 

quanto ao letramento científico dos estudantes parecem ser verídicas. Ao analisar os resultados 

do PISA 2015 em Rondônia, 65% dos estudantes não alcançam o nível 2 de letramento 

científico. O nível 2 é considerado como mínimo aceitável pela OECD para que os jovens (15-

16 anos) participem ativamente da vida econômica, social e cívica da atual sociedade (OECD, 

2017; FERNANDES et al., 2016).  
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Analisando as opiniões dos docentes quanto a sua preparação e os índices estudantis, 

fica nítida a necessidade de mudanças na formação docente. Quase a totalidade dos docentes 

(59% totalmente e 37% em parte, item 5, tabela 5) também consideram importante essa 

mudança. Pesquisadores da área afirmam ser necessário uma formação docente adequada, 

sendo necessária reformulação dos currículos das instituições de ensino superior (DE GODOI 

BRANCO et al., 2018; DEBOER, 2000; HOLBROOK & RANNIKMAE, 2017; HURD, 1998; 

LAUGKSCH, 2000; PEREIRA, 2014).  Relacionando as percepções de conhecimento sobre 

L.C. e item 3, tabela 5, que questiona os docentes sobre letramento científico estudantil, uma 

pergunta é inevitável: Como os docentes podem ter uma percepção correta sobre o L.C. dos 

discentes se não sabem o que é L.C.?  

Os docentes de Ciências da Natureza da Zona da Mata, expuseram também suas 

opiniões sobre a confiança na ciência (tabela 6). Constata-se receio dos docentes no que diz 

respeito as descobertas científicas, pois 93% dos docentes acreditam que se mal utilizadas, essas 

descobertas podem trazer riscos para a humanidade (item 1, tabela 6). Este receio demonstrado 

pelos docentes é maior que da amostragem do I.L.C., onde o percentual é de 77% (49% 

totalmente e 28% em parte) (GOMES, 2015). Logo, pode-se afirmar que os docentes da Zona 

da Mata apresentam um perfil de percepção semelhantes aos participantes do I.L.C. em 2014. 

Averiguou-se também, que a maioria dos docentes (55%) acreditam que a religião é 

capaz de explicar coisas que a Ciência não é; enquanto 33% dos docentes discordam (item 2, 

tabela 6). Relacionando este fato ao item 6 da tabela 2, onde os docentes simbolizam não 

estarem totalmente de acordo quanto a importância do L.C. para viver no século XXI, 

questiona-se se este ceticismo em relação ao L.C. (e ciência) está relacionado a falta de 

conhecimento do termo (tabela 1), ou com suas crenças religiosas (item 2, tabela 6). Sabe-se 

que as crenças normalmente estão relacionadas com as visões de mundo (OLEQUES et al., 

2013; TABER, 2017). Essas visões podem incluir opiniões que estão em desacordo com os 

conhecimentos científicos (HEWITT, 2000), o que pode influenciar diretamente o desempenho 

da atividade profissional. 

O parecer dos docentes com relação a Ciência e religião não é exclusivo a Zona da Mata. 

Na pesquisa global “Wellcome Global Monitor 2018”, realizada com 140 mil pessoas em 144 

países, 35% dos brasileiros desconfiam da Ciência, e segundo estes, se houver discordância 

entre Ciência e religião, 75% afirmam escolher a religião. Para ¼ da população brasileira, a 

pesquisa científica não contribui para o País e apenas 13% afirmam ter “muita confiança” na 

produção científica. Mundialmente, este número chega a apenas 18%. Entre os 144 países 
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participantes desta pesquisa, o Brasil ficou em 111º lugar no ranking de confiança em Ciência 

(GALLUP, 2018). 

 

5 CONCLUSÃO  

 

Conclui-se que o público docente de Ciências da Natureza da Zona da Mata é jovem, e 

predominantemente masculino. Sendo composto em sua maioria por biólogos, e pós-graduados 

(latu sensu). Apenas 6 professores entre os 27, ministram aulas em disciplinas exclusivas de 

sua formação, havendo professores atuando inclusive fora da grande área “Ciências da 

Natureza”. 

Averiguou-se que o termo “letramento científico” é novo para a maioria dos docentes, 

evidenciando a necessidade de inclusão do termo nos currículos dos cursos de graduação e 

formação continuada. Fato este, que pode ter contribuído para que os docentes considerassem 

parcialmente necessário ser letrado cientificamente para se viver no século XXI. Todavia, 

(mesmo sem conhecer os indicadores de L.C.) os docentes apresentam opiniões corretas quanto 

ao índice de letramento de seus estudantes. No que se refere ao interesse por temas científicos, 

os docentes se mostram parcialmente interessados. Quanto ao investimento e governança do 

País em Ciência, verifica-se que mesmo não confiando totalmente na Ciência, apresentando 

“desconfiança” das descobertas científicas e acreditando na capacidade da religião explicar 

fatos que a Ciência não consegue explicar, estes a consideram importante para desenvolvimento 

do País. Constatou-se que, mesmo os docentes afirmando a busca por atualizações e leituras, 

estes apresentam carência neste quesito, pois entre os 11 temas apresentados, o maior percentual 

na afirmativa “conheço bem e procuro estar atualizado” foi de 48%. 

Considerando os resultados, alguns questionamentos são inevitáveis. Se, os docentes 

relatam não ter conhecimento sobre o termo “Letramento Científico” e seus indicadores, 

consideram este parcialmente importante para se viver no século XXI, não estão atualizados, 

evidenciam deficiências formativas, acreditam que a religião pode explicar fatos que a Ciência 

não explica e possuem receio das descobertas científicas, estarão estes letrados cientificamente 

em níveis adequados à sua atuação profissional? Poderão apresentar índice superior aos seus 

estudantes, ou será que o nível estudantil é o máximo que os docentes também apresentam? Se 

os docentes não apresentam conhecimento sobre o termo LC, como podem dizer que seus 

estudantes estão saindo do ensino médio iletrados cientificamente? Poderão as percepções dos 

docentes com relação a letramento científico, ciência, tecnologia e religião influenciar em seu 

próprio letramento científico? 
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Levando em conta as incongruências nas percepções dos docentes, chegamos a um 

questionamento final: Qual seria o nível de letramento científico dos docentes da Zona da Mata 

- RO?  
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ANEXO A - Questionário 1 – social 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA - PPGECN 

 

QUESTIONÁRIO 1 - SOCIAL 

1) Qual o seu sexo? 

________________________________________________________________ 

2) Qual sua idade? 

________________________________________________________________ 

 

3) Qual sua religião? 

________________________________________________________________ 

 

4) Qual sua renda mensal bruta? 

________________________________________________________________ 

 

5) Atualmente está ministrando aulas em qual(is) disciplina(s)? 

________________________________________________________________ 

6) Qual sua área de formação? 

(  ) Biologia  (   ) Física  (  ) Química   

 

7) Há quantos anos você trabalha como professor? 

________________________________________________________________ 

 

8) Qual seu vínculo empregatício? 

(   ) Estatutário   (   ) Emergencial/Celetista 

 

 

9) Qual o nível mais elevado de educação formal que você concluiu? 

(  ) Inferior à Educação Superior  

(  ) Educação Superior  

(  ) Especialização (Lato Sensu)  

(  ) Mestrado (Stricto Sensu)  

(  ) Doutorado (Stricto Sensu) 

 

10) Qual tipo de Instituição se formou? 

(  ) pública (  ) privada 
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ANEXO B - Questionário 2 – letramento científico 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA - PPGECN 

 

QUESTIONÁRIO 2 – LETRAMENTO CIENTÍFICO 

 

1) Você já ouviu falar em Letramento Científico? 

(  ) sim  (responda todas as perguntas) (   ) não (pule as questões 2, 3 e 4) 

 

2) Existe diferença entre Letramento Científico e Alfabetização Científica? Se sua resposta for sim, 

qual a diferença? Se sua resposta for não, o que é Letramento e Alfabetização Científica? 

 

 

 

 

 

 

 

3) Você conhece algum indicador de Letramento Científico? Se sua resposta for sim, qual(is) 

indicador(es) conhece? 

 

 

 

 

 

4) O que é avaliado por um indicador de Letramento Científico? 

 

 
 
 
 

5) Sobre as afirmativas abaixo, assinale a que melhor representa sua percepção e interesse por temas 

científicos. 

 
Concordo 

totalmente 

Concordo 

em parte 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

em parte 

Não concordo 

Nem discordo 

1. O conhecimento 

científico me ajuda a compreender o 
mundo em que vivo. 

     

2. Sempre busco informações sobre 
as novidades no campo da Ciência e 

da Tecnologia. 

     

3. Leio textos sobre temas 

científicos. 

     

4. Sempre gostei de Ciências.      
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5. Sempre quis estudar algo 

relacionado à área de Ciências. 

     

6. Para viver em sociedade, no 

século XXI, é fundamental ser 

letrado cientificamente. 

     

 

6) Qual sua opinião em relação ao investimento e governança no país em relação à Ciência? 

 
Concordo 

totalmente 

Concordo 

em parte 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

em parte 

Não concordo 

Nem discordo 

1. Um país que não investe em 

ciência será cada vez mais 

dependente de interesses 
estrangeiros. 

     

2. O governo deveria investir mais 
na ciência, pois ela tem importância 

estratégica para o país. 

     

3. O progresso científico e 

tecnológico traz benefícios 

econômicos e/ou sociais. 

     

4. A ciência é a base da inovação, 

fator essencial para promover o 

progresso. 

     

5. As empresas privadas são as 

principais responsáveis pelos 
avanços da ciência no mundo. 

     

6. Em alguns campos a ciência 
brasileira tem condições de 

competir com a do primeiro do 

mundo. 

     

7. O dinheiro usado na pesquisa 

científica e tecnológica deve ser 

destinado para outras finalidades 
sociais. 

     

 

7) O quanto você sabe sobre os assuntos da tabela a seguir? 

 

Não sei nada/ 

quase nada 

sobre o 

assunto 

Conheço 

pouco/ apenas 

por ouvir falar 

Conheço 

bastante 

sobre o 

assunto 

Conheço bem 

o assunto e 

procuro estar 

atualizado 

1. Informática e tecnologia.     

2. Poluição/ uso de recursos naturais/ 

biodiversidade. 

    

3. Evolução das espécies; origem da vida.     

4. Mudanças climáticas/ efeito estufa.     

5. Fontes de energia renováveis.     

6. Cura de doenças/ novos medicamentos.     

7. Animais pré-históricos, fósseis e 

descobertas arqueológicas. 

    

8. História do desenvolvimento científico.     

9. Engenharia genética/ organismos 

geneticamente modificados/ transgênicos. 

    

10. Exploração do universo/ buracos negros/ 

quedas de asteroides. 

    

11. Robótica e nanotecnologia.     

 

 

8) Sobre a Alfabetização científica na educação básica e a preparação do docente, assinale a opção 

que melhor representa sua opinião. 

 
 Concordo Concordo Discordo Discordo Não concordo 
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totalmente em parte totalmente em parte Nem discordo 

1. A alfabetização científica deve-se 
iniciar nas séries iniciais da 

educação básica. 

     

2. Os professores de Ciências da 

Natureza estão preparados para 

letrar cientificamente seus 

estudantes. 

     

3. Os estudantes brasileiros saem do 

Ensino Médio letrados 
cientificamente. 

     

4. O governo deveria investir mais 
na qualificação dos docentes de 

Ciências da Natureza. 

     

5. Faz-se necessário uma 

reformulação no currículo da 

educação superior para preparar o 

docente de Ciências da Natureza 
para um letramento científico de 

qualidade. 

     

 
9) Em relação aos limites da contribuição científica, questões éticas e religiosas, qual das opções 

apresentadas na tabela melhor reflete sua opinião? 

 
Concordo 

totalmente 

Concordo 

em parte 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

em parte 

Não concordo 

Nem discordo 

1. Muitas descobertas da ciência, se 

mal utilizadas, podem trazer 
enormes riscos para a humanidade 

     

2. A religião pode nos ajudar a 
entender muitas das coisas que a 

ciência não é capaz de explicar 

     

3. O debate ético é necessário, 

mesmo quando retarda a aplicação 

de avanços científicos 

     

4. Hoje em dia as pessoas dão valor 

demais à ciência e pouco à 

espiritualidade 
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ANEXO C - DADOS DOS DOCENTES ENTREVISTADOS – QUESTIONÁRIO 1 – 

SOCIAL 
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Dados dos docentes entrevistados – questionário 1 – Social. Disciplinas: B= Biologia; F= 

Física; Q= Química; PE= Prática Experimental; C= Ciências; M= Matemática; FL= Filosofia; 

G= Geografia; I= Língua Inglesa. Vínculo empregatício: E= Estatutário; C= Celetista.  

COLABO 

RADOR 
Sexo Idade Religião 

Renda 

(R$) 
Disciplinas Formação 

Tempo 

de 

docência 

(anos) 

Vínculo 

empregatício 

Nível de 

formação 

Instituição 

que se 

formou 

1 F 28 Católica 4700,00 Q; PE Química 7 Estatutário Especialização Privada 

2 F 33 Luterana 4700,00 B; PE Biologia 10 Estatutário Especialização Privada 

3 M 24 - 4000,00 F; PE Física 1,5 Celetista Graduação Privada 

4 M 44 Católica 3345,00 C; Q Biologia 16 Estatutário Especialização Privada 

5 M 29 Cristão - F Física 8 Estatutário Especialização Privada 

6 M 29 Católica 4000,00 Q Química 5 Estatutário Graduação Privada 

7 M 32 Católica 6000,00 B; PE Biologia 12 Estatutário Mestrado Privada 

8 F 25 Evangélica 4000,00 Q; PE Química 2 Estatutário Especialização Pública 

9 M 23 Católica 3800,00 F; M Física 2 Estatutário Especialização Privada 

10 F 28 Católica 4200,00 C; B Biologia 7 Estatutário Especialização Privada 

11 M 36 Católica 4200,00 B; FL Biologia 17 Estatutário Mestrado Pública 

12 M 28 Cristão 2000,00 F; M Física 1,5 Estatutário Graduação Privada 

13 M 53 - 4000,00 C; Q; G Biologia 26 Estatutário Especialização Pública 

14 F 40 Cristão 3500,00 F; M Física 18 Estatutário Especialização Pública 

15 F 33 
Cong. 

Cristã 
4051,97 C; B Biologia 9 Estatutário Especialização Privada 

16 M 29 Católica 4200,00 C; B Biologia 8 Estatutário Especialização Privada 

17 M 34 Espírita 4990,00 B; I Biologia 8 Estatutário Especialização Privada 

18 F 25 Católica - Q Química 3,5 Celetista Mestrado Privada 

19 F 28 Católica 8000,00 Q; FL Química 8 Celetista Especialização Privada 

20 M 49 Católica 7500,00 Q; F Química 17 Estatutário Especialização Pública 

21 F 46 Luterana 5100,00 F; C; B; Q Biologia 17 Estatutário Especialização Pública 

22 F 49 Luterana 3700,00 Q; B; C Biologia 18 Estatutário Especialização Pública 

23 F 30 Católica 3747,00 Q Química 6 Estatutário Especialização Privada 

24 F 29 - 2924,83 B Biologia 6 Estatutário Especialização Privada 

25 M 24 Cristão 3900,00 Q; F; C Química 3 Estatutário Graduação Privada 

26 M 35 Católica 3500,00 C; B Biologia 6 Estatutário Especialização Privada 

27 M 28 Católica 2550,00 F Física 0,2 Celetista Doutorado Privada 

Fonte: tabela produzida pelos autores com os dados do questionário 1. 
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ÍNDICE DE LETRAMENTO CIENTÍFICO DOS DOCENTES DE CIÊNCIAS DA 

NATUREZA DA ZONA DA MATA NO ESTADO DE RONDÔNIA 

 

Resumo: Hodiernamente, vivemos em uma sociedade científica e tecnológica, o que torna o 

letramento científico crucial. O nível de L.C. da população mundial é baixo e dos estudantes 

brasileiros, mais alarmantes ainda. Entre 70 países participantes do PISA 2015, os estudantes 

brasileiros ocupam a 63ª colocação. Pesquisadores na área da educação afirmam que, mais que 

o aluno, o professor precisa ser letrado cientificamente. Diante da importância do professor no 

processo de letramento científico estudantil e a ausência de pesquisas com relação ao nível de 

L.C. docente, é intuito desta pesquisa identificar o índice de letramento científico dos docentes 

de Ciências da Natureza da Zona da Mata no Estado de Rondônia. Por meio de um questionário 

cognitivo composto por 36 questões, divididas em quatro níveis de letramento, foi possível 

identificar quantitativamente o nível de letramento dos docentes. No nível 1, tem-se 11%, no 

nível 2, 19% (níveis estes, inadequados para atuação profissional). No nível 3, 44% e no nível 

4, 26%. Sendo assim, entre os docentes da Zona da Mata, apenas 26% apresentam nível ideal. 

Verificou-se ainda se alguma característica ou percepção apresentava relação com o índice de 

letramento científico docente. Para todas as características, p>0,05. Com relação as percepções, 

aproximadamente 95% não estão relacionadas ao nível de letramento. Sendo assim, infere-se 

que o nível de letramento científico dos docentes de Ciências da Natureza da Zona da Mata, 

não está relacionado ao perfil ou a percepções, e sim a algo de cunho pessoal, não identificado 

nesta pesquisa. 

 

Palavras-chave: Letramento científico docente. Ciências da Natureza. Rondônia. 

 

INDEX OF SCIENTIFIC LITERACY OF TEACHERS OF SCIENCES OF THE 

NATURE IN THE STATE OF RONDÔNIA 

Abstract: Today, we live in a scientific and technological society, which makes scientific 

literacy crucial. The L.C. level of the world population is low and brazilian students are even 

more alarming. Among 70 countries participating in PISA 2015, Brazilian students occupy 63rd 

place. Researchers in the field of education say that, more than the student, the teacher needs to 

be scientifically literate. Given the importance of the teacher in the process of student scientific 

literacy and the absence of research in relation to the level of L.C. professor, it is intended to 

identify the scientific literacy index of nature sciences professors in the Zone of It kills in the 

state of Rondônia. Through a cognitive questionnaire composed of 36 questions, divided into 

four literacy levels, it was possible to quantitatively identify the literacy level of teachers. At 

level 1, there is 11%, at level 2, 19% (levels of these, inadequate for professional performance). 

At level 3, 44% and level 4, 26%. Thus, among the teachers of the Zona da Mata, only 26% 

have an ideal level. It was also verified whether some characteristic or perception was related 

to the scientific literacy index. For all features, p>0.05. Regarding perceptions, approximately 

95% are not related to literacy level. Thus, it is inferred that the level of scientific literacy of 

nature sciences professors of the Zona da Mata is not related to the profile or perceptions, but 

to something personally, unidentified in this research. 

 

Keywords: Teaching scientific literacy. Natural sciences. Rondonia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O conceito Scientific Literacy tem sua origem atribuída a Paul Hurd, que registrou a 

expressão em seu livro Scientific Literacy: Its Meaning for American Schools, publicado em 

1958 (SASSERON & CARVALHO, 2016, p. 61). No Brasil, o termo surgiu na década de 1980 

com um conceito distinto, os “usos sociais da linguagem escrita” (GOMES & ALMEIDA, 

2016, p. 56).  

A divergência de conceitos gerou, no Brasil, três diferentes traduções para a expressão 

Scientific Literacy: Alfabetização Científica, Letramento Científico e Cultura ou 

Enculturamento Científico. Sendo comum, na literatura nacional, a escolha de um ou outro 

termo, de acordo com as diferentes justificativas atribuídas. É possível que isso ocorra devido 

à associação de tais definições, no ensino de ciências, à definição que estes têm nas práticas de 

leitura e escrita da linguagem materna. Afinal, no Brasil6, o termo letramento surgiu a partir de 

pesquisas e reflexões sobre os processos de leitura e escrita da linguagem (SOARES, 2004). 

Ao falarmos de Letramento Científico, a principal avaliação estudantil é o PISA - 

Programme for International Student Assessment- em português Programa Internacional de 

Avaliação dos Estudantes. Em 2015, participaram desta avaliação os 35 países membros da 

OECD, mais 35 países/economia parceira, onde se inclui o Brasil. Entre os 70 países 

participantes do PISA 2015, o Brasil ocupa a 63ª colocação no ranking com uma média de 401 

pontos em Ciências, encontrando-se em uma situação de total desconforto, e com sinal de alerta. 

Segundo o relatório do PISA (2015), 56,6% dos jovens brasileiros estão abaixo do nível 2 de 

proficiência, nos países membros da OECD, este número não atinge 22% (FERNANDES et al., 

2016). 

 No Brasil, há também o Indicador de Letramento Científico (I.L.C.), criado a partir dos 

resultados do PISA e do Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF). O objetivo da Abramundo 

e do Instituto Paulo Montenegro e Ação Educativa, instituições responsáveis pela criação e 

organização do I.L.C. foi criar um indicador que fosse capaz de monitorar a evolução das 

habilidades de um grupo da população, para subsidiar e qualificar o debate público nas áreas de 

educação, cultura, ciência, tecnologia e inovação (GOMES, 2015).   

 
6 Magda Soares (2004) ao falar sobre o surgimento do termo letramento destaca que nos países de primeiro mundo 

como os Estados Unidos e a França, embora tenha surgido na mesma época, nestes a discussão se fez de forma 

independente em relação à discussão da alfabetização.  
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  Ao analisarmos as avaliações sobre o índice de letramento científico, tanto a nível 

internacional (PISA) como nacional (PISA e I.L.C.), constata-se que estas são apenas para 

estudantes e para a população das regiões metropolitanas brasileiras. Não havendo avaliações 

nos moldes do PISA ou I.L.C voltadas para os profissionais da educação, especialmente os da 

educação básica. Quanto aos dados sobre a Região Norte, a escassez é ainda maior, pois o I.L.C. 

não contemplou a população desta região. 

A ausência de avaliação docente é preocupante, uma vez que mais que o aluno, quem 

deve dominar as habilidades científicas é o professor, sendo essa uma condição necessária para 

o processo de letramento científico discente (DEMO, 2014). Outra característica importante, e 

que diz respeito ao docente, é a disposição para produzir conhecimentos por meio de pesquisa, 

pois se este apresenta conhecimentos nesta área, não terá dificuldades para realizar atividades 

que promovam o letramento científico (OLDONI & DE LIMA, 2017). 

Segundo Hanushek et al. (2019), em países desenvolvidos (membros da OECD), 

pesquisas recentes vem relacionando o desempenho estudantil com o desempenho acadêmico 

do docente. O índice estudantil entre os países desenvolvidos em avaliações como o PISA, sofre 

muitas variações. Contudo, dados tem demonstrado que estão diretamente relacionados a 

qualidade docente (Hanushek et al., 2019). Alguns países como Cingapura e Finlândia, nações 

que estão entre as cinco melhores em Letramento Científico no PISA 2015, selecionam seus 

professores entre os acadêmicos com melhores desempenho (terço superior). Nos Estados 

Unidos (25º no ranking do PISA 2015), apenas 23% de seus professores pertencem ao terço 

superior. 

Segundo Brandi & Gurgel (2002) e Pereira (2014), os professores são os principais 

responsáveis por demonstrar a importância e aplicação dos conhecimentos científicos para os 

estudantes, sendo assim, é evidente a necessidade de investigar o índice de Letramento 

Científico Docente e se este tem relação com os baixos índices estudantis. 

No Brasil, pesquisadores como Oliveira (2004), Gatti e Barretto (2009), Souza e 

Gouveia (2011), têm investigado o perfil dos profissionais da educação brasileira, a fim de 

verificar se o perfil do docente pode influenciar nos índices estudantis. Em avaliações de larga 

escala aplicadas aos estudantes brasileiros, como o SAEB (Sistema de Avaliação da Educação 

Básica) e o próprio INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira) também investigam o perfil dos docentes brasileiros, no intuito de relacionar os 

resultados dos estudantes com seus professores (CARVALHO, 2018). Entretanto, não há 

avaliações que verifiquem as habilidades cognitivas dos docentes. Analisam-se apenas os 

índices estudantis e o perfil dos docentes, buscando possíveis relações. 
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Schneider e Cruz (2019, submetido) realizaram pesquisa de perfil e percepções com os 

docentes de Ciências da Natureza, na Zona da Mata, interior do Estado de Rondônia. 

Identificando a profunda carência dos docentes sobre o termo “letramento científico” e 

existência de diversas, e severas, incongruências quanto a percepções sobre Ciência e 

Tecnologia. Como resultado, Schneider e Cruz (2019, submetido) levantam inúmeros 

questionamentos que precisam ser investigados na região, como “É possível que os docentes 

estejam atualizados e letrados cientificamente, mas sem a formalização terminológica que a 

formação docente deveria proporcionar?”, “Poderão apresentar índice superior aos seus 

estudantes, ou será que o nível estudantil é o máximo que os docentes também apresentam?”, 

“Poderão as percepções dos docentes com relação a letramento científico, ciência, tecnologia e 

religião influenciar em seu próprio letramento científico (ou vice-versa)?”. Os autores levaram 

a uma questão final, “Qual seria o nível de letramento científico dos docentes da Zona da Mata 

- RO?”.  

Devido à ausência de pesquisas relacionadas ao índice de letramento científico docente, 

o desconhecimento com relação ao termo, e as diversas perguntas geradas pelas incongruências 

nas percepções relatadas por Schneider e Cruz (2019, submetido), o objetivo deste estudo é 

diagnosticar quantitativamente o Letramento Científico entre professores do ensino médio da 

Zona da Mata, Estado de Rondônia, graduados em Biologia, Física e Química. Utilizando os 

resultados de Schneider e Cruz (2019, submetido) também investigou-se as relações entre perfil, 

percepções e letramento científico. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Unidades amostrais 

 

A pesquisa foi realizada no interior do Estado de Rondônia, nos municípios pertencentes 

a Zona da Mata, sendo estes, segundo o Perfil Territorial (GOVERNO FEDERAL, 2015) Alta 

Floresta D’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Castanheiras, Nova Brasilândia D’Oeste, Novo 

Horizonte D’Oeste, Rolim de Moura e Santa Luzia D’Oeste. Foram investigados os docentes 

de Ciências da Natureza que possuem graduação em Biologia, Física ou Química e ministram 

aulas na Zona Urbana dos respectivos municípios nas escolas regulares e/ou integrais de ensino 

médio. Colaboraram com esta pesquisa 27 docentes. 

Os dados referentes ao perfil e as percepções dos docentes da Zona da Mata foram 

obtidos na publicação de Schneider e Cruz (2019, submetido).  
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2.2 Composição do questionário para identificação do nível de Letramento Científico 

 

Para diagnosticar quantitativamente o índice de Letramento Científico, estruturou-se um 

questionário de dimensão cognitiva (ANEXO A) com perguntas envolvendo situações 

cotidianas relacionadas ao mundo da ciência, com maior ou menor dificuldade. O questionário 

é composto por 36 questões (liberadas) do I.L.C. (GOMES, 2015) e o PISA (FERNANDES et 

al., 2016; WAISELFISZ, 2009), testadas previamente por ambos os índices e por Muri (2017). 

As questões foram classificadas e divididas em quatro níveis de letramento científico, sendo 

cada nível composto por 9 questões. 

Como o PISA classifica os resultados em seis níveis de proficiência e o I.L.C. em quatro, 

agrupou-se estes índices  em uma tabela (ANEXO B), criando assim, quatro níveis de 

letramento docente, intitulados nível 1 (compreende o nível 1 do I.L.C., e o nível 1 do PISA), 

2 (compreende o nível 2 do I.L.C., e o nível 2 e 3 do PISA), 3 (compreende o nível 3 do I.L.C., 

e o nível 4 e 5 do PISA), e 4 (compreende o nível 4 do I.L.C., e o nível 5 do PISA). Ressalta-

se que as linhas entre os níveis dos dois indicadores são tênues, podendo haver divergências 

entre os resultados e interpretação destes níveis. No entanto, o que se busca são os aspectos 

considerados e a avaliação geral.  

O questionário foi entregue impresso ao entrevistado, para que individualmente e sem 

qualquer tipo de consulta externa ao teste, resolvesse as questões propostas. O questionário é 

composto por itens abertos e/ou fechados. As questões foram corrigidas como “C=certa”, 

“E=errada” e “X=em branco”. O padrão de respostas dos docentes segue em anexo (ANEXO 

C). 

Os questionários foram aplicados aos mesmos docentes do artigo Schneider e Cruz 

(2019, submetido), sendo as duas pesquisas realizadas em conjunto e ao mesmo tempo. 

 

2.3 Índice de Letramento Científico Docente 

 

Para estabelecer o índice de letramento científico docente, foi estabelecida uma 

pontuação para cada item respondido de forma correta (10 pontos), e uma pontuação mínima e 

máxima para cada nível. Os itens respondidos de forma errada ou deixados em branco não 

pontuam. Foi estabelecido também, um número mínimo de acertos para cada nível, sendo este 

de 5 itens.  
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A metodologia utilizada para computação dos pontos segue os princípios analíticos do 

PISA e do I.L.C., “punindo os chutes”. Ou seja, para a nota final e estabelecimento do nível do 

docente, só será somado os itens dos níveis em que o docente responder de forma correta no 

mínimo 5 dos 9 itens totais de cada nível. O nível em que o docente acertar menos de 5 itens, 

não será contabilizado na sua nota final. 

Ao todo, o teste equivale a 360 pontos, divididos da seguinte forma, para o Índice 

Docente/I.L.C.: 

• Nível 1: 0 a 90 pontos 

• Nível 2: 91 a 180 pontos 

• Nível 3: 181 a 270 pontos 

• Nível 4: 271 a 360 pontos 

Para fins de comparabilidade aos índices do PISA, subdividiu-se estes pontos dentro dos 6 

níveis do PISA (agrupamos 1A e 1B do PISA no nível 1): 

• Nível 1: 0 a 90 pontos  

• Nível 2: 91 a 140 pontos  

• Nível 3: 141 a 180 pontos  

• Nível 4: 181 a 230 pontos  

• Nível 5: 231 a 270 pontos 

• Nível 6: 271 a 360 pontos  

A tabela 1, exemplifica os detalhes da metodologia adotada. As células com realce 

representam os níveis que não fizeram parte do cômputo da nota final, pois os docentes não 

acertaram o mínimo necessário de 5 itens. 

Tabela 1 – Quantitativo de acertos e nível de letramento 

Docente 

QUANTITATIVO DE 

QUESTÕES CERTAS NOTA 

FINAL 

NÍVEL 

DOCENTE/I.L.C. 

NÍVEL 

PISA  Nível 

1 

Nível 

2 

Nível 

3 

Nível 

4 

A 4 5 6 1 110 2 2 

B 6 3 2 3 60 1 1 

C 8 5 7 2 200 3 4 

D 8 7 2 3 150 2 3 

O quantitativo de acertos por nível de letramento científico docente segue anexo 

(ANEXO D). 

 

2.4 Análise quantitativa do índice de Letramento Científico 
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Para as análises estatísticas fez-se uso no R e RStudio, software livre que utiliza de uma 

linguagem de programação para gráficos e cálculos estatísticos ((TEAM, 2019). 

Concernente a análise do índice de letramento científico × perfil, utilizou-se para 

normalidade dos dados teste Shapiro-Wilk (ROYSTON, 1982). Para homogeneidade dos 

dados, utilizou-se o teste de Bartlett (BARTLETT, 1937). Para a análise dos dados normais, 

utilizou-se a análise de variância (ANOVA) (MOREIRA, 2013). Para os dados não normais, 

utilizou-se do teste Kruskal-Wallis (KRUSKAL & WALLIS, 1952).  

Uma Análise de Regressão - Generalized Linear Models (GLM) - foi realizada 

utilizando os dados de idade e nota com o intuito de investigar uma possível resposta no 

comportamento (crescente) das notas (NELDER & WEDDERBURN, 1972).  

Na análise do índice de letramento científico × percepções docentes, fez-se uso do teste 

exato de Fisher (MOREIRA, 2013) a fim de verificar se o nível de letramento tem relação com 

a percepção e vice-versa. Primeiramente realizou-se o teste exato de Fisher considerando os 

quatro níveis de letramento investigados nesta pesquisa (Nível 1, Nível 2, Nível 3 e Nível 4), 

afim de verificar se há diferença nas percepções entre os quatro níveis de letramento. Realizou-

se também, o mesmo teste, classificando os docentes em dois níveis de letramento (inadequado 

– nível 1 e 2; adequado – nível 3 e 4), verificando assim, se há diferença das percepções entre 

os iletrados e letrados cientificamente.  

Para todos os testes, utilizou-se p>0,05 para resultados não significativos, e p≤0,05 para 

os significativos. Os scripts para as análises realizadas nesta pesquisa estão em anexo (ANEXO 

E). 

 No que diz respeito ao índice de letramento científico × renda, as análises não puderam 

ser realizadas, pois na coleta de dados, a renda descrita foi a bruta, e esta não foi discriminada 

(exclusiva do trabalhado docente ou não e a carga horária – 40 ou 60 horas).  

 

3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

3.1 L.C. Aceitável e L.C. Ideal 

 

O letramento científico da população a nível mundial, é muito baixo, e estamos longe 

de alcançar o ideal (GOMES, 2015; OGUNKOLA, 2013). No Brasil, apenas 5% da população, 

de acordo com a pesquisa realizada em 2014, apresenta nível proficiente (GOMES, 2015). É 

extremamente importante ter conhecimento sobre o vocabulário, fatos e assuntos relacionados 

a ciência, ou seja, ser letrado cientificamente, afinal, vivemos em uma sociedade científica e 
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tecnológica, e cidadãos que apresentem conhecimentos na área de ciências podem participar 

com efetividade em questões de interesse público relacionados a este campo (GOMES, 2015; 

SANTOS, 2007; OGUNKOLA, 2013; LORENZETTI & DELIZOICOV, 2001; CHASSOT, 

2003; HURD, 1998; LAYTON, DAVEY & JENKINS, 1986; SHAMOS, 1995).  

O letramento científico é uma questão urgente e valiosa, aumentar o índice de letramento 

é uma responsabilidade compartilhada (CLOUGH, 2010). Para alcançarmos pelo menos um 

índice mínimo aceitável, necessita-se de um ponto de partida, sendo este o objetivo do Instituto 

Paulo Montenegro e da Abramundo, que em 2014 realizou a primeira pesquisa sobre o índice 

de L.C. da população brasileira adulta (GOMES, 2015), afim de comparar o índice brasileiro 

com de outros países que já investigam o índice de L.C. da população e propor soluções para 

elevar este índice. Permitindo, além disso, a comparação destes índices ao longo dos anos. 

O Instituto Paulo Montenegro e a Abramundo, embasado em Ogunkola (2013), Shen 

(1975) e Shamos (1995), no PISA, no INAF, e nas características recomendas pela Fundação 

Nuffield para uma pessoa letrada cientificamente, estipulou quatro níveis de letramento 

científico, sendo estes: letramento não científico, letramento científico rudimentar, letramento 

científico básico e letramento científico proficiente (GOMES, 2015).  Mesmo diante de vários 

níveis de letramento científico, não há uma definição quanto ao nível de letramento científico 

ideal, nem mesmo o nível mínimo aceitável para a população, muito menos para os docentes. 

Entretanto, os autores comentam que até mesmo o letramento básico (nível – 3) “contribuem 

para o baixo nível de inovação do país” (GOMES, 2015, p. 83). Uma característica que 

apresenta relação com o índice de letramento, é o nível de escolaridade. Tendo como base o 

I.L.C. – 2014, constata-se que apenas 1% daqueles com ensino fundamental completo atingem 

o nível 4, com ensino médio, 4% alcançam, e com ensino superior, este número chega a 18% 

(GOMES, 2015).  

Segundo a Fernandes et al., (2016), para que os jovens (15-16 anos) tenham condições 

de participar ativamente na sociedade, estes devem apresentar no mínimo o nível 2 de 

letramento do PISA, tendo este, características semelhantes ao letramento científico rudimentar 

no I.L.C., e o nível 2 desta pesquisa.  

Considerando que, segundo Fernandes et al., (2016), os jovens de 15 anos deveriam 

estar no mínimo no nível 2, e o letramento científico ser um processo contínuo, devemos esperar 

que um adulto, de 30 anos, apresente no mínimo o nível 4 do PISA, ou nível 3 I.L.C./Docente. 

Considerando ainda o estudo Gomes (2015), onde mesmo o nível 3 é problemático para o 

desenvolvimento de um país, conclui-se que o nível ideal de letramento científico docente é o 

nível proficiente (nível 4). 
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Sendo assim, consideramos, no âmbito deste estudo, como níveis adequados para 

atuação docente, os níveis 3 (mínimo) e 4 (ideal). 

 

3.2 Índice de Letramento Científico Docente  

 

Concernente ao índice de letramento científico dos docentes de Ciências da Natureza da 

Zona da Mata, 30% encontram-se em níveis inadequados (nível 1 e 2) e 70% apresentam 

letramento adequado (níveis 3 e 4), confome figura 1. Estendendo-se os níveis docentes 

conforme PISA, 11% estão abaixo do nível mínimo considerado pela OECD (nível 2), 

conforme figura 2.  

  
Figura 1 – Índice de L.C. dos Docentes        Figura 2 – Índice de L.C. dos Docentes da Zona da 

da Zona da Mata/RO ( 2019).                       da Mata/RO convertidos nível PISA. (2019). 

 

Concernente ao índice de letramento científico docente, constata-se que há uma 

proporção maior de docentes no nível 3 (44%), ou seja, no nível aceitável e, 26% no nível ideal 

(nível 4). Mesmo não conhecendo o termo e seus indicadores, a maioria (70%) dos docentes da 

Zona da Mata, estão no nível adequado de letramento científico, considerando os indicadores 

do PISA - 2015 e I.L.C. – 2014 e os padrões esperados nesta pesquisa.  

Segundo Hanushek et al. (2019), em pesquisa realizada com professores dos países 

membros da OECD, as habilidades cognitivas dos docentes são importantes para o sucesso 

acadêmico dos estudantes, havendo diferenças significativas entre os índices dos estudantes que 

possuem professores com melhores desempenho. Nesta mesma pesquisa, Hanushek et al. 

(2019), chegaram à conclusão que o desempenho médio dos estudantes poderia melhorar em 

até 25%, caso o desempenho de seus professores igualasse ao nível dos professores da 

Finlândia, país com melhor desempenho no PISA.  
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Comparando os resultados dos docentes da Zona da Mata com os participantes do I.L.C. 

- 2014 que declaram trabalhar na educação (2% da amostra do I.L.C.), nota-se que os docentes 

de C.N. da Zona da Mata estão mais qualificados que os profissionais da educação das regiões 

metropolitanas brasileiras, pois entre os participantes do I.L.C., 51,7% apresentam L.C. 

adequado (nível 3 e 4) (SERRÃO et al., 2016) e na Zona da Mata, 70%. Embora o I.L.C. não 

especifique a função destes trabalhadores (docentes, técnicos, etc.), é a única pesquisa no Brasil 

que temos como referência para a área da educação. 

 Verifica-se ainda que os docentes da Zona da Mata apresentam índice de L.C. 

semelhantes (especialmente nos níveis 3 e 4) a amostragem do I.L.C. com nível superior, 

conforme tabela (2) a seguir: 

Tabela 2 – L.C. docente × L.C. – I.L.C. nível superior. 

Nível  Índice Docente I.L.C. – nível superior completo 

1 11% 4% 

2 19% 31% 

3 44% 47% 

4 26% 18% 

Fonte: tabela elaborada pela autora com base nos resultados do questionário 3 e Serrão et al. (2016). 

 

Conforme o demonstrado na tabela 2, o nível superior tem contribuído para elevar o 

índice de L.C.. Com base na amostragem do I.L.C. (GOMES, 2015), com ensino fundamental, 

apenas 21% alcançam os níveis 3 e 4 e com ensino médio 33%. Para aqueles com ensino 

superior completo, este número chega a 65%. Nos docentes da Zona da Mata, este percentual 

chega a 70%. Porém não devemos deixar a responsabilidade de letrar cientificamente apenas 

para a educação superior. No país, apenas 8,3% da população possuem nível superior (CENSO, 

IBGE, 2010). 

Consta ainda no relatório I.L.C. - 2014, uma análise do nível de letramento segundo 

ramo de atuação. Nesta, os profissionais da educação alcançaram o segundo lugar em proporção 

de trabalhadores nos níveis 3 e 4 (51,7%), perdendo apenas para aqueles que atuam no ramo da 

administração pública (56,4%). De um modo geral, podemos inferir então que, os profissionais 

da educação apresentam índice de letramento mais elevado que a maioria dos demais ramos de 

atividade profissional. No entanto, estes resultados não podem ser considerados satisfatórios. 

Entre os docentes da Zona da Mata, 30% apresentam índice inadequado, e apenas 26% ideal. 

Mesmo os 44% dos docentes apresentando nível 3 (mínimo) pode ser considerado 

problemático, visto a atividade profissional exercida.  

Este resultado evidencia a necessidade de aperfeiçoamento, afinal, como afirmam Brandi 

& Gurgel (2002) e Pereira (2014), os professores são os principais responsáveis por demonstrar 
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a importância e aplicação dos conhecimentos científicos para os estudantes, e apenas 26% dos 

docentes apresentam nível ideal. 

Referente aos resultados apresentados, é possível responder a dois questionamentos de 

Schneider e Cruz (2019, submetido). Quanto a indagação sobre o letramento dos docentes “É 

possível que os docentes estejam atualizados e letrados cientificamente, mas sem a 

formalização terminológica que a formação docente deveria proporcionar?”, conclui-se que 

sim. Mesmo 78% dos docentes da Zona da Mata não conhecendo o termo letramento científico, 

70% apresentam nível de letramento adequado. Referente a questão “Qual seria o nível de 

letramento científico dos docentes da Zona da Mata - RO?”, verificou-se que 30% apresentam 

nível de letramento inadequado (nível 1 e 2); 44% apresentam nível mínimo (nível 3) e; 26% 

apresentam nível de letramento científico ideal (nível 4).  

Comparamos ainda, o nível de L.C. dos docentes de C.N. da Zona da Mata com o índice 

dos estudantes rondonienses no PISA (2015) (Tabela 3). 

Tabela 3 – Índice docente/PISA × Índice PISA 2015 (Rondônia). 

Nível Índice Docente Índice PISA 2015 - RO 

1 11% 61% 

2 8% 25% 

3 11% 8% 

4 26% 3% 

5 18% - 

6 26% - 

Fonte: tabela elaborada pela autora com base nos resultados do questionário 3 e Fernandes et al. (2016). 

 

Entre os docentes da Zona da Mata, observa-se que a maioria (70%) estão do nível 4 ao 

nível 6. Quanto aos estudantes de Rondônia, a maioria (86%) encontram-se no nível 1 e 2. 

Cruzando os dados desta pesquisa, é possível considerar que os professores da Zona da Mata 

apresentam índice de L.C. superior a média dos estudantes de Rondônia. O que responde 

parcialmente um dos questionamentos de Schneider e Cruz (2019, submetido) “Poderão os 

docentes apresentar índice superior aos seus estudantes, ou será que o nível estudantil é o 

máximo que os docentes também apresentam?” 

Apesar de aparentemente favoráveis, os dados mostram que apenas 26% dos docentes 

apresentam índice de letramento científico ideal, e que 30% dos docentes em sala de aula, na 

Zona da Mata, apresentam nível de L.C. inadequado para atuação profissional; 44% apresentam 

apenas o mínimo necessário, o que segundo Gomes (2015), não contribui para elevar o nível de 

inovação do país. Estes resultados leva-nos a questionar o processo/método de formação e 

seleção dos professores.  
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Conforme Grangeiro (2016), Bruns e Luque (2014), apenas 20% dos estudantes do 

ensino médio que se inscrevem em cursos de licenciatura na Finlândia, ingressam nas 

instituições de ensino superior, e todos pertencem ao terço superior dos estudantes. No Brasil, 

os padrões acadêmicos dos cursos de licenciaturas são inferiores a maioria dos demais cursos 

de nível superior e, essa falta de seletividade para carreiras docentes, entre outros fatores, como 

baixos salários, desestimula o interesse dos estudantes com melhor rendimento escolar 

(BRUNS & LUQUE, 2014).  

Além da necessidade de melhorar o processo seletivo de entrada nos centros de 

formação de professores, é necessário aumentar os padrões de contratação (BRUNS & LUQUE, 

2014). A respeito da qualidade docente, alguns países da América Latina vêm adotando os 

modelos de países membros da OECD, criando testes de padrões nacionais para contratação de 

professores, o que não acontece no Brasil. 

Segundo Hanushek et al. (2019), a Finlândia, país com melhor desempenho no PISA-

2015, contrata seus professores entre os acadêmicos com melhor desempenho. Bruns e Luque 

(2014) relatam que “A Finlândia tornou o aumento da seletividade dos professores a pedra 

angular de uma estratégia de reforma educacional adotada na década de 1970” (BRUNS & 

LUQUE, 2014, p. 24). Outra característica com relação aos professores finlandeses, é o nível 

de formação. Segundo Grangeiro (2016), 90% dos docentes da Finlândia são mestres ou 

doutorandos. Pois o governo investe na formação dos profissionais em educação, além de 

investimento em fundos de treinamento profissional. Esta seleção rigorosa na contratação de 

professores, a qualificação e o investimento no treinamento docente, tem impulsionado o 

desempenho estudantil finlandês. 

 

3.3 Letramento Científico Docente × Perfil Docente  

 

No que concerne ao perfil dos docentes × nível de letramento científico, buscou-se 

analisar se existem diferenças significativas dentro das categorias. Examinou-se as categorias 

gênero, faixa etária, área de formação, nível de formação, tipo de instituição em que o docente 

graduou-se, o vínculo empregatício, e o tempo de docência. 

Os resultados mostram ausência de diferença no L.C. para todas as categorias 

analisadas, conforme Tabela 4. Desta forma, não importam, isoladamente, as características do 

perfil, as notas de L.C. não são significativamente diferentes, com valor de p ≥ 0,05. 

Tabela 4 – Letramento científico × perfil dos docentes da região da Zona da Mata Rondoniense. 

W: mede estatisticamente se uma amostra aleatória provém de uma distribuição 
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normal ou não e quanto mais próximo de 1, maior a probabilidade de uma 

distruibuição normal; valor de p: significância do resultado.;df: graus de liberdade; 

valor de F: compara a quantidade de variância sistemática com a quantidade não 

sistemática, ou seja, o quanto a média dos grupos analisados não são iguais. 

Letramento 

Científico 

× 

SHAPIRO-

WILK 

(dados) 

SHAPIRO-

WILK 

(resíduos) 

BARTLETT TEST 

(homogeneidade das 

variâncias) 

ANOVA Kruskal-Wallis 

W 
valor 

de p 
W 

valor 

de p 

K-

squared 
Df 

valor 

de p 

valor 

de F 

valor 

de p 

chi-

squared 
df 

valor 

de p 

Gênero 0,94 0,20 0,95 0,31 0,08 1 0,77 0,18 0,67 - - - 

Faixa etária 0,94 0,20 0,97 0,83 - - - 1,63 0,19 - - - 

Área de 

formação 
0,94 0,20 0,95 0,24 2,28 2 0,31 1,65 0,21 - - - 

Nível de 

formação 
0,94 0,20 0,92 0,04 - - - - - 2,90 3 0,40 

Instituição 

que se 

formou 

0,94 0,20 0,95 0,22 0,05 1 0,82 0,10 0,74 - - - 

Vínculo 

empregatício 
0,94 0,20 0,94 0,19 0,11 1 0,73 1,04 0,31 - - - 

Tempo de 

docência 
0,94 0,20 0,96 0,49 4,40 2 0,11 2,16 0,10 - - - 

 

As tabelas com as notas dos docentes por categoria analisada estão em anexo (ANEXO 

F). 

 Referente ao gênero, mesmo o quantitativo de mulheres sendo menor, na Zona da Mata 

44% dos docentes de Ciências da Natureza são mulheres (SCHNEIDER & CRUZ, 2019, 

submetido), não há diferenças quanto ao nível de letramento científico entre homens e mulheres 

(p = 0,67). As mulheres apresentaram, inclusive, média superior à média dos homens, 

(225,8±82,8 para o gênero feminino e 211,3±90,1 para o masculino, Figura 3).  

 Sabe-se que há anos é investigado se há diferença cognitiva entre homens e mulheres. 

Mundialmente, a proporção do sexo masculino para área científica é maior (apenas 33% das 

vagas nas carreiras científicas são ocupadas por mulheres, (UNESCO, 2015)), fato que já 

resultou em pesquisas a fim de verificar se há ou não diferença nos cérebros masculinos e 

femininos. Segundo JOEL et al. (2015), em pesquisa realizada com mais 1400 homens e 

mulheres, não há diferença cognitiva (cérebros e aprendizagem) entre os gêneros.  

 Referente aos docentes da Zona da Mata, quando comparamos o nível de letramento 

entre os gêneros, constatou-se estatisticamente não haver diferenças (p = 0,67). A partir deste 

resultado, inferimos que o menor número de mulheres ocupando carreiras na área da Ciência 

da Natureza não está relacionado ao nível de letramento, possuindo a mesma capacidade 
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cognitiva que os homens. Sendo assim, a hipótese referente ao gênero, levantadas por Schneider 

e Cruz (2019, submetido), é corroborada.  

 O resultado desta pesquisa foi semelhante aos resultados encontrados na Finlândia e 

Coréia do Sul, onde o desempenho (média) estudantil feminino é melhor que o masculino 

(OECD, 2017; FERNANDES et al., 2016). Desta forma, fica nítido, que a variação de 

letramento científico entre os gêneros, em diferentes países, está mais relacionada ao contexto 

social (igualdade de gênero) (LAZZARINI et al., 2018; CONCEIÇÃO & TEIXEIRA 2018). 

Quanto a idade, as médias entre as faixas etárias dos docentes da Zona da Mata são: 20 

a 24 anos (130 ± 91,7), 25 a 29 anos (231,8 ± 75,9), 30 a 34 anos (222,0 ± 111,9), 35 a 40 anos 

(253,3 ± 20,8), 46 a 50 anos (270,0 ± 36,1). Para as faixas etárias 41 a 45 (200 pontos) e 51 a 

55 (60 pontos), não foi possível a realização dos cálculos, cada categoria continha apenas um 

docente. Averígua-se um melhor desempenho de média entre os 46 e 50 anos.  

Conforme a classificação de Santos et al. (2011) para as gerações, entre os docentes da 

Zona da Mata, tem-se professores nas 4 gerações (Baby Boomers (nascidos entre 1946 e 1963); 

geração X (nascidos entre 1964 e 1981); geração Y (nascidos entre 1982 até meados de 1990); 

geração Z (nascidos a partir de meados da década de 1990), SANTOS et al., 2011). Cada nova 

geração recebe influência das gerações passadas, e cada geração apresenta formas diferentes de 

gerir o conhecimento. Considerando o conhecimento como um processo contínuo e cumulativo, 

a “bagagem” das gerações mais antigas são maiores. Porém, há docentes na faixa de 20 a 24 

anos (geração Z) com a mesma nota ou até mesmo nota superior a docentes com mais 

experiência. Este fato pode estar relacionado com a evolução tecnológica. Segundo De Paiva e 

Alves (2018), a geração Z jamais saberá o que é um mundo sem computadores e internet, o que 

tem facilitado a aprendizagem, diferentemente das outras gerações, que em muitos casos, ainda 

estão se adaptando a essa nova realidade.  

Referente a idade, deve-se levar em conta que, na Zona da Mata, apenas 22% dos 

docentes apresentam 40 anos ou mais. Sendo assim, esta regional de Rondônia apresenta um 

público docente jovem, com idade média de 33 anos (SCHNEIDER & CRUZ, 2019, 

submetido). Mesmo não havendo diferença significativa no índice de letramento conforme 

idade (p = 0,19), infere-se a necessidade de cursos e/ou formação continuada, pois a maioria 

dos docentes (≅78%), em sala de aula, na Zona da Mata, tem 36 anos ou menos (geração Y e 

Z), gerações com maior facilidade de assimilar conteúdo. Conforme Araújo (2012), entre 

fatores que exercem influência na escola e principalmente, no desempenho estudantil, o 

principal é o professor. 
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Em estudo realizado por Gomes (2015) no Brasil, o I.L.C. - 2014, não houve grandes 

diferenças no índice de letramento conforme idade, pois independente da faixa etária, a maioria 

da população encontra-se no nível 2 de letramento (aproximadamente 48%). A faixa etária que 

mais entrevistados atingiram o nível 4 foi a faixa dos 35 aos 40 anos, corroborando com a 

tendência do letramento como processo contínuo. Não pode-se afirmar que com maior idade, o 

índice seria melhor, pois o I.L.C. só investigou a população de até 40 anos. Ao realizar uma 

regressão envolvendo a nota e idade, encontramos uma relação positiva e explicativa entre as 

variáveis (p = 0,00398 para regressão linear). De Paiva & Silva (2015) corroboram os resultados 

deste estudo ao afirmarem que a aprendizagem é um processo que desenvolve-se e modifica-se 

ao longo dos anos, e sofre intervenções extrínseca a experiência do ser humano.   

Apesar da relação explicativa entre nota e idade, estatisticamente não existe diferença 

significativa das notas entre os grupos (faixa etária) estudados (p = 0,19, Figura 4). A não 

significância estatística está associada a sobreposição das notas entre as faixas etárias (Figura 

4). Além disso, a faixa etária mais alta apresenta menor nota.  

O padrão não retilíneo da relação nota e idade foi investigado através de uma regressão 

polinomial de 2º grau, com resultados altamente significativo (p = 2e-16, Figura 10, linha 

vermelha). O comportamento de parábola na nota do letramento científico pode ser explicado 

pela hipótese de Huberman (2000) para os docentes brasileiros. Huberman (2000) hipotetiza 

que, após determinado tempo de trabalho, o docente começa a distanciar-se e conformar-se com 

sua vida e profissão, e o interesse por bons resultados desaparece, dando lugar a fase de 

desinvestimento e recuo (para mais detalhes sobre as fases da docência segundo Huberman 

(2000) ver discussão sobre a relação entre L.C. e o tempo de docência).  Para constatação dos 

efeitos da idade em relação ao índice de letramento científico e a hipótese de Huberman (2000), 

é necessário realizar o teste com uma amostragem mais abrangente e homogenia de docentes. 

Consoante a área de formação, constata-se que mesmo os Biólogos apresentando média 

superior (245,4 ± 75,5) aos Físicos (211,7 ± 117,5) e Químicos (177,5 ± 65,4), temos docentes 

com notas muito próximas nas três áreas de conhecimento (Figura 5). Destaca-se que, 

proporcionalmente, a maioria dos docentes de Ciências da Natureza na Zona da Mata são 

graduados em Biologia (48% (SCHNEIDER & CRUZ, 2019, submetido)). Ressalta-se a 

importância deste resultado, tendo em vista, os docentes de Biologia passarem mais tempo 

envolvidos na formação acadêmicas dos estudantes do que professores de Química e Física, 

pois estes atuam junto aos alunos desde o ensino fundamental.  
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Estatisticamente verifica-se não haver diferença significativa (p = 0,21) entre os 

docentes das três disciplinas que compõem a área de conhecimento de Ciências da Natureza. 

Ou seja, há simetria quanto a formação de professores nesta área.  

Quanto ao nível de formação, temos graduação com média 230 e desvio padrão de 94,2, 

àqueles com especialização tem média de 203,7 e desvio padrão de 83,8, entre aqueles com 

mestrado, a média é de 256,7  e desvio padrão de 95,0, e para doutorado, pelo fato de termos 

apenas um docente, não foi possível realizar o cálculo. Porém, o único doutor apresenta nota de 

320 pontos dentro dos 360 possíveis, verificando-se elevação das médias em função da 

formação continuada apenas naqueles que buscam formação a nível de mestrado e doutorado. 

Os dados comparativos com relação ao nível de formação são apresentados na Figura 7. A 

formação continuada, a nível de especialização, nível este que se enquadram a maioria dos 

docentes da Zona da Mata (70%, SCHNEIDER & CRUZ, 2019, submetido), não tem 

contribuído para elevar o índice de letramento científico dos docentes, pois estes apresentam 

média inferior aqueles com apenas graduação (26,3 pontos). 

Corroborando com os dados do parágrafo anterior, Alvarado-Prada et al. (2010) relatam 

que a formação continuada não tem sido utilizada como sua função principal, de continuar o 

processo educacional, pois esta tem sido utilizada para ascensão profissional, no intuito apenas 

de melhorar os salários, e a prova disso são os resultados dos docentes da Zona da Mata. 

Estatisticamente, não há diferença no nível de letramento científico em função do nível de 

formação (p = 0,40). Pode-se interpretar, equivocadamente, que cursar mestrado e doutorado 

não contribuem para elevar o índice de letramento científico dos docentes. Contudo, apenas um 

único doutor e três mestres participaram da pesquisa. Análises com amostras mais homogêneas 

são necessárias para estudar o caso. 

Analisou-se também a relação tipo de instituição formadora de professores e o nível de 

letramento. As médias e o desvio padrão para os dois tipos de instituição são próximas (pública 

227,1 ± 82,0) e privada (214,5 ± 88,6) (Figura 6). Estatisticamente, também não há diferença 

(p = 0,74).  

Mundialmente, há diversas pesquisas questionando a qualidade da formação docente em 

instituições privadas. Alguns países, utilizando este questionamento, incentivam a formação 

docentes em suas instituições públicas (e.g. Peru, Equador) (BRUNS & LUQUE, 2014). 

Scheibe (2010) relata que até mesmo a inexistência de um perfil profissional para os docentes 

de determinada área está relacionada principalmente a formação inicial, o que tem gerado 

questionamentos quanto a qualidade da formação dos professores, em sua maioria, realizada 

por instituições privadas. Em alguns países ocorreu o fechamento de instituições privadas, como 
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parte das políticas públicas para melhorar o recrutamento dos professores (BRUNS & LUQUE, 

2014). No Brasil, a maioria dos professores são formados por instituições privadas 

(CARVALHO, 2018). Na Zona da Mata, 74% dos docentes são egressos de faculdades privadas 

(SCHNEIDER & CRUZ, 2019, submetido). Mesmo diante da dúvida sobre a qualidade 

formativa, na Zona da Mata, entre os professores de Ciências da Natureza, essa diferença não 

foi constatada estatisticamente (p = 0,74). Até mesmo a média entre as notas dos docentes dos 

dois tipos de instituição são parecidas, com 12,6 pontos de diferença apenas. Essa proximidade 

das notas pode ser visualidade na Figura 6.  

Verificou-se ainda a relação entre o vínculo empregatício (estatutário/celetista – Figura 

8) e o índice de letramento docente. Entre os docentes da Zona da Mata, o tipo de 

enquadramento funcional não influencia nas notas (p = 0,31). Porém, as médias apresentam 

uma diferença de 47,3 pontos a mais para os servidores estatutários (celetista 177,5 ± 97,4; 

estatutário 224,8 ± 83,8) (Figura 8). Entre os docentes da Zona da Mata, 85% são estatutários 

(SCHNEIDER & CRUZ, 2019, submetido).  

No Brasil, aproximadamente 35% dos docentes são temporários (CARVALHO, 2018). 

Segundo Saraiva (2015) e Silva (2013), a rotatividade de professores tem se tornado problema, 

inclusive para desenvolvimento de programas educacionais disponibilizados para a escolas. 

Com base em dados extraídos da prova Brasil 2011, 32,6% dos problemas enfrentados nas 

escolas brasileiras são relacionados à rotatividade dos professores (PEREIRA JUNIOR & 

OLIVEIRA, 2016).  

A rotatividade de docentes no Brasil está atrelada a diversos fatores, e não apenas a 

quantidade de professores temporários. O abandono ou troca de profissão (evasão docente) tem 

sido um dos principais fatores, justificada pelos baixos salários, condições de trabalho em 

estado crítico e a falta de reconhecimento da profissão (SILVA, 2015). 

Diminuir a rotatividade de professores tem sido uma das políticas implementas por 

países com melhor desempenho estudantil no PISA, como a Finlândia, onde aproximadamente 

90% dos professores permanecem na profissão. Um dos efeitos desta permanência é que, em 

todos os níveis de ensino, a proporção de docentes acima de 50 anos é maior (GRANGEIRO, 

2016). No Brasil, ainda conforme Grangeiro (2016), a faixa etária com menor quantidade de 

docentes é justamente a com 46 anos ou mais. Ou seja, uma das estratégias entre os países com 

melhores desempenho no PISA, é exatamente a permanência do docente, diferentemente do 

que acontece no Brasil. Entretanto, as condições de trabalho docente no Brasil não favorecem 

adotar a mesma política adotada na Finlândia. Os resultados dos docentes acima de 50 anos e 
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com mais de 25 anos de experiência, e as fases docentes relatadas por Huberman (2000), 

corroboram essa hipótese. 

Comparando as faixas etárias dos docentes no Brasil e na Finlândia, é necessário 

argumentar a qualidade e o prestígio da profissão do professor. Enquanto na Finlândia as vagas 

para licenciaturas são as mais disputadas, e apenas 20% daqueles que almejam uma vaga, a 

conseguem. No Brasil, a profissão não é a primeira opção dos estudantes. Segundo Bruns e 

Luque (2014), estudantes que pleiteiam vaga nos cursos de Engenharias, Direito, Medicina, 

apresentam notas muito superior à dos estudantes que pleiteiam vagas para pedagogia por 

exemplo. Em alguns casos, notas 50% maiores. Quanto ao prestígio, os docentes brasileiros 

ocupam a 35ª colocação em um ranking sobre status do professor onde participam 35 países 

(GALLUP, 2018). 

As condições oferecidas aos docentes brasileiros, como estruturas inadequadas dos 

ambientes educacionais, número de turmas e até mesmo de escolas que os professores 

brasileiros são submetidos, a carga horária extensa (muitos docentes no Brasil trabalham os três 

turnos), entre outros motivos, são determinantes para a falta de interesse dos estudantes com 

melhor desempenho escolar ingressarem na área da licenciatura. As condições de trabalho da 

categoria tem acarretado diversos problemas de saúde aos docentes (DOS SANTOS et al., 

2012), o que tem contribuído para o baixo número e índice de docentes acima de 50 anos no 

Brasil. 

Analisou-se também a relação tempo de docência e nível de letramento científico. Até 

5 anos de experiência (205 ± 99,0), àqueles que tem de 6 a 10 anos (208,2 ± 78,5), que atuam 

na educação de 16 a 20 anos (256,7 ± 36,1), entre 11 a 15 anos (350 pontos) e com mais de 20 

anos de docência (60 pontos). As duas últimas categorias possuem apenas um docente. Os 

resultados mostram uma elevação nas médias conforme o passar dos anos. Pode-se relacionar 

essa melhora com as fases as quais os docentes perpassam durante a docência. Segundo 

Huberman (2000), até três anos, é a fase de entrada na carreira e de quatro a seis anos, a 

sobrevivência e estabilização, essas fases representam o período de sobrevivência e o momento 

em que o professor começa a sentir-se parte do corpo docente. De 7 a 25 anos, surge a fase da 

diversificação e dos questionamentos, onde o professor está motivado e busca novos 

conhecimentos, e é entre os 6 aos 20 anos de experiência que observa-se um aumento de 142 

pontos entre os docentes da Zona da Mata. Esse período é onde podemos encontrar a maioria 

dos docentes de Ciências da Natureza (56%) e, entre estes, apenas um, é temporário 

(SCHNEIDER & CRUZ, 2019, submetido). Sendo assim, e com base em Huberman (2000), 

estes docentes estão no momento ideal de qualificação profissional. Cabe assim, aos entes 
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governamentais, investir e preparar a equipe de professores por meio de cursos e formação 

continuada, que visem elevar o índice e a qualidade do letramento científico docente, buscando 

assim, elevar também os índices dos estudantis e consequentemente do Estado.  Ainda segundo 

a classificação de Huberman (2000), a partir dos 25 anos surgem a serenidade, o distanciamento 

afetivo e lamentações, que pode apresentar efeitos distintos nos docentes, variando de recuo, 

conformismo, amargura ou o oposto dessas ações, tornando o docente ainda mais ativo. Sendo 

assim, há a possibilidade da nota do docente com mais de 25 anos de experiência, não 

representar seu nível de conhecimento e muito menos a nota de todos os docentes dessa faixa. 

Essa hipótese é corroborada por De Paiva e Silva (2015), Huberman (2000) e pelo teste 

realizado nesta pesquisa (Figuras 4 e 10), onde foi constatado uma tendência no aumento da 

nota conforme aumenta-se a idade, porém diminui significativamente acima dos 50 anos, 

docentes estes, com mais de 25 anos de docência. 

Segundo Pacheco (1999), ser docente está atrelado a um percurso de formação, é um 

processo de evolução que compreende um conglomerado de aprendizagens, na qual inclui-se 

também a experiência. Sendo assim, seria natural a elevação do nível de letramento conforme 

aumenta-se os anos de docência. Entretanto, mesmo observando um desempenho médio maior 

entre aqueles que tem de 11 a 20 anos de experiência (Figura 9), estatisticamente não há 

diferença significativa no nível de letramento científico em relação a experiência docente (p = 

0,10). Sendo observada uma relação entre letramento científico e tempo de docência semelhante 

a regressão entre letramento e idade (p = 2 e-16 para regressão polinomial). A regressão linear 

entre letramento e tempo de serviço não é significativa (p = 0,305). Os resultados referentes ao 

tempo de docência corroboram as fases da docência estabelecida por Huberman (2000). 

Concernente aos testes realizados, aponta-se que o letramento científico dos docentes 

da Zona da Mata não está relacionado as características de perfil investigadas (não 

significativamente diferentes), e sim a algum fator pessoal, o qual não foi possível identificar 

nesta pesquisa. Contudo, é possível observar uma tendência não relacionada à docência, a idade 

(Figura 10).  Destaca-se ainda o erro ao se estudar indicadores apenas por médias. Para todas 

as categorias analisadas, as médias apresentavam diferença, mas não estatisticamente 

significativas. 
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Figura 3 – Nota do docente × Gênero.                  Figura 4 – Nota do docente × Idade. 

            
Figura 5 – Nota do docente × Área.                  Figura 6 – Nota do docente × Instituição.    

                

        
Figura 7 – Nota do docente × Nível.              Figura 8 – Nota do docente × Vínculo.          
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Figura 9 – Nota do docente × Tempo de serviço.    Figura 10 – Regressão: Nota × Idade. 

                                                                                 A linha azul representa a regressão 

                                                                                 linear, a linha vermelha representa 

                                                                                 uma regressão polinomial de segundo 

                    grau. 

 

3.4 Letramento Científico Docente × Percepções dos Docentes de Ciências da Natureza da Zona 

da Mata 

 

Quanto as percepções docentes sobre Letramento Científico, Ciência e Tecnologia, 

verificou-se a relação entre o nível de letramento e as percepções (tabela 5). Analisou-se as 

percepções de duas maneiras. A primeira considerando os quatro níveis de letramento e, a 

segunda, considerando apenas duas categorias (letramento inadequado e letramento adequado). 

Na primeira análise, a única afirmativa significativa foi, “o conhecimento científico me ajuda a 

compreender o mundo em que vivo”, p = 0,02. Entretanto, a diferença de opinião, está apenas 

no tipo de concordância (Concordo totalmente/Concordo em parte). Pois não importa o nível, 

todos os docentes concordam com a importância do conhecimento científico para compreensão 

de mundo. Na segunda análise, o resultado foi significativo para duas percepções, a primeira 

com relação ao conhecimento sobre robótica e nanotecnologia (p = 0,05) e a segunda, 

envolvendo a necessidade do debate ético, mesmo que este retarde o avanço científico (p = 

0,01). 

Tabela 5 – Letramento científico docente × percepções dos docentes. Todas as percepções 

presentes nesta tabela constam no artigo Schneider e Cruz (2019). Tab.: tabela 1, 2, 

3, 4, 5 e 6. O primeiro número após o Tab. representa a tabela e o segundo número, 

o item da tabela. 

 PERCEPÇÕES 
TESTE EXATO DE FISHER 

Tabela 4×5 Tabela 2×5 
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valor de p valor de p 

Tab1 - Você já ouviu falar em letramento científico? 1,00 0,63 

Tab2.1 - O conhecimento científico me ajuda a compreender o 

mundo em que vivo. 
0,02 0,14 

Tab2.2 - Sempre busco informações sobre as novidades no 

campo da Ciência e da Tecnologia. 
0,73 0,39 

Tab2.3 - Leio textos sobre temas científicos. 0,25 0,10 

Tab2.4 - Sempre gostei de Ciências. 0,94 0,69 

Tab2.5 - Sempre quis estudar algo relacionado à área de 

Ciências. 
0,14 0,32 

Tab2.6 - Para viver em sociedade, no século XXI, é fundamental 

ser letrado cientificamente. 
0,16 0,11 

Tab3.1 - Um país que não investe em ciência será cada vez mais 

dependente de interesses estrangeiros. 
0,20 0,20 

Tab3.2 - O governo deveria investir mais na ciência, pois ela tem 

importância estratégica para o país. 
0,29 0,29 

Tab3.3 - O progresso científico e tecnológico traz benefícios 

econômicos e/ou sociais. 
0,29 0,51 

Tab3.4 - A ciência é a base da inovação, fator essencial para 

promover o progresso. 
0,20 0,20 

Tab3.5 - As empresas privadas são as principais responsáveis 

pelos avanços da ciência no mundo. 
0,14 0,12 

Tab3.6 - Em alguns campos a ciência brasileira tem condições de 

competir com a do primeiro do mundo. 
0,41 0,20 

Tab3.7 - O dinheiro usado na pesquisa científica e tecnológica 

deve ser destinado para outras finalidades sociais. 
0,50 0,45 

Tab4.1 - Informática e tecnologia. 0,79 0,26 

Tab4.2 - Poluição/ uso de recursos naturais/ biodiversidade. 0,29 0,65 

Tab4.3 - Evolução das espécies; origem da vida. 0,51 0,55 

Tab4.4 - Mudanças climáticas/ efeito estufa. 0,25 0,07 

Tab4.5 - Fontes de energia renováveis. 0,30 0,11 

Tab4.6 - Cura de doenças/ novos medicamentos. 0,24 0,18 

Tab4.7 - Animais pré-históricos, fósseis e descobertas 

arqueológicas. 
0,74 0,52 

Tab4.8 - História do desenvolvimento científico. 0,84 1,00 

Tab4.9 - Engenharia genética/ organismos geneticamente 

modificados/ transgênicos. 
0,70 0,09 

Tab4.10 - Exploração do universo/ buracos negros/ quedas de 

asteroides. 
0,34 0,26 

Tab4.11 - Robótica e nanotecnologia. 0,49 0,05 

Tab5.1 - A alfabetização científica deve-se iniciar nas séries 

iniciais da educação básica. 
0,19 0,30 

Tab5.2 - Os professores de Ciências da Natureza estão 

preparados para letrar cientificamente seus estudantes. 
0,50 0,50 

Tab5.3 - Os estudantes brasileiros saem do Ensino Médio 

letrados cientificamente. 
0,89 0,85 

Tab5.4 - O governo deveria investir mais na qualificação dos 

docentes de Ciências da Natureza. 
0,29 0,29 

Tab5.5 - Faz-se necessário uma reformulação no currículo da 

educação superior para preparar o docente de Ciências da 

Natureza para um letramento científico de qualidade. 

0,37 0,39 

Tab6.1 - Muitas descobertas da ciência, se mal utilizadas, podem 

trazer enormes riscos para a humanidade. 
0,56 1,00 

Tab6.2 - A religião pode nos ajudar a entender muitas das coisas 

que a ciência não é capaz de explicar. 
0,99 0,72 
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Tab6.3 - O debate ético é necessário, mesmo quando retarda a 

aplicação de avanços científicos. 
0,07 0,01 

Tab6.4 - Hoje em dia as pessoas dão valor demais à ciência e 

pouco à espiritualidade. 
0,53 0,50 

 

As tabelas com o quantitativo de docentes em cada nível e sua opção de repostas estão 

em anexo (ANEXO F – tabela 4×5; ANEXO G – tabela 2×5). 

A palavra percepção está relacionada a capacidade de apreender por meio dos sentidos 

ou da mente. Para Nonaka e Takeuchi (2008, p. 66) o conhecimento está relacionado com “a 

sabedoria a partir da perspectiva da personalidade”. Sendo assim, o conhecimento apresenta 

relação com as percepções e visões de mundo de cada ser. Entretanto, sabe-se que as percepções 

e as visões de mundo nem sempre estão relacionadas ao conhecimento científico (HEWITT, 

2000; OLEQUES, 2013; TABER, 2017).  

Bizzo (2009) argumenta sobre a importância do conhecimento científico e o papel do 

professor no processo de ensino aprendizagem, pois o ensino de ciências possibilita a 

compreensão de mundo, e o professor exerce papel fundamental na formação dos estudantes, 

contribuindo de maneira significativa para a efetivação do conhecimento estudantil, seja para 

que estes atuem criticamente na sociedade em que vivem, ou tornem-se cientistas. 

Schneider e Cruz (2019, submetido), em pesquisa realizada com os docentes de Ciências 

da Natureza da Zona da Mata, identificaram diversas incongruências nas percepções docentes 

quanto a Ciência, Tecnologia e Letramento Científico: os docentes não conhecem o termo 

letramento científico e seus indicadores, mas apresentam opiniões assertivas quanto ao 

letramento científico dos estudantes; afirmam ler textos científicos atuais, mas não conhecem 

bem e não estão atualizados com relação a maioria dos temas atuais de Ciência, o que os leva a 

duvidar da própria capacidade em letrar os estudantes; não são totalmente favoráveis quanto a 

importância do letramento para se viver no século XXI, mas todos concordam que o 

conhecimento científico ajuda a explicar o mundo em que vivem (SCHNEIDER & CRUZ, 

2019, submetido). Sendo os colaboradores desta pesquisa docentes de Ciências da Natureza, 

esperava-se opiniões mais congruentes. Todas estas questões levaram ao seguinte 

questionamento por Schneider e Cruz (2019, submetido): “Poderão as percepções dos docentes 

sobre Letramento Científico, Ciência e Tecnologia apresentarem relação com seu nível de 

letramento científico?”.  

Após a realização do teste exato de Fisher, considerando os quatro níveis de letramento 

e, em letrados inadequadamente e adequadamente, pode-se inferir que o nível de letramento 

docente não está relacionado diretamente a maioria das percepções estudadas. Sendo constatado 

que apenas três percepções dentro das 34, são significativas. Sendo elas: “O conhecimento 
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científico me ajuda a compreender o mundo em que vivo” com p = 0,02, considerando quatro 

níveis de letramento; “Robótica e nanotecnologia”, com p = 0,05 e “O debate ético é necessário, 

mesmo quando retarda a aplicação de avanços científicos”, com p = 0,01, classificando os 

docentes em letramento inadequado e adequado. 

Consoante a percepção sobre a importância do conhecimento científico, a diferença está 

apenas no nível de concordância (74% totalmente e 26% em parte, SCHNEIDER & CRUZ, 

2019). De forma geral, a concordância total aumenta conforme aumenta o nível de letramento. 

Sendo assim, constata-se que quanto mais letrado, mais importância ao conhecimento científico 

o docente atribui.  

Referente a percepção sobre robótica e nanotecnologia, reitera-se a incongruência entre 

conhecimento dos docentes sobre temas envolvendo Ciência e Tecnologia e o interesse docente 

por leitura, onde constatou-se assimetria entre a afirmação sobre leitura e conhecimento de 

temas atuais. Embora os docentes afirmem o hábito de leitura, estes não demonstram 

conhecimento sobre os principais temas de Ciência na atualidade (SCHNEIDER & CRUZ, 

2019, submetido). Verifica-se, após as análises estatísticas, que dentre os 11 temas 

questionados, 10 não apresenta diferença significativa entre os níveis de letramento, ou seja, 

não importa o nível de letramento, os docentes não estão bem informados e atualizados para a 

maioria dos temas, assim como constato por Schneider e Cruz (2019, submetido). Quanto o 

tema robótica e nanotecnologia, a significância está relacionada ao fato de que na afirmativa 

“não sei nada/quase nada sobre o assunto”, 100% daqueles que assinalaram esta opção, estão 

no nível adequado de letramento, e na afirmativa “conheço bem o assunto e procuro estar 

atualizado”, 100% pertence ao nível inadequado. Diferentemente do esperado, quanto maior o 

nível de letramento científico, menor o conhecimento sobre robótica e nanotecnologia.  

Para as demais percepções envolvendo a compreensão dos temas de Ciência e 

Tecnologia, não há diferença significativa entre os quatro níveis de letramento.  

A falta de conhecimento dos docentes sobre estes temas vai ao encontro com a 

afirmativa sobre a preparação para letrar os estudantes. Corroborando com as hipóteses 

levantadas por Schneider e Cruz (2019, submetido), Carvalho (2008), Auth e Angotti (2001), 

entre outros, de que os docentes não estão preparados para contextualizar os conteúdos, 

independentemente do nível de letramento científico, fato que influencia na qualidade das aulas 

e automaticamente no letramento científico estudantil. Podendo ser este o motivo que levou os 

docentes a afirmarem que seus estudantes estão concluindo a educação básica sem ser letrado 

cientificamente. Independentemente do fato de não conhecerem o termo letramento científico, 

verifica-se que os docentes apresentam afirmações corretas sobre seu preparo para letrar os 
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estudantes, pois não há diferença significativa para a maioria dos temas, nem mesmo entre 

aqueles que estão letrados inadequadamente e adequadamente. 

Consoante as percepções sobre Ciência e religião, destaca-se a percepção “O debate 

ético é necessário, mesmo quando retarda a aplicação de avanços científicos”, constatando-se 

que quanto mais letrado o docente, maior é a preocupação com relação ao debate ético. Sendo 

assim, infere-se que a preocupação com a ética e ciência está relacionada com o nível de 

letramento científico.    

 Referente aos resultados da tabela 5, infere-se que o nível de letramento científico não 

está relacionado diretamente as percepções (ou vice-versa), pois aproximadamente 95% destas, 

não são significativas, nem entre os níveis (1, 2, 3, 4), nem entre os docentes que apresentam 

letramento inadequado ou adequado para sua atuação profissional. 

 

5 CONCLUSÃO  

 

Conclui-se que a maioria (70%) dos docentes de Ciências da Natureza da Zona da Mata 

encontram-se em níveis adequados de letramento científico (níveis 3 e 4). Porém, 30% 

apresentam níveis insuficientes de letramento, o que pode influenciar no desempenho 

acadêmico dos estudantes.  

Quanto aos questionamentos que levaram a esta pesquisa, constatou-se que os docentes, 

em sua maioria (70%), apresentam nível de letramento científico adequado para sua atuação 

profissional, mesmo estes não tendo conhecimento sobre o termo letramento científico. 

Referente a comparação entre nível estudantil e docente, nos moldes do PISA (6 níveis de 

letramento), 44% dos docentes de Ciências da Natureza da Zona da Mata apresentam letramento 

científico superior aos estudantes (níveis 5 e 6). Mas, há um número considerável de professores 

(56%) no mesmo nível dos estudantes (nível 1 ao 4).  

Referente a relação das percepções com o nível de letramento, apenas a percepção sobre 

conhecimento científico e compreensão de mundo apresentam relação (considerando os quatro 

níveis de letramento), e mesmo havendo significância, todos os docentes concordam com a 

afirmativa. Considerando os docentes em duas categorias (letramento inadequado e adequado), 

duas percepções são significativas, uma referente aos temas de Ciência e Tecnologia “robótica 

e nanotecnologia”, onde constata-se mais cautela ao afirmar o grau de conhecimento, entre 

aqueles com letramento adequado, e a percepção sobre a necessidade do debate ético, mesmo 

que este retarde os avanços da Ciência, observando-se que quanto mais letrado, maior a 

preocupação.  
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Concernente aos testes e as análises estatísticas realizadas, constatou-se a ausência de 

características que delineiam os docentes, pois nenhuma característica do perfil tem relação 

explicativa com o nível de letramento.  No entanto, foi observada uma tendência relacionada a 

idade. Conforme análise de regressão realizada envolvendo a nota e a idade dos docentes, 

encontrou-se p significativo. Para fins de comprovação desta tendência, principalmente do 

comportamento parabólico, recomenda-se a realização do teste com número maior de 

colaboradores por faixa etária. 

Conclui-se que é necessário melhorar a formação docente (inicial e continuada). Afinal, 

são os docentes, os mediadores no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes, e apenas 

70% dos professores de Ciências da Natureza da Zona da Mata, apresentam letramento 

adequado, e até entre estes, identificou-se carência em relação aos temas envolvendo 

Letramento Científico, Ciência e Tecnologia. Se um país pretende elevar os índices 

educacionais, este primeiro precisa qualificar seus professores.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA - PPGECN 

 

QUESTIONÁRIO 3 - COGNITIVO 
 

CHUVA ÁCIDA 

Abaixo, temos uma foto das estátuas chamadas cariátides, que foram construídas na Acrópole, em 

Atenas, há mais de 2 500 anos. As estátuas são feitas de mármore, um tipo de rocha composta de 

carbonato de cálcio. 

 
Em 1980, as estátuas originais foram transferidas para dentro do museu da acrópole e substituídas por 

réplicas. as estátuas originais estavam sendo corroídas pela chuva ácida. 

 

CHUVA ÁCIDA – QUESTÃO 1 

A chuva normal é ligeiramente ácida, porque contém dissolvido um pouco de dióxido de carbono do ar. 

A chuva ácida é muito mais ácida do que a chuva normal, porque absorve gases como óxidos de enxofre 

e óxidos de nitrogênio. De onde provêm esses óxidos de enxofre e de nitrogênio encontrados no ar?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
CHUVA ÁCIDA – QUESTÃO 2  

Uma lasca de mármore tem uma massa de 2 gramas antes de ficar imersa no vinagre durante uma 

noite. No dia seguinte, a lasca é retirada e seca. Qual seria a massa da lasca de mármore após a 

secagem? 

a) Menos de 2 gramas  

b) Exatamente 2 gramas  

c) Entre 2 e 2,4 gramas  

d) Mais de 2,4 gramas  

 

CHUVA ÁCIDA – QUESTÃO 3  
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Os alunos que fizeram essa experiência também colocaram lascas de mármore na água pura destilada, 

durante uma noite. Nenhuma alteração foi observada.  Explique por que os alunos incluíram essa etapa 

na experiência.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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EXERCÍCIO FÍSICO 

Praticar exercícios físicos regularmente, porém com moderação, é bom para a saúde. 

 

EXERCÍCIO FÍSICO: QUESTÃO 1  

Quais as vantagens do exercício físico regular? Faça um círculo em “Sim” ou “Não” em cada uma das 

afirmações.  

Esta é uma vantagem do exercício físico regular? sim ou não?  

o exercício físico ajuda a evitar doenças cardíacas e circulatórias.           sim / não  

o exercício físico impede que os vírus entrem no corpo sim / não  

o exercício físico leva a uma dieta saudável. sim / não  

o exercício físico ajuda a evitar o excesso de peso. sim / não  

 

EXERCÍCIO FÍSICO: QUESTÃO 2  

O que acontece quando os músculos são exercitados? Faça um círculo em “Sim” ou “Não” em cada uma 

das afirmações.  

Isto acontece quando os músculos são exercitados? sim ou não? 

Os músculos recebem um suprimento maior de sangue sim / não  

Formam-se gorduras nos músculos sim / não  

as substâncias ricas em energia são quebradas nos músculos sim / não  
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MARY MONTAGU 

Leia o artigo de jornal abaixo e responda às questões a seguir. 

 

A HISTÓRIA DA VACINA 

Mary Montagu foi uma linda mulher. Ela sobreviveu a um ataque de varíola em 1715, mas as cicatrizes 

a deixaram desfigurada. Em 1717, enquanto passava uma temporada na Turquia, ela observou um 

método chamado inoculação, que era muito usado no país. Por esse método, um tipo fraco de varíola 

era colocado na pele raspada de um jovem saudável que ficava doente por um curto período de tempo. 

Ao contrário do que acontecia com a varíola normal, essa doença passageira não deixava cicatrizes e 

não matava ninguém.   Mary ficou tão convencida da segurança dessas inoculações (muitas vezes 

chamadas vacinas), que permitiu que o seu filho e a sua filha fossem inoculados. Em 1796, Edward 

Jenner usou inoculações de uma doença associada à vacina (varíola bovina) para provocar a fabricação 

de anticorpos contra a varíola. Jenner foi chamado de “o pai da vacina”. E, sem dúvida, Mary Montagu 

deveria ser chamada de “a mãe da vacina”. 

 

MARY MONTAGU: QUESTÃO 1  

Contra que tipos de doenças as pessoas podem ser vacinadas?  

a)  doenças hereditárias como a hemofilia. 

b) doenças que são causadas por vírus, como a poliomielite.  

c) doenças decorrentes de disfunção do corpo, como a diabetes.  

d) qualquer tipo de doença para a qual não exista tratamento.   

 

MARY MONTAGU: QUESTÃO 2  

Se um animal ou uma pessoa ficar doente por causa de uma infecção bacteriana e, em seguida, se 

recuperar, em geral, não ficará doente novamente por causa do mesmo tipo de bactéria.  Qual é a razão 

para isso?  

a) O corpo matou todas as bactérias que podem causar o mesmo tipo de doença.  

b) O corpo produziu anticorpos que matam esse tipo de bactéria antes que ela se multiplique.  

c) Os glóbulos vermelhos matam todas as bactérias que podem causar o mesmo tipo de doença.  

d) Os glóbulos vermelhos capturam esse tipo de bactéria e a expulsam do corpo.  

 

MARY MONTAGU: QUESTÃO 3  

Dê uma razão pela qual se recomenda que as crianças e os idosos, principalmente, sejam vacinados 

contra a gripe.   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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O GRAND CANYON 

O Grand Canyon está localizado em um deserto nos Estados Unidos. Ele é um cânion grande e 

profundo formado por muitas camadas de rochas. No passado, os movimentos na crosta terrestre 

ergueram essas camadas. Atualmente, o Grand Canyon apresenta 1,6 km de profundidade em 

determinadas partes.  

O Rio Colorado percorre todo o fundo do cânion. Veja a foto do Grand Canyon tirada da margem 

sul. Várias camadas diferentes de rochas podem ser vistas nas paredes do cânion. 

 
 

O GRAND CANYON: QUESTÃO 1  

Anualmente, cerca de cinco milhões de pessoas visitam o parque nacional do Grand Canyon. Existe uma 

preocupação em relação aos danos que estão sendo causados ao parque devido ao grande número de 

visitantes.  

As questões a seguir podem ser respondidas por meio de pesquisas científicas?  Faça um círculo em 

“Sim” ou “Não” para cada questão.  

Estas questões podem ser respondidas por pesquisas científicas? sim / não 

qual é a extensão da erosão causada pelo uso de trilhas para caminhadas?   sim / não 

a área do parque é tão bonita como era há 100 anos?   sim / não 

 
O GRAND CANYON: QUESTÃO 2  

 A temperatura no Grand Canyon varia de menos de 0 °C a mais de 40 °C. Embora ele esteja localizado 

em uma área desértica, as fendas das rochas, algumas vezes, contêm água. De que maneira essas 

mudanças de temperatura e a água contida nas fendas das rochas ajudam a acelerar a decomposição das 

rochas? 

a) A água congelada dissolve as rochas quentes. 

b) A água consolida as rochas entre si.  

c) O gelo torna lisa a superfície das rochas.  

d) A água congelada se expande nas fendas das rochas.  

 

O GRAND CANYON: QUESTÃO 3  

Existem muitos fósseis de animais marinhos, como mexilhões, peixes e corais, na camada de calcário 

do Grand Canyon.  O que aconteceu há  milhões  de  anos  para  que  esses fósseis se encontrassem nessa 

camada?  
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a) Povos antigos transportavam frutos do mar do oceano para essa área.  

b) Antigamente, os oceanos eram muito mais agitados e ondas gigantes levavam os animais 

marinhos para a terra.  

c) Naquela época, o oceano cobriu essa área e, mais tarde, retrocedeu.   

d) Alguns animais marinhos viviam na terra antes de migrarem para o oceano.  
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PROTETOR SOLAR 

Miriam e Davi querem saber que protetor solar oferece a melhor proteção para a pele. Os protetores 

solares possuem um Fator de Proteção Solar (FPS) indicando o quanto cada produto absorve os raios 

ultravioleta da luz do sol. Um protetor solar com FPS maior protege a pele por mais tempo que um 

protetor solar com FPS menor. Miriam pensou em uma maneira de comparar alguns protetores solares 

diferentes. 

Ela e Davi reuniram os seguintes materiais:  

• duas folhas de plástico claro que não absorve a luz do sol;  

• uma folha de papel sensível à luz;  

• óleo mineral (M) e um creme contendo óxido de zinco (ZnO); e  

• quatro diferentes protetores solares denominados S1, S2, S3 e S4. 

 

Miriam e Davi incluíram o óleo mineral, porque ele deixa a maior parte da luz solar passar e o óxido de 

zinco, porque bloqueia quase totalmente a luz do sol. Davi colocou uma gota de cada produto dentro de 

um círculo marcado em uma folha de plástico e, em seguida, colocou uma segunda folha de plástico por 

cima. Ele colocou um livro grande em cima de ambas as folhas, para pressioná-las bem.   

 
Em seguida, Miriam colocou as folhas de plástico em cima da folha do papel sensível à luz. O papel 

sensível à luz muda da cor cinza-escuro para branco (ou cinza muito claro), dependendo do tempo que 

fica exposto à luz do sol. Por fim, Davi colocou as folhas em um local ensolarado. 

 
 

PROTETOR SOLAR: QUESTÃO 1  

Qual das afirmações a seguir contém uma descrição científica da função do óleo mineral e do óxido de 

zinco, ao se comparar a eficácia dos protetores solares?  

a) Tanto o óleo mineral como o óxido de zinco são fatores que estão sendo testados.  

b) O óleo mineral é um fator que está sendo testado e o óxido de zinco é um produto usado como 

referência.  

c) O óleo mineral é um produto usado como referência e o óxido de zinco é um fator que está 

sendo testado.  

d) Tanto o óleo mineral como o óxido de zinco são produtos usados como referência.  

 

PROTETOR SOLAR: QUESTÃO 2 

Qual das questões abaixo Miriam e Davi estavam tentando responder?  

a) Qual é a proteção oferecida por cada protetor solar, comparada aos demais?  

b) Como o protetor solar protege a pele dos raios ultravioleta?  

c) Existe algum protetor solar que oferece menos proteção do que o óleo mineral?  

d) Existe algum protetor solar que oferece mais proteção do que o óxido de zinco?  

 

PROTETOR SOLAR: QUESTÃO 3  
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O papel sensível à luz é cinza-escuro. Ele fica cinza mais claro quando exposto a um pouco de luz solar, 

e branco, quando exposto a muita luz solar.  Qual dessas ilustrações mostra os resultados que poderiam 

ser obtidos? Explique o motivo da sua escolha. 

 
 

Resposta: _______________________   

Explicação 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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ROUPAS 

Leia o texto e responda às questões que se seguem. 

Uma equipe de cientistas britânicos está desenvolvendo roupas “inteligentes” que darão às 

crianças deficientes o poder da “fala”. Crianças usando um colete feito de tecido especial, ligado a um 

sintetizador de fala, poderão se fazer entender simplesmente tocando de leve nesse material sensível.   

O material é feito de um tecido normal e de uma engenhosa malha de fibras impregnadas de 

carbono, que podem conduzir eletricidade. Quando uma pressão é aplicada sobre o tecido, o padrão de 

sinais que passa pelas fibras condutoras é alterado e um chip de computador identifica onde a roupa foi 

tocada. Ele então aciona um dispositivo eletrônico ao qual esteja ligado, cujo tamanho não é maior do 

que o de duas caixas de fósforo. “O truque está em como confeccionar o tecido, fazendo com que os 

sinais passem através dele.  

Assim, fica impossível ver o dispositivo, pois ele está misturado à trama do tecido”, explica um 

dos cientistas. Este material pode ser lavado, enrolado em torno de objetos ou amassado, sem se 

danificar, e o cientista afirma que é possível produzilo em larga escala e a baixo custo.  

 Fonte: Steve Farrer, “Interactive fabric promises a material gift of the garb”.  The Australian, 10 de 

agosto de 1998. 

 

ROUPAS: QUESTÃO 1  

Quais dessas afirmações extraídas do artigo podem ser testadas através de análise científica em 

laboratório?  Faça um círculo em “Sim” ou “Não” para cada uma das proposições: 

O material pode ser:  

 

a afirmação pode ser testada através de 

análise científica em laboratório?  

Lavado sem ser danificado. sim / não 

Enrolado em objetos sem ser danificado sim / não 

Amassado sem ser danificado. sim / não 

Produzido em larga escala e a baixo custo. sim / não 

 
ROUPAS: QUESTÃO 2  

Que instrumento de laboratório seria apropriado para verificar se o tecido está conduzindo eletricidade?  

a) Voltímetro  

b) Fotômetro  

c) Micrômetro  

d) Detector de som   
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BENZILPENICILINA BENZATINA 

Benzilpenicilina Benzatina (substância ativa desse medicamento) está indicado no tratamento de 

infecções causadas por microrganismos sensíveis à penicilina G, que sejam suscetíveis aos níveis séricos 

baixos, porém muito prolongados, característicos desta forma de dosificação.  

Contraindicação do Benzilpenicilina Benzatina 

Benzilpenicilina Benzatina (substância ativa desse medicamento) está contraindicado para pacientes 

com hipersensibilidade às penicilinas. 

Categoria B de risco na gravidez. 

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas, sem orientação médica, ou do 

cirurgião-dentista. 

Posologia 

• Profilaxia da febre reumática e da glomerulonefrite: 

Recomenda-se a utilização periódica de Benzilpenicilina Benzatina (substância ativa desse 

medicamento) a cada 4 semanas, na dose de 1.200.000 unidades. Embora a taxa de recorrência de febre 

reumática seja baixa utilizando-se este procedimento, pode-se considerar a administração a cada 3 

semanas, caso o paciente tenha história de múltiplas recorrências, possua lesão valvar grave, ou tenha 

apresentado recorrência com a administração a cada 4 semanas. O médico deve avaliar os benefícios de 

injeções mais frequentes contra a possibilidade de reduzir a aceitação do paciente a este procedimento. 

 
QUESTÃO 1 - BENZILPENICILINA BENZATINA  

Como deve ser ministrado a Benzilpenicilina Benzatina em caso de febre reumática? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 2 – BENZILPENICILINA BENZATINA  

Analise o gráfico a seguir e proponha uma explicação para o fato ocorrido. 

 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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TABAGISMO 

O tabaco é consumido em cigarros, charutos e cachimbos. As pesquisas mostram que as doenças 

relacionadas ao tabaco matam cerca de 13 500 pessoas por dia, no mundo todo. Há previsões de que, 

por volta de 2020, as doenças relacionadas ao tabagismo serão responsáveis por 12% de todas as mortes 

na escala mundial.  

A fumaça do tabaco contém muitos produtos tóxicos. Os mais nocivos são o alcatrão, a nicotina 

e o monóxido de carbono.  

 

 

TABAGISMO - QUESTÃO 1  

Algumas pessoas usam adesivos de nicotina para conseguir parar de fumar. Os adesivos são 

colocados em contato com a pele e liberam nicotina no sangue. Isso ajuda a diminuir a vontade de fumar 

e os sintomas de abstinência quando as pessoas param de fumar.   

Para estudar a eficácia dos adesivos de nicotina, foi escolhido ao acaso um grupo de 100 

fumantes que queria parar de fumar. O grupo deverá ser estudado por seis meses. A eficácia dos adesivos 

de nicotina deverá ser avaliada, descobrindo-se o número de pessoas do grupo que não terá voltado a 

fumar no fim do estudo.  

 

Entre as experiências mostradas abaixo, qual é a melhor?  

a) Todas as pessoas do grupo usam os adesivos. 

b) Todas usam adesivos, exceto uma pessoa que tenta parar de fumar sem eles.  

c) As pessoas escolhem se usarão ou não adesivos para parar de fumar.  

d) Metade das pessoas, escolhidas ao acaso, usam os adesivos e a outra metade não.  
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O COMPORTAMENTO DO ESGANA-GATA 

 

O esgana-gata é um peixe de fácil manutenção em aquário. 

 

• Durante a época de reprodução, a barriga do esgana-gata macho passa do prata ao vermelho.  

• O esgana-gata macho atacará qualquer rival que se aproximar do seu território e tentará 

afugentá-lo.  

• Se uma fêmea de coloração prata se aproximar, ele tentará levá-a ao seu ninho, para que ela 

deposite seus ovos.  

 

Durante uma experiência, um aluno quer pesquisar o que provoca esse comportamento agressivo no 

esgana-gata macho.  

No aquário há apenas um esgana-gata macho. O aluno fez três modelos de cera presos a fios de 

arame. Ele os pendura, um a um, no aquário, pelo mesmo período de tempo. Em seguida, o aluno conta 

o número de vezes que o esgana-gata macho reage agressivamente atirando-se contra o modelo de cera.  

Os resultados desta experiência são mostrados abaixo.  

  

 
 

 

O COMPORTAMENTO DO ESGANA-GATA - QUESTÃO 1 

 

Durante a época de reprodução, se o esgana-gata macho avistar uma fêmea, ele tentará atraí-la com um 

comportamento de acasalamento semelhante a uma dança. Na segunda experiência, esse comportamento 

é analisado. São utilizados novamente três modelos de cera presos a um fio de arame. Um é vermelho e 

dois são prateados, um tem a barriga plana e o outro tem a barriga arredondada. O aluno conta o número 

de vezes (em um determinado período de tempo) que o esgana-gata macho reage a cada modelo, 

manifestando um comportamento de acasalamento.  

Os resultados dessa experiência são mostrados abaixo. 
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Três alunos chegaram a conclusões diferentes, com base nos resultados dessa segunda 

experiência. De acordo com as informações fornecidas no gráfico, as conclusões dos alunos estão 

corretas? Faça um círculo em “Sim” ou “Não” em cada uma das conclusões.  

Esta conclusão está correta de acordo com as informações do 

gráfico?  

Sim ou Não?  

 

A cor vermelha provoca o comportamento de acasalamento do 

esgana-gata macho. 

Sim / Não 

O esgana-gata fêmea de barriga plana provoca mais reações no 

esgana-gata macho. 

Sim / Não 

O esgana-gata macho reage com mais frequência a uma fêmea de 

barriga arredondada do que a uma fêmea de barriga plana. 

Sim / Não 

 

O COMPORTAMENTO DO ESGANA-GATA - QUESTÃO 2  

As experiências têm demonstrado que o esgana-gata macho reage com um comportamento 

agressivo aos modelos de barriga vermelha e com um comportamento de acasalamento aos modelos de 

barriga prata.   

Em uma terceira experiência, os quatro modelos a seguir são utilizados sucessivamente: 

 
Os diagramas abaixo mostram as possíveis reações de um esgana-gata macho a cada um dos 

modelos acima. 
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Qual das reações você espera para cada um dos quatro modelos? Coloque A, B ou C, conforme o 

resultado esperado para cada modelo.   

 

 Reação 

Modelo 1    

Modelo 2    

Modelo 3    

Modelo 4    
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CLONAGEM  

Leia o seguinte artigo de jornal e responda às questões que se seguem:  

 

 
 

CLONAGEM – QUESTÃO 1  

 

Qual ovelha é idêntica à Dolly?  

a) Ovelha1  

b) Ovelha2  

c) Ovelha3  

d) Pai de Dolly  

 

CLONAGEM - QUESTÃO 2  

Na linha 8, a parte da mama que foi usada é descrita como “um pedaço minúsculo”. A partir do texto, 

você pode concluir o que significa “um pedaço minúsculo”.  

Esse “pedaço minúsculo” é  

a) uma célula.  
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b) um gene.  

c) um núcleo da célula.  

d) um cromossomo.  

 

CLONAGEM – QUESTÃO 3  

Nas linhas 14-16 é declarado que muitos governos creem que a clonagem de pessoas é algo inaceitável.  

Duas razões possíveis para isso são mencionadas abaixo.  

 

Qual(is) dessa(s) razão(ões) é(são) científica(s)? Circule Sim ou Não para cada.  

 

Razão Científico 

As pessoas clonadas poderiam ser mais sensíveis a certas doenças do que 

pessoas normais. 

Sim/Não 

As pessoas não deveriam assumir o papel do Criador Sim/Não 

 

  

 

CLONAGEM – QUESTÃO 4  

Linhas 23-26 dizem: “Se você fosse clonar pessoas, elas seriam muito parecidas, contudo elas não 

seriam exatamente iguais. Você pode comparar clonar com a produção de gêmeos idênticos, e mesmos 

gêmeos idênticos nunca têm exatamente as mesmas características”.  

Por que é que gêmeos idênticos adultos não são exatamente iguais?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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MUDANÇA CLIMÁTICA 

Leia o texto abaixo e responda às questões que se seguem.  

 

QUAIS SÃO AS ATIVIDADES HUMANAS QUE CONTRIBUEM PARA A MUDANÇA 

CLIMÁTICA? 

A queima de carvão, óleo e gás natural, assim como o desflorestamento e várias atividades 

agrícolas e industriais estão alterando a composição da atmosfera e contribuindo para a mudança 

climática. Estas atividades humanas têm levado a um aumento na concentração de partículas e gases na 

atmosfera (efeito estufa).  A importância relativa dos principais fatores que contribuem para a mudança 

de temperatura é mostrada na figura 1.   

O aumento nas concentrações de dióxido de carbono e metano têm um efeito aquecedor.  Um 

aumento nas concentrações de partículas tem um efeito resfriador que age de duas maneiras, chamados 

no esquema de "partículas" e "efeito das partículas sobre as nuvens".  

 
Figure 1: Importância relativa dos principais fatores responsáveis pela mudança de temperatura na 

atmosfera.   

  

As barras estendendo-se para a direita da linha central indicam um efeito de aquecimento.  As da 

esquerda da linha central indicam um efeito de resfriamento. O efeito relativo das "partículas" e "efeito 

das partículas nas nuvens" são um tanto incerto: em cada caso o efeito está em algum lugar no intervalo 

mostrado pela barra cinza clara.   

Fonte: adaptado de http://www.gcrio.org/ipcc/qa/04.html   

  

MUDANÇAS CLIMÁTICAS - QUESTÃO 1  

Use a informação da Figura 1 para desenvolver um argumento a favor da redução de dióxido de carbono 

emitido quando das atividades humanas mencionadas.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________   

 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS - QUESTÃO 2  

Use a informação da Figure 1 para desenvolver uma argumentação em favor do ponto de vista de que 

os efeitos das atividades humanas no clima não constituem um problema.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  
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MOSCAS 

Leia o texto abaixo e responda às questões que se seguem.  

 

Um fazendeiro trabalha com gado leiteiro em uma estação experimental agrícola. A população 

de moscas no curral onde o gado ficava era tão grande que a saúde dos animais foi afetada. Então, o 

fazendeiro pulverizou o curral e o gado com uma solução de inseticida A. O inseticida matou quase 

todas as moscas.  

Algum tempo depois, entretanto, o número de moscas voltou a crescer. O fazendeiro pulverizou 

novamente o inseticida. O resultado foi semelhante ao obtido na primeira pulverização. A maior parte 

das moscas, mas não todas, foram mortas.  

Novamente, dentro de pouco tempo, a população de moscas aumentou e mais uma vez foram 

pulverizadas com o inseticida. Esta seqüência de acontecimentos se repetiu por cinco vezes, então ficou 

evidente que o inseticida A estava se tornando cada vez menos eficiente para matar as moscas.  

O fazendeiro percebeu que uma grande quantidade da solução do inseticida tinha sido feita e 

utilizada em todas as pulverizações. Portanto, ele levantou a possibilidade de que a solução do inseticida 

tivesse se decomposto com o tempo.  

 

Fonte: Teaching About Evolution and the Nature of Science (Ensinando sobre Evolução e a Natureza 

da Ciência), National Academy Press, Washington, DC, 1998, p. 75.  

 

 

MOSCAS - QUESTÃO 1  

A opinião do fazendeiro é de que o inseticida se decompôs com o tempo. Dê duas explicações 

alternativas no que diz respeito a: porque “o inseticida A estava se tornando cada vez menos eficiente 

…”   

 

Explicação 1: _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Explicação 2: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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CLONES DE BEZERROS - QUESTÃO 1  

 

A linha nove menciona: “Esse embrião continha cerca de trinta células”. Na realidade, existem 32 

células em um grupo de células.   

Explique como isso surgiu de uma simples célula fecundada.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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CONES DE BEZERROS - QUESTÃO 2  

Linhas 18-19 afirmam: “Um dos pesquisadores declarou que uma aplicação em larga escala da técnica 

de clonagem poderia ser financeiramente vantajosa para criadores de gado.” Cite uma razão pela qual 

essa técnica de clonagem, comparada com a maneira tradicional em que bezerros são procriados, poderia 

trazer benefícios financeiros para criadores de gado.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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OZÔNIO – DIAGRAMA  

  

Examine a linha espessa no seguinte diagrama que mostra a distribuição das  

moléculas de ozônio na atmosfera.  
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Fonte: Deilig er den Himmel,Temahefte 1, Instituto de Física, Universidade de Oslo, agosto de 1997 

 

OZÔNIO - QUESTÃO 1  

No texto acima nada é mencionado com relação ao modo como o ozônio é formado na atmosfera. Na 

verdade, todos os dias certa quantidade de ozônio é formada e certa quantidade de ozônio desaparece. 

O modo como o ozônio é formado está ilustrado nos quadrinhos abaixo:  

 
Suponha que você tenha um tio que tente entender o significado desta tira. Ele, entretanto, nunca estudou 

ciências na escola e não entende o que o autor do desenho está explicando. Ele sabe que não há 

companheiros pequeninos na atmosfera, mas pergunta o que esses companheirinhos do desenho 

representam, o que essas estranhas notações O1, O2 e O3 representam e quais processos o desenho 

representa.  Seu tio pede para que você lhe explique os quadrinhos.   

Escreva uma explicação dos quadrinhos para seu tio. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
OZÔNIO - QUESTÃO 2  
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Muitas espécies de animais vivem nos oceanos, e dentre eles estão os tubarões. Uma dessas espécies de 

tubarão, os tubarões-arenque, tem o seguinte lugar numa cadeia alimentar:  

 
Os tubarões e os arenques não são atingidos pela destruição da camada de ozônio de um modo direto.  

Entretanto, suas vidas também podem estar ameaçadas pela destruição da camada de ozônio.   

Explique como o tubarão-arenque pode estar ameaçado pela destruição da camada de ozônio. Utilize 

elementos que se encontram no texto. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

OZÔNIO - QUESTÃO 3  

As linhas 19-21 afirmam: “Sem essa camada benéfica de ozônio, os humanos seriam mais suscetíveis a 

certas doenças devidos aos raios ultravioletas do Sol.”  

Cite uma das doenças que se acredita ser resultado da destruição da camada de ozônio.   

 _________________________________________________________________________________   
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MILHO 

Analise a seguinte reportagem extraída de um jornal.  

 

HOLANDÊS UTILIZA MILHO COMO COMBUSTÍVEL 

Um pouco de lenha queima lentamente no fogão de Auke Ferwerda. De uma sacola de papel 

próxima ao fogão, ele retira um punhado de milho e o joga sobre as chamas. Imediatamente, labaredas 

de fogo se levantam brilhantes. “Observe.”, diz Ferwerda, “O visor do fogão fica limpo e transparente. 

A combustão é completa.” Ferwerda fala sobre o fato de que o milho poder ser utilizado como 

combustível, assim como alimento para gado. Segundo ele, este é o futuro.  

Ferwerda explica que o milho na forma de alimento para gado também é, na verdade, um tipo 

de combustível. As vacas comem milho para obter energia. Mas, Ferwerda explica que a venda do milho 

como combustível, em vez de alimento para o gado, poderia ser muito mais lucrativa para os fazendeiros.  

Ferwerda está convencido de que, a longo prazo, o milho será amplamente utilizado como 

combustível. Ele imagina como será a colheita, a armazenagem, a secagem e o acondicionamento dos 

grãos em sacos para a venda.  

Atualmente, Ferwerda está pesquisando a possibilidade de utilização de toda a planta do milho 

como combustível, mas esta pesquisa ainda não está concluída.  

O que Ferwerda também precisa levar em consideração é a atenção que está sendo dispensada 

ao gás carbônico. O gás carbônico é considerado a causa principal do aumento do efeito estufa. Afirma-

se que o aumento do efeito estufa é a causa do aumento da temperatura média da atmosfera da terra.  

Segundo Ferwerda, entretanto, não há nada errado com o gás carbônico, pelo contrário. Ele 

argumenta que as plantas o absorvem e o convertem em oxigênio para os seres humanos.  

Entretanto, os planos de Ferwerda podem entrar em conflito com os do governo que atualmente 

está tentando reduzir a emissão de gás carbônico. Ferwerda diz: “Há muitos cientistas que dizem que o 

gás carbônico não é a causa principal do efeito estufa.” 

 

MILHO – QUESTÃO 1  

Em ciências, faz-se uma distinção entre observação e conclusão.  

A tabela abaixo contém duas afirmações feitas por Ferwerda na reportagem.  

Leia as afirmações e faça um círculo em “Observação” ou “Conclusão” para cada uma das 

afirmações.  

Afirmação Observação ou conclusão? 

O visor do fogão fica limpo e transparente. Observação / Conclusão 

A combustão é completa. Observação / Conclusão 

 

MILHO – QUESTÃO 2  

Na reportagem, a conversão do gás carbônico é descrita da seguinte maneira: “…as plantas o absorvem 

e o convertem em oxigênio…”. Há mais substâncias envolvidas nesta conversão além do gás carbônico 

e do oxigênio. A conversão pode ser representada da seguinte maneira:   

 
Escreva o nome de uma substância que está faltando no quadro.  

 
MILHO – QUESTÃO 3  
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No final da reportagem, Ferwerda refere-se aos cientistas que dizem que o gás carbônico não é a causa 

principal do efeito estufa.   

Karina encontra a tabela a seguir que mostra o efeito estufa relativo, causado por quatro gases:  

 

Efeito estufa relativo por molécula de gás 

Gás carbônico Metano Óxido nitroso   Clorofluorocarboneto 

1 30 160 17 000 

 

A partir desta tabela, Karina não pode determinar qual gás é a causa principal do aumento do efeito 

estufa. É necessário combinar os dados da tabela com outros dados para que Karina possa determinar 

qual dos gases é a causa principal do aumento do efeito estufa.  

 

Que outros dados Karina precisa coletar?  

a) Dados sobre a origem dos quatro gases.  

b) Dados sobre a absorção dos quatro gases pelas plantas.  

c) Dados sobre o tamanho dos quatro tipos de moléculas.  

d) Dados sobre as quantidades de cada um dos gases encontradas na atmosfera.  
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ANEXO B  – Níveis avaliados no questionário de dimensão cognitiva e a relação dos níveis 

do PISA e I.L.C.. 
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Níveis avaliados no questionário de dimensão cognitiva e a relação dos níveis do PISA e I.L.C.. 

 
Indicador Docente PISA I.L.C. 

NÍVEL 1 

 

Nível 1A 

Os estudantes conseguem usar conhecimento de 

conteúdo e procedimental básico ou cotidiano 

para reconhecer ou identificar explicações de 

fenômenos científicos simples. Com apoio, 

conseguem realizar investigações científicas 

estruturadas com no máximo duas variáveis. 

Conseguem identificar relações causais ou 

correlações simples e interpretar dados em 

gráficos e em imagens que exijam baixo nível de 

demanda cognitiva. Os estudantes do nível 1a 

podem selecionar a melhor explicação científica 

para determinado dado em contextos global, local 

e pessoal. 

Nível 1B 

Os estudantes podem usar conhecimento 

científico básico ou cotidiano para reconhecer 

aspectos de fenômenos simples e conhecidos. 

Conseguem identificar padrões simples em fontes 

de dados, reconhecer termos científicos básicos e 

seguir instruções explícitas para executar um 

procedimento científico. 

Letramento Não Científico 

Localiza, em contextos cotidianos, 

informações explícitas em textos 

simples (tabelas ou gráficos, textos 

curtos) envolvendo temas do 

cotidiano (consumo de energia em 

conta de luz, dosagem em bula de 

remédio, identificação de riscos 

imediatos à saúde), sem a exigência 

de domínio de conhecimentos 

científicos. 

NÍVEL 2 

 

Nível 2 

Os estudantes conseguem recorrer a 

conhecimento cotidiano e a conhecimento 

procedimental básico para identificar uma 

explicação científica adequada, interpretar dados 

e identificar a questão abordada em um projeto 

experimental simples. Conseguem usar 

conhecimento científico básico ou cotidiano para 

identificar uma conclusão válida em um conjunto 

simples de dados. Os estudantes do nível 2 

demonstram ter conhecimento epistemológico 

básico ao conseguir identificar questões que 

podem ser investigadas cientificamente. 

Nível 3 

Os estudantes podem recorrer a conhecimento de 

conteúdo de moderada complexidade para 

identificar ou formular explicações de fenômenos 

conhecidos. Em situações mais complexas ou 

menos conhecidas, podem formular explicações 

desde que com apoio ou dicas. Podem recorrer a 

elementos de conhecimento procedimental e 

Letramento Científico Rudimentar 

Resolve problemas que envolvam a 

interpretação e a comparação de 

informações e conhecimentos 

científicos básicos, apresentados 

em textos diversos (tabelas e 

gráficos com mais de duas 

variáveis, imagens, rótulos), 

envolvendo temáticas presentes no 

cotidiano (benefícios ou riscos à 

saúde, adequações de soluções 

ambientais). 
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epistemológico para realizar um experimento 

simples em contexto restrito. Os estudantes do 

nível 3 conseguem fazer distinção entre questões 

científicas e não científicas e identificar a 

evidência que apoia uma afirmação científica. 

NÍVEL 3 

 

Nível 4 

Os estudantes conseguem usar conhecimento de 

conteúdo mais complexo e mais abstrato, 

proporcionado ou recordado, para construir 

explicações de eventos e processos mais 

complexos ou pouco conhecidos. Podem conduzir 

experimentos que envolvam duas ou mais 

variáveis independentes em contextos restritos. 

Conseguem justificar um projeto experimental 

recorrendo a elementos de conhecimento 

procedimental e epistemológico. Os estudantes do 

nível 4 podem interpretar dados provenientes de 

um conjunto moderadamente complexo ou de 

contexto pouco conhecido, chegar a conclusões 

adequadas que vão além dos dados e justificar 

suas escolhas. 

Nível 5 

Os estudantes podem usar ideias ou conceitos 

científicos abstratos para explicar fenômenos 

incomuns e mais complexos, eventos e processos 

que envolvam relações causais múltiplas. Eles 

conseguem aplicar conhecimento epistemológico 

mais avançado para avaliar projetos experimentais 

alternativos, justificar suas escolhas e usar 

conhecimento teórico para interpretar 

informações e fazer suposições. Os estudantes do 

nível 5 podem avaliar formas de explorar 

determinado problema cientificamente e 

identificar limitações na interpretação de dados, 

incluindo fontes e os efeitos de incerteza dos 

dados científicos. 

 

Letramento Científico Básico 

Elabora propostas de resolução de 

problemas de maior complexidade 

a partir de evidências científicas 

em textos técnicos e/ou científicos 

(manuais, esquemas, infográficos, 

conjunto de tabelas) estabelecendo 

relações intertextuais em diferentes 

contextos. 

 

NÍVEL 4 

 

Nível 6 

Os estudantes podem recorrer a uma série de 

ideias e conceitos científicos interligados de 

física, ciências da vida, Terra e espaço e usar 

conhecimentos de conteúdo, procedimental e 

epistemológico para formular hipóteses 

explicativas para novos fenômenos científicos, 

eventos e processos ou para fazer suposições. Ao 

interpretar dados e evidências, conseguem fazer a 

discriminação entre informação relevante e 

irrelevante e podem recorrer a conhecimento 

externo ao currículo escolar. Podem distinguir 

Letramento Científico Proficiente 

Avalia propostas e afirmações que 

exigem o domínio de conceitos e 

termos científicos em situações 

envolvendo contextos diversos 

(cotidianos ou científicos). Elabora 

argumentos sobre a confiabilidade 

ou a veracidade de hipóteses 

formuladas. Demonstra domínio 

do uso de unidades de medida e 

conhece questões relacionadas ao 
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argumentos baseados em teorias e evidência 

científica dos baseados em outros fatores. Os 

estudantes do nível 6 podem avaliar projetos 

concorrentes de experimentos complexos, estudos 

de campo ou simulações e justificar sua escolha. 

meio ambiente, à saúde, à 

astronomia ou à genética. 

 

Fonte: Tabela elaborada pela autora comparando os níveis do PISA e I.L.C.. 
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ANEXO C – Respostas dos docentes às perguntas do questionário 3. Onde: C= certo; E= 

errado; X= sem resposta 
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 NÍVEL 1 NÍVEL 2 

COLABORADOR Q
5

 

Q
1
1

 

Q
1
6

 

Q
1
7

 

Q
2
2

 

Q
2
3

 

Q
2
4

 

Q
3
3

 

Q
3
4

 

Q
1

 

Q
2

 

Q
4

 

Q
6

 

Q
7

 

Q
8

 

Q
9

 

Q
1
0

 

Q
1
3

 

1 X C C X C E C C C X X C C C C C C C 

2 C C C C C C C X C C C C C C C C C C 

3 E X C X C C E C C C E C C C C E C E 

4 C C C E C C C C E C C E C C C C C C 

5 X C C X X X X C C C C C C X C E C C 

6 X C C X C E C C C C C E C C C X C C 

7 C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

8 E C C C C X E C C C C C C C E E C C 

9 C C X X X X X C X X C E C C X C X C 

10 C C C C C C C C C E C C C C C C C C 

11 C C C E C C C C C C E C C C E C C C 

12 C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

13 X C E X C C C C C X X E C C E C X X 

14 E C C C C C C C C C C C C C C C E C 

15 E C C E C C C C C C C E C C C C C C 

16 E C C E C C C C C C X X C C C X C C 

17 C C C X C C E C E C E C C C C C C E 

18 X C X X C C C C X C X E C C C C X C 

19 X C C C E C C C E C C E C C E C C E 

20 E C C C C E E C C E C C C C E C C E 

21 C C C E C C C C C C C E C C C E C C 

22 C C C C C C C C C C C E C C C C C C 

23 E X C X E C C C C C C C X X X X X C 

24 C C C C C C C C C C C E C C E E C C 

25 E C C C C E E C C C C E C C C E C E 

26 E C C C C E E C C C C E C C C E C E 

27 C C C C C C C C C C C C C C C C C E 

 

COLABORADOR 

NÍVEL 3 NÍVEL 4 

Q
1
2

 

Q
1
4

 

Q
1
5

 

Q
1
8

 

Q
1
9

 

Q
2
0

 

Q
3
1

 

Q
3
5

 

Q
3
6

 

Q
3
 

Q
2
1

 

Q
2
5

 

Q
2
6

 

Q
2
7

 

Q
2
8

 

Q
2
9

 

Q
3
0

 

Q
3
2

 

1 C X C C C C C E C E E X X X X X C C 

2 C C C C C E C C C E E C X X C C E C 

3 E X C E E C C X E C E E X X C X C E 
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4 C E E E C E E C C C E E C X E C C C 

5 C C C X E C C X C C E X E E X X X C 

6 X X E C C C C C C C E C C X E X C C 

7 C C C C C C C C C C E C C C C C C C 

8 C C C X C C E E C E E C X X X X C E 

9 C X X X X C E X X E X X X X X X X X 

10 C C C C C C C C C E E C X E C C C C 

11 C C E E C C C C X E E C C X C C E C 

12 C C C C C C C E C C E C C C C C C C 

13 C X C X C E E E E X X E E E E X C X 

14 C C C C C C E X E E E C C E E C C C 

15 C C C C C C E X C C C C X X X C C E 

16 C X X C C X E C C X X X E X X C C C 

17 E X E C C C E E C X X C C E C C C C 

18 C X X C C C E X C X E X X X C X C X 

19 E E C E C C E E E C E E C E E E C E 

20 E E C E C C C C C E E C C E E C C C 

21 C C C E C C C C C C C C C X X C C C 

22 C X C C C C E C E E C C X X X C C C 

23 E E E X E C E E E E E C X X X X X E 

24 C C C C C C C C C E E C C C C C C C 

25 E X E C C C C C C C E C C X X E C C 

26 E X E C C C E C C C E C C X X C C C 

27 C C E C C C C E C C C C C C C C C C 
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ANEXO D – Quantidade de acertos por nível de lc, nota final, nível de L.C. docente/I.L.C., 

nível PISA.  
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COLABORADOR 

IT
E

N
S

 C
E

R
T

O
S

 

N
ÍV

E
L

 1
 

IT
E

N
S

 C
E

R
T

O
S

 

N
ÍV

E
L

 2
 

IT
E

N
S

 C
E

R
T

O
S

 

N
ÍV

E
L

 3
 

IT
E

N
S

 C
E

R
T

O
S

 

N
ÍV

E
L

 4
 

N
O

T
A

 F
IN

A
L

 

N
ÍV

E
L

 

D
O

C
E

N
T

E
/I

L
C

 

N
ÍV

E
L

 P
IS

A
 

1 6 7 7 2 200 3 4 

2 8 9 8 4 250 3 5 

3 5 6 3 3 110 2 2 

4 7 8 4 5 200 3 4 

5 4 7 6 5 180 2 3 

6 6 7 6 5 240 3 5 

7 9 9 9 8 350 4 6 

8 6 7 6 2 190 3 4 

9 3 5 2 0 50 1 1 

10 9 8 9 5 310 4 6 

11 8 7 6 5 260 3 5 

12 9 9 8 8 340 4 6 

13 6 3 3 1 60 1 1 

14 8 8 6 5 270 3 5 

15 7 8 7 5 270 3 5 

16 7 6 5 3 180 2 3 

17 6 7 4 6 190 3 4 

18 5 6 5 2 160 2 3 

19 6 6 3 3 120 2 2 

20 6 6 6 5 230 3 4 

21 8 7 8 7 300 4 6 

22 9 8 6 5 280 4 6 

23 5 4 1 1 50 1 1 

24 9 6 9 7 310 4 6 

25 6 6 6 5 230 3 4 

26 6 6 5 6 230 3 4 

27 8 8 7 9 320 4 6 
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ANEXO E – Script das análises no RStudio. 
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SCRIPT PERFIL 

Entrada de dados 

data <- read.csv("lcxform.CSV", sep=";", header = TRUE) 

data <- read.csv("lcxgen.CSV", sep=";", header = TRUE) 

data <- read.csv("lcxid.CSV", sep=";", header = TRUE)   

data <- read.csv("lcxinst.CSV", sep=";", header = TRUE) 

data <- read.csv("lcxniv.CSV", sep=";", header = TRUE) 

data <- read.csv("lcxrend.CSV", sep=";", header = TRUE) 

data <- read.csv("lcxrendest.CSV", sep=";", header = TRUE) 

data <- read.csv("lcxtemp.CSV", sep=";", header = TRUE) 

data <- read.csv("lcxvinc.CSV", sep=";", header = TRUE) 

 

Teste de normalidade Shapiro-wilk - DADOS 

shapiro.test(data$nota) 

 

Homogeneidade da variância Bartlett teste 

bartlett.test(nota ~ vinc, data = data) 

 

ANOVA 

Ano_resul <-aov(nota ~ id, data = data) 

summary(Ano_resul) 

 

Teste de normalidade Shapiro-Wilk dos resíduos da ANOVA 

shapiro.test(Ano_resul$residuals) 

 

Teste para ANOVA p<0.05 

TukeyHSD(Ano_resul) 

 

Kruskal-Wallis teste não parametrico para os dados não normais 
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kruskal.test(nota ~ niv, data = data) 

 

Teste para Kruskal-Wallis p<0.05 

library(FSA) 

dunnTest(nota ~ id, data = data, method="bonferroni") 

 

Gráficos 

boxplot(nota ~ id, main = "L.C. x Idade", names=c("20-24", "25-29", "30-34", "35-40", "41-

45", "46-50", "51-55"),xlab="Anos", ylab="Nota do teste (L.C)", data = data) 

 

Regressão GLM: Generalized Linear Models 

 

Normalidade dos dados 

shapiro.test(lcxidade$idade) 

shapiro.test(lcxidade$tp) 

hist(lcxidade$tp) 

hist(lcxidade$idade) 

 

Modelos de regressão 

reg <- glm(nota~ idade*tp, data=lcxidade, family = poisson) 

summary(reg) 

reg2 <- glm(nota~ tp, data=lcxidade, family = poisson) 

summary(reg2) 

 

Normalidade resíduos 

shapiro.test(reg$residuals) 

shapiro.test(reg2$residuals) 

shapiro.test(reg3$residuals) 

 

Correlação 
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cor.test(lcxidade$nota, lcxidade$idade, method="spearman", exact=F) 

cor.test(lcxidade$nota, lcxidade$tp, method="spearman", exact=F) 

 

Gráficos 

plot(nota~ idade, main = "REGRESSÃO: NOTA x IDADE", xlab="IDADE", ylab="NOTA", 

data=lcxidade) 

res <-predict(reg, type="response") 

lines(lcxidade$idade, res, col="blue") 

legend(x=35, y=150, legend="p=0.00398", fill=(4)) 

 

plot(nota~ tp, main = "REGRESSÃO: NOTA x TEMPO DE SERVIÇO", xlab="TEMPO DE 

SERVIÃÇO", ylab="NOTA", data=lcxidade) 

res2 <-predict(reg2, type="response") 

lines(lcxidade$tp, res2, col="blue") 

legend(x=20, y=104, legend="p=0.305") 

 

Gráficos 

plot(nota~ idade, main = "REGRESSÃO: NOTA x IDADE", xlab="IDADE", ylab="NOTA", 

data=lcxidade) 

xv <-seq(min(lcxidade$idade), max(lcxidade$idade), 1) 

yv <- predict(regp, list(idade=xv), type="response") 

lines(xv, yv, col="red") 

legend(x=35, y=100, legend="p=2e-16", fill=(2)) 

 

plot(nota~ tp, main = "REGRESSÃO: NOTA x TEMPO DE SERVIÇO", xlab="TEMPO DE 

SERVIÇO", ylab="NOTA", data=lcxidade) 

xv <-seq(min(lcxidade$tp), max(lcxidade$tp), 1) 

yv <- predict(reg2, list(tp=xv), type="response") 

lines(xv, yv, col="red") 

legend(x=20, y=100, legend="p=0.305") 
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SCRIPT PERCEPÇÕES – TABELAS 4×5 

data <- read.csv("tab1.CSV", sep=";", header = FALSE) 

colnames(data)<-c("Sim", "Não") 

rownames(data)<-c("N1", "N2", "N3", "N4") 

 

Entrada de dados para as demais tabelas 

data <- read.csv("tab21.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab22.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab23.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab24.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab25.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab26.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab31.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab32.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab33.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab34.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab35.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab36.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab37.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab51.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab52.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab53.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab54.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab55.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab61.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab62.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab63.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab64.CSV", sep=";", header = FALSE) 
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colnames(data)<-c("CT", "CP","DT","DP","NC/ND") 

rownames(data)<-c("N1", "N2", "N3", "N4") 

 

Para as tabelas 41 a 411 

colnames(data)<-c(""Não sei nada", "Conheço pouco","Conheço bastante","Conheço bem e 

estou atualizado") 

rownames(data)<-c("N1", "N2", "N3", "N4") 

data <- read.csv("tab41.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab42.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab43.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab44.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab45.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab46.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab47.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab48.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab49.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab410.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab411.CSV", sep=";", header = FALSE) 

colnames(data)<-c(""Não sei nada", "Conheço pouco","Conheço bastante","Conheço bem e 

estou atualizado") 

rownames(data)<-c("N1", "N2", "N3", "N4") 

 

SCRIPT PERCEPÇÕES – TABELAS 2×5 

 

data <- read.csv("tab1.CSV", sep=";", header = FALSE) 

colnames(data)<-c("Sim", "Não") 

rownames(data)<-c("inadequado", "adequado") 

 

Entrada de dados para as demais tabelas 

data <- read.csv("tab21.CSV", sep=";", header = FALSE) 
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data <- read.csv("tab22.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab23.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab24.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab25.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab26.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab31.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab32.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab33.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab34.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab35.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab36.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab37.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab51.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab52.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab53.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab54.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab55.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab61.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab62.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab63.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab64.CSV", sep=";", header = FALSE) 

colnames(data)<-c("CT", "CP","DT","DP","NC/ND") 

rownames(data)<-c("inadequado", "adequado") 

 

Para as tabelas 41 a 411 

colnames(data)<-c(""Não sei nada", "Conheço pouco","Conheço bastante","Conheço bem e 

estou atualizado") 

rownames(data)<-c("inadequado", "adequado") 

data <- read.csv("tab41.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab42.CSV", sep=";", header = FALSE) 
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data <- read.csv("tab43.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab44.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab45.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab46.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab47.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab48.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab49.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab410.CSV", sep=";", header = FALSE) 

data <- read.csv("tab411.CSV", sep=";", header = FALSE) 

 

Teste exato de FISCHER 

fisher.test(data, conf.int = T, conf.level = 0.95) 
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ANEXO F – Nota × categorias do perfil do docente. 
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Nota × Gênero – f: Feminino; m: Masculino 

nota gen 

200 f 

250 f 

190 f 

310 f 

270 f 

270 f 

160 f 

120 f 

300 f 

280 f 

50 f 

310 f 

110 m 

200 m 

180 m 

240 m 

350 m 

50 m 

260 m 

340 m 

60 m 

180 m 

190 m 

230 m 

230 m 

230 m 

320 m 

 

Nota × Idade – a: 20 a 24; b: 25 a 29; c: 30 a 34; d: 35 a 40; e: 41 a 45; f: 46 a 50; g: 51 a 55 

nota id 

110 a 

50 a 

230 a 

200 b 

180 b 

240 b 

190 b 

310 b 

340 b 

180 b 

160 b 
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120 b 

310 b 

320 b 

250 c 

350 c 

270 c 

190 c 

50 c 

260 d 

270 d 

230 d 

200 e 

230 f 

300 f 

280 f 

60 g 

 

Nota × área de formação – b: Biologia; f: Física; q: Química 

nota form 

250 b 

200 b 

350 b 

310 b 

260 b 

60 b 

270 b 

180 b 

190 b 

300 b 

280 b 

310 b 

230 b 

110 f 

180 f 

50 f 

340 f 

270 f 

320 f 

200 q 

240 q 

190 q 

160 q 

120 q 
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230 q 

50 q 

230 q 

 

Nota × Nível de formação – g: graduação; e: especialização; m: mestrado; d: doutorado 

nota niv 

110 g 

240 g 

340 g 

230 g 

200 e 

250 e 

200 e 

180 e 

190 e 

50 e 

310 e 

60 e 

270 e 

270 e 

180 e 

190 e 

120 e 

230 e 

300 e 

280 e 

50 e 

310 e 

230 e 

350 m 

260 m 

160 m 

320 d 

 

Nota × Instituição de formação – p: pública; pr: privada 

nota inst 

190 p 

260 p 

60 p 

270 p 

230 p 

300 p 
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280 p 

200 pr 

250 pr 

110 pr 

200 pr 

180 pr 

240 pr 

350 pr 

50 pr 

310 pr 

340 pr 

270 pr 

180 pr 

190 pr 

160 pr 

120 pr 

50 pr 

310 pr 

230 pr 

230 pr 

320 pr 

 

Nota × Vínculo empregatício – c: celetista (temporário); e: estatutário 

nota vinc 

110 c 

160 c 

120 c 

320 c 

200 e 

250 e 

200 e 

180 e 

240 e 

350 e 

190 e 

50 e 

310 e 

260 e 

340 e 

60 e 

270 e 

270 e 

180 e 
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190 e 

230 e 

300 e 

280 e 

50 e 

310 e 

230 e 

230 e 

 

Nota × Tempo de Docência – a: até 5 anos; b: 6 a 10 anos; c: 11 a 15 anos; d: 16 a 20 anos; e: 

mais de 20 anos 

nota temp 

110 a 

240 a 

190 a 

50 a 

340 a 

160 a 

230 a 

320 a 

200 b 

250 b 

180 b 

310 b 

270 b 

180 b 

190 b 

120 b 

50 b 

310 b 

230 b 

350 c 

200 d 

260 d 

270 d 

230 d 

300 d 

280 d 

60 e 
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ANEXO G – Número de docente por nível de letramento × percepção (tabela 4×5). 
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Tab1 - Você já ouviu falar em letramento científico? 

 

 

 

 

 

Tab21 - O conhecimento científico me ajuda a compreender o mundo em que vivo. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

1 3 0 0 0 0 

2 1 4 0 0 0 

3 11 1 0 0 0 

4 5 2 0 0 0 

 

Tab22 - Sempre busco informações sobre as novidades no campo da Ciência e da Tecnologia. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

1 1 2 0 0 0 

2 2 3 0 0 0 

3 8 4 0 0 0 

4 4 3 0 0 0 

 

Tab23 - Leio textos sobre temas científicos. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

1 2 1 0 0 0 

2 3 0 2 0 0 

3 8 4 0 0 0 

4 5 2 0 0 0 

 

Tab24 - Sempre gostei de Ciências. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

1 2 1 0 0 0 

2 4 1 0 0 0 

3 10 1 1 0 0 

4 6 1 0 0 0 

 

Tab25 - Sempre quis estudar algo relacionado à área de Ciências. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

1 0 2 0 1 0 

NÍVEL SIM NÃO 

1 0 3 

2 1 4 

3 3 9 

4 2 5 
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2 4 1 0 0 0 

3 8 4 0 0 0 

4 5 2 0 0 0 

 

Tab26 - Para viver em sociedade, no século XXI, é fundamental ser letrado cientificamente. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

1 1 1 0 0 1 

2 0 4 1 0 0 

3 6 5 0 1 0 

4 2 5 0 0 0 

 

Tab31 - Um país que não investe em ciência será cada vez mais dependente de interesses 

estrangeiros. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

1 3 0 0 0 0 

2 3 2 0 0 0 

3 11 1 0 0 0 

4 7 0 0 0 0 

 

Tab32 - O governo deveria investir mais na ciência, pois ela tem importância estratégica para 

o país. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

1 3 0 0 0 0 

2 4 1 0 0 0 

3 12 0 0 0 0 

4 7 0 0 0 0 

 

Tab33 - O progresso científico e tecnológico traz benefícios econômicos e/ou sociais. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

1 3 0 0 0 0 

2 4 1 0 0 0 

3 12 0 0 0 0 

4 6 1 0 0 0 

 

Tab34 - A ciência é a base da inovação, fator essencial para promover o progresso. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

1 3 0 0 0 0 

2 3 2 0 0 0 

3 11 1 0 0 0 

4 7 0 0 0 0 
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Tab35 - As empresas privadas são as principais responsáveis pelos avanços da ciência no 

mundo. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

1 0 2 1 0 0 

2 0 5 0 0 0 

3 2 4 2 4 0 

4 2 2 1 0 2 

 

Tab36 - Em alguns campos a ciência brasileira tem condições de competir com a do primeiro 

do mundo. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

1 2 1 0 0 0 

2 1 3 1 0 0 

3 7 2 0 3 0 

4 2 2 1 2 0 

 

Tab37 - O dinheiro usado na pesquisa científica e tecnológica deve ser destinado para outras 

finalidades sociais. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

1 0 0 3 0 0 

2 0 0 4 0 1 

3 1 0 8 3 0 

4 0 1 6 0 0 

 

Tab41 - Informática e tecnologia. 

NÍVEL 

Não sei 

nada/quase 

nada sobre 

o assunto 

Conheço 

pouco/ 

apenas 

por 

ouvir 

falar 

Conheço 

bastante 

sobre o 

assunto 

Conheço 

bem o 

assunto e 

procuro 

estar 

atualizado 

1 0 0 1 2 

2 0 1 2 2 

3 0 2 7 3 

4 0 1 5 1 

 

Tab42 - Poluição/ uso de recursos naturais/ biodiversidade. 

NÍVEL 

Não sei 

nada/quase 

nada sobre 

o assunto 

Conheço 

pouco/ 

apenas 

por 

Conheço 

bastante 

sobre o 

assunto 

Conheço 

bem o 

assunto e 

procuro 
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ouvir 

falar 

estar 

atualizado 

1 0 0 1 2 

2 0 0 4 1 

3 0 0 10 2 

4 0 0 4 3 

 

Tab43 - Evolução das espécies; origem da vida. 

NÍVEL 

Não sei 

nada/quase 

nada sobre 

o assunto 

Conheço 

pouco/ 

apenas 

por 

ouvir 

falar 

Conheço 

bastante 

sobre o 

assunto 

Conheço 

bem o 

assunto e 

procuro 

estar 

atualizado 

1 0 0 2 1 

2 0 3 1 1 

3 0 2 7 3 

4 0 1 3 3 

 

Tab44 - Mudanças climáticas/ efeito estufa. 

NÍVEL 

Não sei 

nada/quase 

nada sobre 

o assunto 

Conheço 

pouco/ 

apenas 

por 

ouvir 

falar 

Conheço 

bastante 

sobre o 

assunto 

Conheço 

bem o 

assunto e 

procuro 

estar 

atualizado 

1 0 0 1 2 

2 0 2 0 3 

3 0 1 7 4 

4 0 1 4 2 

 

Tab45 - Fontes de energia renováveis. 

NÍVEL 

Não sei 

nada/quase 

nada sobre 

o assunto 

Conheço 

pouco/ 

apenas 

por 

ouvir 

falar 

Conheço 

bastante 

sobre o 

assunto 

Conheço 

bem o 

assunto e 

procuro 

estar 

atualizado 

1 0 0 1 2 

2 0 1 0 4 

3 0 2 6 4 

4 0 0 4 3 
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Tab46 - Cura de doenças/ novos medicamentos. 

NÍVEL 

Não sei 

nada/quase 

nada sobre 

o assunto 

Conheço 

pouco/ 

apenas 

por 

ouvir 

falar 

Conheço 

bastante 

sobre o 

assunto 

Conheço 

bem o 

assunto e 

procuro 

estar 

atualizado 

1 0 2 1 0 

2 0 4 0 1 

3 0 6 4 2 

4 0 2 5 0 

 

Tab47 - Animais pré-históricos, fósseis e descobertas arqueológicas. 

NÍVEL 

Não sei 

nada/quase 

nada sobre 

o assunto 

Conheço 

pouco/ 

apenas 

por 

ouvir 

falar 

Conheço 

bastante 

sobre o 

assunto 

Conheço 

bem o 

assunto e 

procuro 

estar 

atualizado 

1 0 2 1 0 

2 1 4 0 0 

3 1 7 4 0 

4 0 5 2 0 

 

Tab48 - História do desenvolvimento científico. 

NÍVEL 

Não sei 

nada/quase 

nada sobre 

o assunto 

Conheço 

pouco/ 

apenas 

por 

ouvir 

falar 

Conheço 

bastante 

sobre o 

assunto 

Conheço 

bem o 

assunto e 

procuro 

estar 

atualizado 

1 0 1 2 0 

2 0 3 1 1 

3 0 5 5 2 

4 0 3 4 0 

 

Tab49 - Engenharia genética/ organismos geneticamente modificados/ transgênicos. 

NÍVEL 

Não sei 

nada/quase 

nada sobre 

o assunto 

Conheço 

pouco/ 

apenas 

por 

ouvir 

falar 

Conheço 

bastante 

sobre o 

assunto 

Conheço 

bem o 

assunto e 

procuro 

estar 

atualizado 

1 1 1 1 0 
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2 1 3 1 0 

3 0 5 4 3 

4 0 3 2 2 

 

Tab410 - Exploração do universo/ buracos negros/ quedas de asteroides. 

NÍVEL 

Não sei 

nada/quase 

nada sobre 

o assunto 

Conheço 

pouco/ 

apenas 

por 

ouvir 

falar 

Conheço 

bastante 

sobre o 

assunto 

Conheço 

bem o 

assunto e 

procuro 

estar 

atualizado 

1 0 1 1 1 

2 0 4 0 1 

3 1 3 6 2 

4 0 4 3 0 

 

Tab411 - Robótica e nanotecnologia. 

NÍVEL 

Não sei 

nada/quase 

nada sobre 

o assunto 

Conheço 

pouco/ 

apenas 

por 

ouvir 

falar 

Conheço 

bastante 

sobre o 

assunto 

Conheço 

bem o 

assunto e 

procuro 

estar 

atualizado 

1 0 2 0 1 

2 0 2 1 2 

3 2 7 3 0 

4 1 4 2 0 

 

Tab51 - A alfabetização científica deve-se iniciar nas séries iniciais da educação básica. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

1 3 0 0 0 0 

2 2 1 0 1 0 

3 9 3 0 0 0 

4 7 0 0 0 0 

 

Tab52 - Os professores de Ciências da Natureza estão preparados para letrar cientificamente 

seus estudantes. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

1 1 2 0 0 0 

2 0 2 0 1 1 

3 0 8 2 2 0 

4 0 4 0 2 1 
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Tab53 - Os estudantes brasileiros saem do Ensino Médio letrados cientificamente. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

1 0 1 0 2 0 

2 0 0 2 2 0 

3 0 4 3 5 0 

4 0 2 2 3 0 

 

Tab54 - O governo deveria investir mais na qualificação dos docentes de Ciências da 

Natureza. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

1 3 0 0 0 0 

2 4 1 0 0 0 

3 12 0 0 0 0 

4 7 0 0 0 0 

 

Tab55 - Faz-se necessário uma reformulação no currículo da educação superior para preparar 

o docente de Ciências da Natureza para um letramento científico de qualidade. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

1 2 1 0 0 0 

2 1 3 0 0 0 

3 9 3 0 0 0 

4 4 3 0 0 0 

 

Tab61 - Muitas descobertas da ciência, se mal utilizadas, podem trazer enormes riscos para a 

humanidade. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

1 3 0 0 0 0 

2 3 2 0 0 0 

3 7 3 1 1 0 

4 7 0 0 0 0 

 

Tab62 - A religião pode nos ajudar a entender muitas das coisas que a ciência não é capaz de 

explicar. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

1 1 1 1 0 0 

2 1 3 1 0 0 

3 2 3 3 2 2 

4 2 2 2 0 1 
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Tab63 - O debate ético é necessário, mesmo quando retarda a aplicação de avanços 

científicos. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

1 2 1 0 0 0 

2 1 3 0 1 0 

3 10 1 0 0 1 

4 6 1 0 0 0 

 

Tab64 - Hoje em dia as pessoas dão valor demais à ciência e pouco à espiritualidade. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

1 0 0 1 2 0 

2 1 1 1 1 1 

3 0 1 4 6 1 

4 0 2 4 1 0 
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ANEXO H – Número de docente por nível de letramento × percepção (tabela 2×5). 
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Tab1- Você já ouviu falar em letramento científico? 

 

 

 

 

Tab21 - O conhecimento científico me ajuda a compreender o mundo em que vivo. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

Inadequado 4 4 0 0 0 

Adequado  16 3 0 0 0 

 

Tab22 - Sempre busco informações sobre as novidades no campo da Ciência e da Tecnologia. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

Inadequado 3 5 0 0 0 

Adequado  12 7 0 0 0 

 

Tab23 - Leio textos sobre temas científicos. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

Inadequado 5 1 2 0 0 

Adequado  13 6 0 0 0 

 

Tab24 - Sempre gostei de Ciências. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

Inadequado 6 2 0 0 0 

Adequado  16 2 1 0 0 

 

Tab25 - Sempre quis estudar algo relacionado à área de Ciências. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

Inadequado 4 3 0 1 0 

Adequado  13 6 0 0 0 

 

Tab26 - Para viver em sociedade, no século XXI, é fundamental ser letrado cientificamente. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

Inadequado 1 5 1 0 1 

Adequado  8 10 0 1 0 

 

Tab31 - Um país que não investe em ciência será cada vez mais dependente de interesses 

estrangeiros. 

NÍVEL SIM NÃO 

Inadequado 1 7 

Adequado  5 14 
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NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

Inadequado 6 2 0 0 0 

Adequado  18 1 0 0 0 

 

Tab32 - O governo deveria investir mais na ciência, pois ela tem importância estratégica para 

o país. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

Inadequado 7 1 0 0 0 

Adequado  19 0 0 0 0 

 

Tab33 - O progresso científico e tecnológico traz benefícios econômicos e/ou sociais. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

Inadequado 7 1 0 0 0 

Adequado  18 1 0 0 0 

 

Tab34 - A ciência é a base da inovação, fator essencial para promover o progresso. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

Inadequado 6 2 0 0 0 

Adequado  18 1 0 0 0 

 

Tab35 - As empresas privadas são as principais responsáveis pelos avanços da ciência no 

mundo. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

Inadequado 0 7 1 0 0 

Adequado  4 6 3 4 2 

 

Tab36 - Em alguns campos a ciência brasileira tem condições de competir com a do primeiro 

do mundo. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

Inadequado 3 4 1 0 0 

Adequado  9 4 1 5 0 

 

Tab37 - O dinheiro usado na pesquisa científica e tecnológica deve ser destinado para outras 

finalidades sociais. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

Inadequado 0 0 7 0 1 

Adequado  1 1 14 3 0 

 

Tab41 - Informática e tecnologia. 
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NÍVEL 

Não sei 

nada/quase 

nada sobre 

o assunto 

Conheço 

pouco/ 

apenas 

por 

ouvir 

falar 

Conheço 

bastante 

sobre o 

assunto 

Conheço 

bem o 

assunto e 

procuro 

estar 

atualizado 

Inadequado 0 1 3 4 

Adequado  0 3 12 4 

 

Tab42 - Poluição/ uso de recursos naturais/ biodiversidade. 

NÍVEL 

Não sei 

nada/quase 

nada sobre 

o assunto 

Conheço 

pouco/ 

apenas 

por 

ouvir 

falar 

Conheço 

bastante 

sobre o 

assunto 

Conheço 

bem o 

assunto e 

procuro 

estar 

atualizado 

Inadequado 0 0 5 3 

Adequado  0 0 14 5 

 

Tab43 - Evolução das espécies; origem da vida. 

NÍVEL 

Não sei 

nada/quase 

nada sobre 

o assunto 

Conheço 

pouco/ 

apenas 

por 

ouvir 

falar 

Conheço 

bastante 

sobre o 

assunto 

Conheço 

bem o 

assunto e 

procuro 

estar 

atualizado 

Inadequado 0 3 3 2 

Adequado  0 3 10 6 

 

Tab44 - Mudanças climáticas/ efeito estufa. 

NÍVEL 

Não sei 

nada/quase 

nada sobre 

o assunto 

Conheço 

pouco/ 

apenas 

por 

ouvir 

falar 

Conheço 

bastante 

sobre o 

assunto 

Conheço 

bem o 

assunto e 

procuro 

estar 

atualizado 

Inadequado 0 2 1 5 

Adequado  0 2 11 6 

 

Tab45 - Fontes de energia renováveis. 

NÍVEL 
Não sei 

nada/quase 

Conheço 

pouco/ 

apenas 

Conheço 

bastante 

Conheço 

bem o 

assunto e 
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nada sobre 

o assunto 

por 

ouvir 

falar 

sobre o 

assunto 

procuro 

estar 

atualizado 

Inadequado 0 1 1 6 

Adequado  0 2 10 7 

 

Tab46 - Cura de doenças/ novos medicamentos. 

NÍVEL 

Não sei 

nada/quase 

nada sobre 

o assunto 

Conheço 

pouco/ 

apenas 

por 

ouvir 

falar 

Conheço 

bastante 

sobre o 

assunto 

Conheço 

bem o 

assunto e 

procuro 

estar 

atualizado 

Inadequado 0 6 1 1 

Adequado  0 8 9 2 

 

Tab47 - Animais pré-históricos, fósseis e descobertas arqueológicas. 

NÍVEL 

Não sei 

nada/quase 

nada sobre 

o assunto 

Conheço 

pouco/ 

apenas 

por 

ouvir 

falar 

Conheço 

bastante 

sobre o 

assunto 

Conheço 

bem o 

assunto e 

procuro 

estar 

atualizado 

Inadequado 1 6 1 0 

Adequado  1 12 6 0 

 

Tab48 - História do desenvolvimento científico. 

NÍVEL 

Não sei 

nada/quase 

nada sobre 

o assunto 

Conheço 

pouco/ 

apenas 

por 

ouvir 

falar 

Conheço 

bastante 

sobre o 

assunto 

Conheço 

bem o 

assunto e 

procuro 

estar 

atualizado 

Inadequado 0 4 3 1 

Adequado  0 8 9 2 

 

Tab49 - Engenharia genética/ organismos geneticamente modificados/ transgênicos. 

NÍVEL 

Não sei 

nada/quase 

nada sobre 

o assunto 

Conheço 

pouco/ 

apenas 

por 

ouvir 

falar 

Conheço 

bastante 

sobre o 

assunto 

Conheço 

bem o 

assunto e 

procuro 

estar 

atualizado 
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Inadequado 2 4 2 0 

Adequado  0 8 6 5 

 

Tab410 - Exploração do universo/ buracos negros/ quedas de asteroides. 

NÍVEL 

Não sei 

nada/quase 

nada sobre 

o assunto 

Conheço 

pouco/ 

apenas 

por 

ouvir 

falar 

Conheço 

bastante 

sobre o 

assunto 

Conheço 

bem o 

assunto e 

procuro 

estar 

atualizado 

Inadequado 0 5 1 2 

Adequado  1 7 9 2 

 

Tab411 - Robótica e nanotecnologia. 

NÍVEL 

Não sei 

nada/quase 

nada sobre 

o assunto 

Conheço 

pouco/ 

apenas 

por 

ouvir 

falar 

Conheço 

bastante 

sobre o 

assunto 

Conheço 

bem o 

assunto e 

procuro 

estar 

atualizado 

Inadequado 0 4 1 3 

Adequado  3 11 5 0 

 

Tab51 - A alfabetização científica deve-se iniciar nas séries iniciais da educação básica. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

Inadequado 5 1 0 1 0 

Adequado  16 3 0 0 0 

 

Tab52 - Os professores de Ciências da Natureza estão preparados para letrar cientificamente 

seus estudantes. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

Inadequado 1 4 0 1 1 

Adequado  0 12 2 4 1 

 

Tab53 - Os estudantes brasileiros saem do Ensino Médio letrados cientificamente. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

Inadequado 0 1 2 4 0 

Adequado  0 6 5 8 0 

 

Tab54 - O governo deveria investir mais na qualificação dos docentes de Ciências da 

Natureza. 
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NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

Inadequado 7 1 0 0 0 

Adequado  19 0 0 0 0 

 

Tab55 - Faz-se necessário uma reformulação no currículo da educação superior para preparar 

o docente de Ciências da Natureza para um letramento científico de qualidade. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

Inadequado 3 4 0 0 0 

Adequado  13 6 0 0 0 

 

Tab61 - Muitas descobertas da ciência, se mal utilizadas, podem trazer enormes riscos para a 

humanidade. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

Inadequado 6 2 0 0 0 

Adequado  14 3 1 1 0 

 

Tab62 - A religião pode nos ajudar a entender muitas das coisas que a ciência não é capaz de 

explicar. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

Inadequado 2 4 2 0 0 

Adequado  4 5 5 2 3 

 

Tab63 - O debate ético é necessário, mesmo quando retarda a aplicação de avanços 

científicos. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

Inadequado 3 4 0 1 0 

Adequado  16 2 0 0 1 

 

Tab64 - Hoje em dia as pessoas dão valor demais à ciência e pouco à espiritualidade. 

NÍVEL CT CP DT DP NC/ND 

Inadequado 1 1 2 3 1 

Adequado  0 3 8 7 1 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que o conhecimento dos docentes de Ciências da Natureza da Zona da Mata 

sobre o termo “letramento científico” é praticamente inexistente, pois até aqueles que 

afirmaram conhecer o termo (22% dos docentes), não souberam explicar com clareza seu 

significado. Além disso, nenhum professor apresentou conhecimento sobre indicadores de L.C. 

e o que eles investigam.  

Consoante ao índice de L.C. Docente, por não existir um paralelo mundial para definir 

o que é aceitável e ideal para os professores, definiu-se este índice tendo como base os 

resultados obtidos pela amostragem do I.L.C. com nível superior. Desta forma, estipulou-se o 

nível 3 como mínimo esperado e o nível 4 como ideal (sendo estes níveis considerados como 

adequado). Entre os docentes colaboradores, 70% apresentam letramento científico adequado. 

Sendo assim, conclui-se que é possível ser letrado cientificamente sem saber o que é letramento 

científico, é o caso dos docentes de Ciências da Natureza da Zona da Mata, no Estado de 

Rondônia.  

Contudo, por serem docentes, esse resultado não pode ser considerado satisfatório. 

Afinal, 30% dos docentes de Ciências da Natureza da Zona da Mata estão com índice de 

letramento científico inadequado. Entre aqueles classificados como adequados, apenas 26% 

apresentam nível de letramento ideal.  

Considerando a importância da profissão, infere-se a necessidade de investimento em 

formação docente, tanto inicial como continuada. Se almejamos elevar os índices estudantis, é 

necessário elevar primeiro, os índices docentes, pois são estes os profissionais responsáveis por 

mediar o processo de ensino-aprendizagem do letramento científico estudantil. 
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ANEXO A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA - PPGECN 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Meu nome é Sônia Oliveira Schneider, sou estudante do Programa de Pós-graduação em Ensino 

de Ciências da Natureza (Mestrado) - Área de Formação: Fundamentos e Modelos Psicopedagógicos no 

Ensino de Ciências da Natureza. Sob a orientação do Prof. Dr. Paulo Vilela Cruz, estamos iniciando 

uma pesquisa intitulada: Índice de Letramento Científico dos Docentes de Ciências da Natureza em 

Municípios da Zona da Mata do Estado de Rondônia. 

Viemos por meio deste solicitar sua participação nesta pesquisa, colaborando com a realização 

do teste e autorizando a utilização do resultado do mesmo. O intuito desta pesquisa é diagnosticar o 

índice de letramento científico dos professores de Ciências da Natureza que atuam em municípios da 

Zona da Mata, no Estado de Rondônia. Antes de autorizar pedimos atenção para os seguintes 

esclarecimentos: 

– Você poderá deixar de participar da pesquisa a qualquer momento, não precisando se justificar 

pela desistência; 

– Esta pesquisa não oferece qualquer risco à sua vida ou à sua saúde; 

– Se você se sentir desconfortável com qualquer situação, poderá deixar de participar, sem 

apresentar justificativas; 

– Esta pesquisa não tem vínculo com nenhum órgão governamental; 

– Informamos-lhe, também, que você não receberá nenhum pagamento pela sua participação no 

estudo e não terá nenhuma despesa; 

– Caso você tenha alguma dúvida sobre qualquer assunto da pesquisa você poderá entrar em 

contato com os pesquisadores nos telefones indicados abaixo e com o Comitê de Ética da 

Universidade Federal de Rondônia pelo telefone: (69) 2182-2116 e/ou e-mail: cep@unir.br. 

– A publicação científica oriunda dos resultados não estará vinculada a indivíduos (neste caso 

você). Deste modo, seu nome nunca aparecerá em nenhum relatório ou artigo. 

Os resultados desta pesquisa serão utilizados para fins científicos, com o intuito de contribuir com 

a educação brasileira no que se refere ao índice de letramento científico dos profissionais que atuam na 

área de Ciências da Natureza, visando fornecer subsídios para reformulação de políticas públicas que 

almejem o melhoramento do índice dos docentes e consequentemente dos estudantes brasileiros. 

A sua colaboração será muito importante para a realização da pesquisa, mas a decisão de 

participar e autorizar a utilização dos dados é sua. Certos de contarmos com a sua participação 

agradecemos e pedimos que leia e assine o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  
 

 

 

 

 

 

_______________________                 ______________________ 

  Sônia Oliveira Schneider                 Paulo Vilela Cruz 
Contato: (69) 9 99115533                           Contato: (92) 9 82050218 
 

TERMO DE CONCORDÂNCIA 
 

Eu, _______________________________________________________________, após ter lido e 

discutido com o pesquisador os aspectos contidos no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

declaro que concordo em participar voluntariamente da presente pesquisa e não ter recebido nenhuma 
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forma de pressão para tanto. Declaro, também, ter recebido uma via do presente Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, 

assinada pelo pesquisador, tendo sido rubricado em todas as páginas. 

 

________________________________, ____ de _________ de 2019. 

 

_________________________________ 

COLABORADOR(A) 
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ANEXO B - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) 
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