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Esta pesquisa teve por objetivo investigar as contribuições e limitações do uso didático de 

textos de Divulgação Científica (DC) para o Ensino de Ciências e a Educação em Saúde, 

especialmente considerando a abordagem do uso de antibióticos. O consumo indiscriminado 

de antibióticos e outros medicamentos e suas implicações têm sido amplamente discutidas 

por organizações nacionais e internacionais, pela mídia e sua discussão em textos de DC 

também está presente. Nesse sentido, considerando as vantagens do uso desses materiais 

no Ensino de Ciências, entendemos que a escola, em vista de sua função social, pode 

suscitar reflexões acerca do consumo responsável de antibióticos a partir do uso desses 

materiais. Para isso, realizamos uma aula com o uso didático de um texto de DC em turmas 

de Ensino Fundamental II de duas escolas com contextos sociais distintos. A coleta de 

dados baseou-se em observação participante e uso de questionários e a análise foi 

realizada através da Análise de Prosa. Os resultados sugerem que o uso do texto de DC 

possibilitou discussões, desenvolvendo a capacidade argumentativa, e trouxe um melhor 

interesse e entendimento por parte dos alunos acerca do uso de antibióticos, contribuindo, 

também, para ampliar seu universo lexical e seu conhecimento científico. De modo geral, a 

maioria dos alunos sujeitos da pesquisa não conhece revistas de DC e o uso didático 

desses materiais possibilitou um estímulo à leitura por meio da apresentação de um novo 

gênero textual. Esperamos que o trabalho desenvolvido contribua para uma melhor 

compreensão sobre o uso de textos de DC em sala de aula, especialmente no que tange a 

abordagem de assuntos interdisciplinares que envolvam Educação em Saúde.  
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other medications as well as their implications have been broadly issued by national and 

international organizations, by general media and their discussion in popular science texts is 

also present. Thus, regarding the advantages of the use of these texts on science teaching, 

we understand that the school, concerning its social role, can raise reflections about the 

responsible consumption of antibiotics from the use of these materials. Therefore, we gave a 

class using a text of popular science in junior high classes of two schools with distinct social 

backgrounds. The collecting of data was based on participant observation and the use of 

questionaires and prose analysis. The results suggest that the use of the scientific 

divulgation text allowed discussions, with the development of the argumentative capacities, 

and brought a better interest and understanding by the students on the use of antibiotics, 
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hope that this work contributes for a better comprehension about the use of popular science 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 UMA BREVE APRESENTAÇÃO  

 

 Na pesquisa que deu origem a essa dissertação, procurei unir dois assuntos pelos 

quais sempre tive muito interesse: Microbiologia e Divulgação Científica (DC). Durante a 

minha graduação em Ciências Biológicas, tive a oportunidade de entrar em contato com o 

campo da pesquisa da microbiologia ambiental e evolutiva, o que me despertou um olhar 

diferenciado para esta área da Biologia. Em contato com estágios em docência e, 

posteriormente, com o magistério, pude perceber a distância que existe entre o que se 

produz no meio acadêmico e o ambiente escolar. Acredito que a compartimentalização dos 

conhecimentos, a homogeneização de atividades avaliativas e a limitação de tempo 

engessam as possibilidades de abordagem das disciplinas de Ciências e de Biologia com 

um viés mais contextualizado. 

 Ao começar a lecionar no Ensino Fundamental, ainda que este segmento permita 

maior liberdade de atuação, aproximei-me do contexto das escolas particulares tradicionais 

e conteudistas.  Durante a minha formação inicial e continuada, adquiri o hábito de fazer 

leituras de artigos de DC e percebi como esse material poderia me atualizar criticamente 

frente aos avanços da ciência, necessidade de um profissional cujo objetivo é buscar uma 

educação científica de qualidade. Pensando nas limitações e dificuldades atreladas às 

condições de ensino em que eu atuava, percebi que os materiais que eu mesma usava para 

adquirir novos conhecimentos poderiam também ter utilidade para meus alunos, pois 

dependendo da forma que eu os abordasse, poderia resgatar o interesse deles pelo assunto 

e desenvolver hábitos saudáveis de leitura. Essa medida, ainda que tímida, me mostrou que 

o Ensino de Ciências pode ser promovido com o auxílio de outros materiais além do livro 

didático e apostilas. 

Dentro da Microbiologia, é imprescindível considerar a interação negativa e positiva 

que as bactérias e outros microrganismos têm com a saúde humana. Com o tempo, fruto de 

leituras que contextualizavam essa problemática, meu olhar sobre a importância da 

Educação em Saúde a partir da discussão da Microbiologia foi amadurecendo. Em um 

contexto de fácil acesso a medicamentos, uso abusivo de antibióticos e recentes surtos de 

infecções causadas por bactérias resistentes, percebi que esse era um assunto cuja 

abordagem poderia ser explorada no Ensino de Ciências em diversos conteúdos possíveis, 

discutindo Biodiversidade, Evolução, Química, Microbiologia e, principalmente, Educação 

em Saúde. Além disso, esse assunto abre oportunidade para discussões relacionadas a 

contextos históricos, à sociedade e a cultura do consumo, à influência da publicidade de 
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indústrias farmacêuticas, à importância de políticas públicas adequadas, dentre outras 

possibilidades. São várias as abordagens possíveis sobre este assunto que podem 

contribuir para um ensino mais contextualizado e interdisciplinar.   

 Assim, ao escolher o que gostaria de focar em minha pesquisa, tive como intuito 

contemplar estes assuntos de interesse particular e pertinência social: a discussão sobre o 

uso racional de antibióticos nas aulas de Ciências e Biologia a partir do uso de revistas de 

DC, para alcançar uma Educação em Saúde por meio da sensibilização.  

 

1.2 JUSTIFICANDO O TEMA E A PESQUISA 

 

Em busca de uma melhor qualidade de vida, torna-se fundamental conhecer o 

próprio corpo e os sintomas associados a enfermidades, bem como preveni-las, (BRASIL, 

1997, 1998a, 1998b). Neste aspecto, ter noções básicas sobre automedicação também faz 

parte dos cuidados que devemos ter com o corpo e, por conseguinte, com a nossa saúde. 

Assim, é importante compreender quais medicamentos podem ser administrados sem 

orientação médica específica e quais as prescrições médicas são imprescindíveis.  

Considerando as diversas notícias sobre surtos de infecções bacterianas no Brasil e 

em outros locais do mundo veiculadas em diversas mídias1 e outros sites jornalísticos e o 

consumo indiscriminado de antibióticos pela população, torna-se necessário que medidas 

educativas priorizem uma orientação sobre os benefícios e prejuízos ocasionados pelo uso 

de antibióticos (OLIVEIRA e MUNARETTO, 2010; BITTENCOURT, 2014). 

Embora exista essa realidade cujo problema é de âmbito mundial, pressupõe-se que 

ainda não haja, ao menos não de forma expressiva, medidas educativas eficazes que façam 

a população compreender de forma satisfatória os problemas decorrentes do uso 

inadequado de antibióticos (BITTENCOURT, 2014).  

A Organização Mundial da Saúde (WHO), em seus documentos, alerta para a 

necessidade de políticas públicas de controle e educação mais eficazes (WHO, 2014, 2015). 

Apesar de já ter sua venda controlada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) os antibióticos continuam sendo prescritos, comprados e usados sem a devida 

consciência dos impactos que podem trazer (BRASIL, 2013b). 

Assim, levando em consideração a complexidade deste assunto no que tange aos 

prejuízos à saúde, propostas curriculares educativas que contextualizem a utilização 

racional de antibióticos no sentido de uma educação para a saúde possibilitariam um 

                                                           
1 Exemplos dessas notícias estão dispostos nas referências. 
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entendimento mais crítico do assunto e uma possível mudança de postura sobre seu uso 

(SANTOS, 2007; OLIVEIRA e MUNARETTO, 2010; BITTENCOURT, 2014; GUEDES e 

ÁLVARES, 2014; WHO, 2015). Gazzinelli et al. (2006) abordam que: 

 A educação em saúde é, acima de tudo, educação. A educação, enquanto 
processo dialógico, formativo e transformativo, supõe, necessariamente, um 
contato, uma transmissão e uma aquisição de conhecimentos, mas também 
um desenvolvimento de competências, hábitos e valores [...]; supõe, 
portanto, não apenas uma reprodução do saber e da cultura, mas também 
uma produção de novos saberes e de novas expressões culturais. 
(GAZZINELLI et al., 2006, p. 19) 

 

Nessa perspectiva, acreditamos que as revistas de DC podem trazer contribuições 

para o Ensino de Ciências e a Educação em Saúde na medida em que possibilitam a 

divulgação de conhecimentos científicos e tecnológicos, tendo grande potencial de 

contextualização (LOPES e FLORCZAK, 2007).  

No caso específico discutido neste trabalho, salienta-se a importância de que, 

através da educação, haja melhor orientação à população sobre a utilização de antibióticos 

e outras drogas, principalmente no que diz respeito às possibilidades e limites da 

automedicação (BITTENCOURT, 2014; GUEDES e ÁLVARES, 2014; WANNMACHER, 

2004). 

Considerando o papel da escola de promover educação científica e tecnológica que 

seja relacionada com o contexto social dos estudantes, entende-se que o uso racional de 

antibióticos seja um tema pertinente a ser abordado em sala de aula e o uso de materiais de 

DC pode potencializar reflexões (CHASSOT, 2003; SANTOS, 2007). De acordo com Lima e 

Giordan (2015):  

...compreender as formas e os modos de uso da DC pode contribuir 
significativamente tanto para o aprimoramento de seu uso pelo sujeito 
/destinatário em situações formais de ensino quanto para a produção de 
materiais e suportes mais adequados para determinados fins. Em suma, 
investigar o uso da DC pode fomentar considerações para os autores, 
editores, professores e leitores, seja qual for seu nível de compreensão e 
interlocução com esse gênero discursivo (LIMA e GIORDAN, 2015, p.287-
288). 

 

Ferreira e Queiroz (2012) apresentam uma revisão sobre o uso de textos de DC no 

Ensino de Ciências, apontando para  uma baixa quantidade de pesquisas que investigam o 

funcionamento desses materiais em sala de aula. 

Desse modo, esse trabalho se desenvolveu a partir do questionamento sobre de que 

modo as revistas de DC podem contribuir para os processos de aprendizagem de assuntos 

pertinentes à Educação em Saúde no Ensino Fundamental. Para responder à pergunta, o 

objetivo geral deste trabalho foi investigar as contribuições e limitações do uso didático de 
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textos de DC para o Ensino de Ciências e a Educação em Saúde, especificamente 

considerando a abordagem do uso racional de antibióticos.  

Para atingir o objetivo geral dessa pesquisa, definimos, também, alguns objetivos 

específicos:  

 investigar as possibilidades didáticas de um texto de DC que aborde o tema 

antibióticos; 

 realizar uma aula cujo enfoque seja abordar Educação em Saúde a partir do uso 

didático do texto de DC selecionado; 

 observar as interações que ocorrem ao longo do desenvolvimento da aula em 

questão em turmas de Ensino Fundamental II; 

 refletir sobre o impacto que a leitura e discussão desses materiais trouxe para os 

alunos no que tange conhecimentos relacionados à Educação em Saúde; 

 buscar maior compreensão sobre as potencialidades relacionadas ao uso didático de 

textos de DC em contextos sociais distintos. 

 

A seguir, apresentamos o formato pelo qual se configurou essa dissertação. O 

primeiro capítulo refere-se à introdução que está sendo exposta – na qual explicito minha 

formação profissional, os motivos que me levaram a escolher o tema desta pesquisa, os 

objetivos da minha pesquisa e um breve resumo sobre as escolhas metodológicas 

envolvidas. O segundo e o terceiro capítulos referem-se às fundamentações teóricas que 

aportam o trabalho, sendo o segundo capítulo uma apresentação com abordagem 

conceitual e histórica da DC e as contribuições relativas ao uso desse material no Ensino de 

Ciências e o terceiro capítulo uma contextualização sobre o consumo de antibióticos, 

defendendo a pertinência de se considerar esse tema em um currículo que valorize a 

Educação em Saúde. No quarto capítulo são expostas as escolhas metodológicas 

envolvidas na pesquisa e no quinto capítulo apresentamos os resultados encontrados, bem 

como a sua discussão. Por fim, o sexto capítulo expõe as considerações finais do trabalho 

realizado, seguido pelas referências, apêndices e anexos. 

 Esperamos, no final de tudo, contribuir para um melhor entendimento sobre as 

potencialidades e limitações relacionadas ao uso de textos de DC como ferramentas 

didáticas potencialmente enriquecedoras para o Ensino de Ciências e a Educação em 

Saúde. 
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2. A DIFUSÃO CIENTÍFICA COMO PRÁTICA SOCIAL  

 

Para iniciarmos a discussão a que nos propomos, tomamos como base o conceito de 

prática social defendido por Almeida, Santos e Trindade (2000), que envolve um processo 

de interação entre sujeito, objeto e grupo social, os quais não podem ser considerados de 

forma isolada. Assim, é “no jogo dessas interações que as práticas se consolidam, adquirem 

significados e são re-significadas, impregnadas por valores e afetos...” (ALMEIDA, SANTOS 

e TRINDADE, 2000, p. 265). Por isso, “cada sujeito ou falante desempenhará sua função e 

inserção no mundo simbólico a depender dos traços cognitivos e culturais constituídos e 

ancorados de forma partilhada múltiplas vezes em sociedade” e “a linguagem é, pois, a 

força motriz que carrega e impulsiona o conhecimento prévio do sujeito a se construir 

sóciohistórico e interativamente” (SANTOS, 2012, p. 43). 

 A comunicação, por sua vez e em seu sentido mais amplo, caracteriza-se por ser um 

tipo de atividade social que relaciona produção, transmissão e recepção de formas 

simbólicas mediante o uso de recursos. Isto é, em todos os sistemas de comunicação, 

sejam eles humanos ou não, naturais ou não, ocorre a transmissão de um sinal, cuja forma 

e significado constituir-se-ão como um código - de um emissor para um receptor por meio de 

um canal (THOMPSON, 1998; LYONS, 2013).  

Para Gouvêa (2015), há um campo de experiência entre comunicador – o emissor - e 

receptor que tem fundamento na troca de elementos culturais entre os dois. Nesse sentido, 

todas as línguas são códigos e a linguagem se constitui como prática social na medida em 

que possibilita a comunicação entre indivíduos a partir de sua infinitude discreta 

(CHOMSKY, 2002; LYONS, 2013).   

Pugliese (2010) relaciona a linguagem ao meio pelo qual os indivíduos transmitem, 

recebem e reconfiguram os conhecimentos com os quais interagem durante todos os 

momentos de sua vida. Conforme Maluf, Zanella e Pagnez (2006), Pugliese (2010) e Lyons 

(2013), a linguagem falada, isto é, a oralidade, é anterior e mais básica à linguagem escrita, 

sendo a primeira nossa principal forma de comunicação, embora não se possa negar que 

pertençamos a uma cultura escrita.  

Pugliese (2010) ainda afirma que “a evolução das formas de linguagem nos 

posiciona em uma cultura tecnológica, na qual o rádio, a televisão e mais recentemente os 

computadores estimulam o desenvolvimento da oralidade em uma esfera de dependência 

da escrita” (PUGLIESE, 2010, p.6). 

 De acordo com Gouvêa (2015), com o objetivo de manter ou modificar suas relações 

sociais, a humanidade sempre demandou difundir os saberes por ela produzidos por meio 

de ações educativas. A Ciência e Tecnologia se caracterizam, por sua vez, como práticas 
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sociais e como tal demandam a difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos 

(GOUVÊA, 2015).  

Assim, a Difusão científico-tecnológica tem feito uso de diferentes meios de 

comunicação, alcançando um público cada vez maior e, por isso, se constitui como um 

fenômeno comunicacional de massa (GOUVÊA, 2015). Esse tipo atual de comunicação dos 

conhecimentos científicos se difere de outrora pela diversidade dos veículos, das formas de 

linguagem e de leitores aos quais se dirige, especialmente porque, antes dele, apenas o 

público elitizado tinha acesso a essas informações (GOUVÊA, 2015).   

A comunicação privilegia determinadas funções em suas mensagens, cujo foco pode 

ser informação, entretenimento e/ou persuasão, que, no caso dos meios de comunicação de 

massa – como jornais, livros, revistas, rádio, televisão e computador – essas “funções são 

explicitadas por meio da linguagem característica do veículo suporte” (GOUVÊA, 2015, 

p.16). Nesse sentido, Pugliese (2010) comenta que os meios de comunicação social, isto é, 

as mídias, tradicionais – como livro, jornal, televisão e rádio – se diferem dos digitais em 

vista dos primeiros possuírem um fluxo comunicacional unidirecional e dos segundos não 

apresentarem essa assimetria entre emissor e receptor. Conforme aborda Comparato 

(2001): 

 
As vias de comunicação evoluíram no sentido de uma conjugação de 
veículos e técnicas, para criar uma rede complexa e global, que conglomera 
empresas de produção da comunicação (imprensa, rádio, televisão, 
cinema), empresas de distribuição dos produtos, a indústria da informática 
ou computação eletrônica (compreendendo hardware e software) e o vasto 
setor de telecomunicações, inclusive por via de satélites espaciais. A 
Internet, em particular, representou uma verdadeira revolução comunicativa 
(COMPARATO, 2001 p.10). 

 

De acordo com Pugliese (2010), as formas de acesso à informação mudam 

radicalmente com a linguagem digital, originando processos novos e dinâmicos de produção 

e difusão de conhecimentos. Desse modo: 

 
A linguagem digital impõe mudanças radicais nas formas de acesso à 
informação, criando consequentemente novos e dinâmicos processos de 
produção e difusão de conhecimentos. Além de permitir a mistura de todas 
as linguagens, textos, imagens, sons, ruídos e vozes em ambientes 
multimidiáticos, a digitalização também permite a organização reticular dos 
fluxos informacionais em arquiteturas hipertextuais. [...] (PUGLIESE 2010, 
p.15). 

  
Não obstante, Mancebo (2002) discute que sujeitos, grupos e comunidades se 

deparam com a emergência de múltiplas novas culturas em face à intensidade e velocidade 

dos fluxos informacionais - fruto do avanço do desenvolvimento tecnológico dos meios de 

comunicação. 
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 Desse modo, considera-se que a DC é uma prática social que, por intermédio de seu 

discurso, isto é, da linguagem em interação, promove comunicação entre os indivíduos e, 

para tanto, faz uso de diversos meios comunicacionais (ORLANDI, 1987; GOUVÊA, 2015). 

Assim, trazemos a seguir algumas contribuições sobre os aspectos conceituais e históricos 

da DC que, sendo uma “prática educativa e comunicacional realizada por meio da 

linguagem” (GOUVÊA, 2015, p.19), apresenta-se como um conceito imbricado à difusão 

científica.  

 

2.1 DIFUSÃO, DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA CIÊNCIA 

 

Os distintos aportes teóricos nos dizem que conceitos como difusão e comunicação 

comumente se confundem com o da DC, mas trazem consigo significações diferentes. 

(ALBAGLI, 1996; VERAS JUNIOR, 2005; BUENO, 2010). 

Para Albagli (1996), enquanto que Difusão da Ciência é um conceito que faz 

referência a qualquer processo que leve a informação científica a um público, seja ele leigo 

ou especializado, a comunicação científica seria aquela cuja informação científica é 

direcionada a um público especializado, através de códigos próprios.  

 A DC, por sua vez, “supõe a tradução de uma linguagem especializada para uma 

leiga, visando atingir a um público mais amplo” (ALBAGLI, 1996, p.397), sendo, portanto, um 

conceito mais amplo que Comunicação Científica e mais restrito que Difusão Científica 

(ALGABLI, 1996). Nesse sentido, ela é uma atividade que abarca mais de uma esfera de 

atuação, pois, além de ter como base o conhecimento científico, faz uso de aspectos da 

comunicação social, constituindo-se como um objeto de estudo da Educação, da 

Comunicação Social, da Linguística e de outras áreas do conhecimento (LIMA e GIORDAN, 

2015). Quanto às diferenças entre divulgação e comunicação científica, Bueno (2010) 

comenta que:  

Embora os conceitos exibam características comuns, visto que ambos se 
reportam à difusão de informações em ciência, tecnologia e inovação 
(CT&I), eles pressupõem, em sua práxis, aspectos bastante distintos e que 
necessitam ser enunciados. Incluem-se, entre eles, o perfil do público, o 
nível de discurso, a natureza dos canais ou ambientes utilizados para sua 
veiculação e a intenção explícita de cada processo em particular. (BUENO, 
2010, p.2) 

 

Conforme aborda Bueno (2010), como o perfil do público alvo é diferente na 

comunicação e na DC, os seus discursos e os meios pelos quais esses tipos de difusão se 

darão também serão distintos. A DC é, de acordo com o autor, uma forma de difusão 

científica voltada para um público leigo e, por isso, requer que seus códigos sejam 
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compreendidos por pessoas que não são especialistas. Por isso, é preciso que haja 

decodificação ou recodificação de um discurso anterior especializado, fazendo-se, para 

tanto, uso de recursos que podem interferir na precisão da informação (BUENO, 2010).  

Cunha e Giordan (2015) trazem contribuições nesse sentido, na medida em que 

afirmam a DC como um gênero de discurso específico, visto que seu texto “não é apenas 

uma cópia modificada do texto científico, uma adaptação. É uma nova estruturação do 

discurso, de um novo gênero no qual a base da informação provém do discurso científico” 

(CUNHA e GIORDAN, 2015, p. 68).  

 Desse modo, de acordo com Albagli (1996), a evolução da DC, que tem 

acompanhado o próprio desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia, pode compreender 

diferentes aspectos e objetivos, sejam eles educacionais, políticos ou ideológicos e a ênfase 

dada a cada um desses diz respeito a públicos diferentes, ainda que, de acordo com 

Gouvêa (2015), não seja possível definir completamente quem será o público leitor. 

 

2.2 CIÊNCIA E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA  

 

A expressão social da ciência foi surgindo progressivamente, no conjunto de 

transformações que ocorreram na Europa que caracterizaram o fim da Idade Média e o 

início da Idade Moderna (ALBAGLI, 1996; VERAS JUNIOR, 2005). Assim, “a divulgação do 

conhecimento científico para o público leigo teve origem com a própria ciência moderna, na 

Europa do século XV” (MUELLER e CARIBÉ, 2010, p. 14). Conforme os mesmos autores: 

 

O acesso ao conhecimento científico pela sociedade em geral, hoje, um fato 
considerado desejável e corriqueiro nos países democráticos, teve um início 
marcado por repressão e preconceito, mas foi, aos poucos, conquistando 
espaço e reconhecimento. (MUELLER e CARIBÉ, 2010, p.13) 

 

Neste conjunto de transformações, Albagli (1996) cita, especificamente, a “revolução 

científica” dos séculos XVI e XVII. Embora no século XVI tenham surgido as primeiras 

academias de Ciência, Mueller e Caribé (2010) abordam que, nos períodos anteriores à 

Revolução Científica do século XVII, somente as diminutas elites intelectuais tinham acesso 

aos conhecimentos relacionados ao mundo natural, pois os saberes produzidos eram 

escritos em latim erudito. De acordo com Rios et al. (2005):  

 

A redação jornalística voltada para a ciência iniciou-se no século XVI, 
quando a Igreja e o Estado censuravam o trabalho dos cientistas. Nessa 
época, as reuniões às escondidas foram uma alternativa encontrada pelos 
pesquisadores para manter uns aos outros informados sobre suas 
descobertas (RIOS et al., 2005, p. 114). 
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Mueller e Caribé (2010) afirmam que, porém, obras de cunho científico destinadas a 

um público mais amplo começaram a surgir com o tempo e, para tornar seus textos mais 

acessíveis, os estudiosos e filósofos passaram a escrever em línguas vernáculas (locais), a 

despeito do latim. Essa era, de acordo com Mueller e Caribé (2010) uma tentativa dos 

eruditos obterem legitimidade e reconhecimento para a ciência e sua produção em um 

mundo marcadamente influenciado pela religião.  

Em sequência à segunda metade do século XVII, sociedades científicas emergiram e 

se estabilizaram e, conforme Mueller e Caribé (2010) discutem em seu trabalho, houve o 

surgimento dos primeiros periódicos científicos. A ciência começou a ser vista como um 

conhecimento distinto da filosofia e de conhecimentos humanísticos, dentro da qual os 

ideais iluministas e a ciência experimental e matematizada inspiraram linhas novas de 

entendimento moral, estético e político, estimulando, também a produção de diversas obras 

de divulgação. Em continuação, os primeiros livros usados como instrumentos de DC 

surgiram nos séculos XVII e XVIII, tendo, então, as atividades de divulgação dos 

conhecimentos científicos se desenvolvido e se consolidado (MUELLER e CARIBÉ, 2010).  

Os resultados práticos da pesquisa científica foram, no entanto, mais percebidos com 

a primeira e a segunda Revolução Industrial, em meados do século XVIII e fins do século 

XIX, respectivamente. Nesse período, de acordo com Albagli (1996), houve um alargamento 

da consciência social no que se dizia respeito às aplicações do conhecimento científico que 

possibilitavam o progresso material. Mueller e Caribé (2010) discutem que, no século XVIII, 

a urbanização crescente estimulou mudanças na organização social, trazendo à luz da 

época uma nova classe média, a qual seria o futuro público-alvo das iniciativas de 

divulgação da ciência, como as primeiras conferências científicas dotadas de ludicidade e 

entretenimento. Assim, neste século, a ciência passou a ser encarada como fonte de 

interesse e de diversão pela aristocracia e pela classe média da Europa (MUELLER e 

CARIBE, 2010).  

O século XIX foi, segundo estes mesmos autores, considerado o século “da ciência, 

da educação e das transformações políticas, econômicas e sociais” cuja característica era a 

prevalência do otimismo em relação aos benefícios do avanço científico e tecnológico e às 

ideias de aplicação da ciência à indústria (MUELLER e CARIBÉ, 2010, p.21). Assim, houve 

surgimento de conferências para o progresso da ciência e de periódicos científicos 

mundialmente importantes, como a Nature e a Science, em 1869 e 1880, respectivamente. 

No final do século XIX, com o surgimento e desenvolvimento da tecnologia da informação - 

que se expandiu na metade do século XX - o modo como a DC era realizada foi 

revolucionada (MUELLER e CARIBÉ, 2010).  



 

19 
 

Em meados do século XX, no período pós-guerra, as ações de divulgação da ciência 

se intensificaram e novos meios foram explorados, como as tecnologias audiovisuais (rádio 

e cinema). Com isso, as relações entre ciência e sociedade sofreram uma transformação 

radical, com a rápida propagação das perspectivas de aplicação do conhecimento científico, 

influenciando a economia e a vida cotidiana das pessoas e atraindo atenção da sociedade 

para os efeitos positivos e também negativos da ciência (ALBAGLI, 1996; RIOS et al., 2005; 

MUELLER e CARIBÉ, 2010).  

A DC, de acordo com Albagli (1996), acompanhou o desenvolvimento científico e 

tecnológico ao longo do tempo, mas foi dentro do contexto pós-guerra que as iniciativas de 

popularização da ciência e da tecnologia tiveram maior sistematicidade. No século XX, a 

ciência foi incorporada ao funcionamento cotidiano da sociedade, passando a “desempenhar 

um papel estratégico como força produtiva e como mercadoria” (ALBAGLI, 1996, p. 396) e 

tendo a cultura científica influência significativa no Ocidente. Conforme aborda Veras Junior 

(2005): 

No início do século XX, os jornais - que estavam rapidamente se 
transformando em veículos de comunicação de massa - traziam matérias 
sobre assuntos que os seus jornalistas e leitores podiam entender. Mas, 
com o objetivo de despertar o interesse do público, frequentemente 
enfeitavam as reportagens com o bizarro e o imaginário. Histórias sobre o 
estranho, o incomum e o impossível enchiam a imprensa popular e davam a 
impressão de que a ciência se centrava no bizarro. (VERAS JUNIOR, 2005, 
p.71) 

 

Assim, “rádio, televisão, cinema e imprensa mais apurada, conjugados com o 

incremento da educação básica, fizeram do século XX a era da informação” (MUELLER e 

CARIBÉ, 2010, p.27). No entanto, de acordo com os mesmos autores, nenhum desses 

inventos foi tão impactante quanto à internet, onde há fusão de todas as formas de 

comunicação, tornando a informação acessível como nunca antes foi. Conforme aborda 

Rios et al.(2005): 

 

Em meados de 1990, a divulgação científica ganha nova aliada, a internet, 
que através de jornais eletrônicos, sites de pesquisa e de debates, abre 
uma nova forma de aprender sobre ciência. Atualmente, a internet tornou-se 
um dos meios mais utilizados por pesquisadores das mais diversas áreas. 
(RIOS et al., 2005, p. 115) 

 

Como observado nessa sucinta retrospectiva da história da DC, o direito à 

informação científica, de acordo com Mueller e Caribé (2010), foi sendo conquistado 

lentamente, desde o século XV até os dias atuais. Desse modo, em pleno século XXI, o que 

se tem hoje a respeito da Divulgação Científica foi fruto do “esforço daqueles que, ao longo 

do tempo, acreditaram no poder do conhecimento e na premência de torna-lo acessível a 

grupos sempre maiores, em todo o mundo” (MUELLER e CARIBE, 2010, p. 28).  
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Atualmente, são inegáveis os muitos benefícios que os avanços da Ciência e 

Tecnologia trazem à sociedade, desde o desenvolvimento de novas técnicas de produção 

de alimentos à popularização de aparelhos eletrônicos que facilitam a comunicação e às 

novas descobertas e aplicações da medicina que aumentaram a expectativa de vida da 

população. As melhorias das condições de vida são fruto do aumento e aperfeiçoamento 

dos conhecimentos sobre a ciência (ALMEIDA, 2002). Cresce, então, mais do que nunca, a 

necessidade de que o conhecimento científico e tecnológico acumulado seja transmitido ao 

público não somente especializado, mas também ao leigo. No entanto, Almeida (2002) 

comenta sobre a necessidade de que as pessoas sejam esclarecidas, dentro de suas 

limitações, sobre os serviços e problemas que a ciência pode trazer às suas vidas. 

Neste contexto, a Difusão Científica tem como objetivo familiarizar as pessoas com a 

ciência, desenvolvendo uma confiança proveitosa nos métodos científicos e uma 

consciência esclarecida de suas possíveis aplicações (ALMEIDA, 2002). A disseminação 

dos avanços científicos também têm, portanto, grande importância em uma sociedade cuja 

ciência possui inserção socioeconômica cada vez mais evidente (ALGABLI, 1996). De 

acordo com Silva, Arouca e Guimarães (2002):  

 

A necessidade da popularização da ciência e mais especificamente da 
alfabetização em ciência não está restrita à órbita dos direitos do cidadão. 
Existem razões de ordem econômica que também determinam que 
cientistas, jornalistas, instituições, empresas e governos desenvolvam 
ações nessas áreas. (SILVA, AROUCA e GUIMARÃES, 2002, p. 157) 

 

Há diferentes maneiras pelas quais o conhecimento científico e tecnológico chegam 

ao público leigo e suas influências são diversas. O papel do comunicador científico, isto é, 

aquele que tenta popularizar um conhecimento científico produzido por outros é, portanto, 

fundamental, pois é ele quem seleciona o tipo de informação e a maneira como ela vai 

atingir às pessoas. Por isso, entender o “modo pelo qual a sociedade percebe a atividade 

científica e absorve seus resultados, bem como os tipos e canais de informação científica a 

que tem acesso” é fundamental (ALBAGLI, 1996, p.396). 

2.3 A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NO BRASIL  

 

De acordo com Massarani e Moreira (2002, 2003) e Rios et al. (2005), a DC ocorre 

no Brasil, mesmo que timidamente, há, pelo menos, dois séculos. De acordo com Massarani 

e Moreira (2002), “no Brasil dos séculos XVI, XVII e XVIII, uma colônia portuguesa de 

exploração, atividades científicas ou mesmo de difusão das idéias modernas eram 

praticamente inexistentes” (MASSARANI e MOREIRA, 2002, p. 44). 
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As primeiras iniciativas mais organizadas de difusão da ciência moderna surgiram no 

momento de intensas transformações políticas, culturais e econômicas que ocorriam no país 

no início do século XIX, quando houve a transferência da Corte portuguesa para o Brasil e 

rompimento do bloqueio cultural, bem como criação de instituições de ensino superior e 

maior atuação da imprensa (MASSARANI e MOREIRA, 2002; RIOS et. al., 2005). 

Massarani e Moreira (2002) abordam que na metade do século XIX e subsequente à 

segunda Revolução Industrial na Europa, as atividades de DC em todo o mundo se 

intensificaram e, ainda que em menor escala, isso também ocorreu no Brasil, trazendo uma 

onda de otimismo em relação aos benefícios do progresso técnico-científico. Contudo, a 

produção de pesquisa no país era incipiente e marginal e sua instrução era limitada à 

pequena elite brasileira, pois os textos de DC ainda eram de difícil entendimento para o 

público não especializado (MASSARANI e MOREIRA, 2002, 2003). 

No século XX, MASSARANI e MOREIRA (2002, 2003) comentam que os 

movimentos de educação e DC se intensificaram no Rio de Janeiro particularmente nos 

anos 1920, sofrendo retração nas décadas seguintes. De acordo com os autores, a 

intensificação da DC destacada na década de 1920 se deu através de jornais, revistas, 

livros, conferências periódicas e rádios. Este último, de acordo com os autores: 

 

[...] gerou uma onda de euforia em alguns meios educacionais muito similar 
à que presenciamos com a Internet nesta década e, anos atrás, com a TV. 
Acreditava-se, naquele momento, que o rádio seria um meio barato, rápido 
e eficaz de democratizar a informação e, assim, educar toda a nação. 
(MASSARANI, 1998, p 124) 

 

Os movimentos citados acima, ainda conforme abordam Massarani e Moreira (2002, 

2003), estão em consonância com o desenvolvimento da ciência no país - que também teve 

a década de 1920 como um momento significativo, com consequente valorização da ciência 

e do cientista. Envolvidos neste processo, estão o surgimento de uma comunidade científica 

- cujos integrantes pertenciam às classes sociais mais altas - e a criação e reformulação de 

instituições científicas - como a Academia Brasileira de Ciências (MASSARANI e MOREIRA, 

2002, 2003).  

Foi também nesta mesma década que foi criada a Associação Brasileira de 

Educação que, por motivos óbvios, tinha como principal objetivo promover iniciativas para a 

difusão e o aperfeiçoamento da educação no Brasil, sendo a década de 1920 um dos 

períodos mais significativos para a DC (MASSARANI e MOREIRA, 2002). 

Nas décadas seguintes, entre os anos 1930 e 1970, de acordo com Massarani e 

Moreira (2002, 2003), a ciência evoluiu de forma mais lenta e as atividades de DC também 

se retraíram. Neste período, conforme os autores, importantes instituições de pesquisa 
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foram criadas e houve a publicação de livros de DC e a produção de inúmeros filmes que 

visavam divulgar informações científicas com ênfase nacionalista e no didatismo.  

No final desde período, ainda nos anos 1960, sob influência das transformações 

ocorridas na educação em ciências nos Estados Unidos, surgiu no Brasil um movimento de 

educação renovador que colocava em evidência a importância da experimentação para o 

ensino de Ciências. Assim, devido a estes movimentos, foram criados centros de ciências 

que contribuíram para a popularização da ciência (MASSARANI e MOREIRA, 2002, 2003).  

Após essas décadas, conforme Massarani e Moreira (2002, 2003), a DC no Brasil 

passou por um período rico em experiências. A partir da década de 1970, a situação política 

do país estimulou a ocorrência de conferências promovidas pela Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência, tendo grande repercussão pública e na imprensa e atraindo 

cientistas, professores e estudantes. De acordo com Cunha (2007), o desenvolvimento 

científico-tecnológico foi impulsionado no período militar e, conforme abordam Massarani e 

Moreira (2002), a DC voltou a ser considerada fundamental pela comunidade científica, 

sendo vista como elemento de superação do subdesenvolvimento e dos problemas sociais. 

Em continuação, na década de 1980, novas atividades de DC passaram a ser 

veiculadas em seções de ciência por jornais diários nacionais e regionais, bem como por 

programas de televisão voltados para a ciência e muitos outros centros e museus de 

ciências foram criados. Estes, no entanto, ainda se concentram nas regiões mais ricas do 

país, refletindo a desigualdade social existente no Brasil (MASSARANI e MOREIRA, 2002, 

2003). Foi também a partir da década de 1980 que surgiram muitas das revistas de DC e 

que foi criado o Ministério da Ciência e Tecnologia, enfatizando a política científica no Brasil 

e definindo áreas estratégicas para apoio e investimento (MASSARANI e MOREIRA, 2003; 

VERAS JUNIOR, 2005; CUNHA, 2007). 

Conforme abordam Massarani e Moreira (2002, 2003), houve uma perceptível 

redução no final da década de 1990 e início de 2000 dos espaços de jornais nacionais e 

regionais destinados à DC criados nos anos 1980. Apesar disso, os autores comentam ser 

crescente o interesse da sociedade por temas relacionados à biotecnologia e suas 

aplicações e, por isso, este tema tem ampla cobertura em jornais e revistas, sendo muitas 

publicações traduções de textos oriundos de fontes internacionais. A despeito do crescente 

interesse pela população, ainda há carência de jornalistas especializados em ciência.  

Assim, de acordo com Massarani e Moreira (2003), houve, nas décadas de 1980 e 

1990 o início de um processo que timidamente tenta profissionalizar comunicadores e 

mediadores que trabalham na área de DC, além de uma busca por uma atuação mais 

integrada entre diferentes grupos e instituições vinculados à DC. 
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  A situação geral das atividades relacionadas à DC no Brasil, conforme Massarani e 

Moreira (2002), até meados de 2000 permaneceu frágil, pois  era oriunda de atividades 

ainda consideradas marginais. Concomitantemente, os autores argumentam que a DC 

promovida por organismos nacionais de fomento à pesquisa  favoreciam o marketing 

científico. Desse modo, Massarani e Moreira (2002) também comentam sobre a 

necessidade da criação de um programa nacional de DC, como já existente em outros 

países, que valorizasse o potencial de ação de universidades públicas e instituições de 

pesquisa e que promovesse uma Difusão Científica mais ampla (MASSARANI e MOREIRA, 

2002). 

 Em acordo com o que foi discutido acima, Arguelo (2002) defende que a DC deva ser 

um tema da política pública e obrigação das universidades que produzem novo 

conhecimento. No entanto, “poucos divulgadores de ciências conhecem ciências e 

educação, poucos cientistas sabem educar e divulgar e [...] poucos professores de ciências 

sabem educar, divulgar e conhecem ciências”. (ARGUELO, 2002, p. 205). Nesse sentido, 

trazemos reflexões acerca do papel do jornalismo na DC.  

2.4 JORNALISMO COMO FORMA DE DIVULGAR A CIÊNCIA 

 

 A história da DC permite observar que o avanço do jornalismo e de sua influência na 

sociedade trouxe consigo a necessidade de incluir a informação científica nos jornais 

(Mueller e Caribé 2010). O jornalismo científico é, de acordo com Albagli (1996), o veículo 

mais tradicional de divulgação da ciência para o público em geral. Segundo Thiollent (1983, 

apud Dias e Almeida, 2009), entende-se que o jornalismo científico seja: 

 

O conjunto das atividades jornalísticas dedicadas a assuntos científicos e 
tecnológicos e direcionadas para o grande público dos não especialistas, 
por meio de diversas mídias: imprensa, rádio, televisão, jornais 
especializados e outras publicações a nível de vulgarização. (THIOLLENT 
apud DIAS e ALMEIDA, 2009)  

 

A origem histórica do jornalismo científico está ligada aos movimentos científicos que 

tiveram início nos séculos XVI e XVII (ALBAGLI, 1996; RIOS et al., 2005; VERAS JUNIOR, 

2005; CUNHA, 2007). A Associação Brasileira de Jornalismo Científico, fundada na década 

de 1970, foi um dos muitos movimentos que ocorreram ao longo da trajetória da DC no 

Brasil e teve como um dos seus objetivos principais a democratização do conhecimento 

científico e tecnológico (MASSARANI e MOREIRA, 2002).  

Assim, de acordo com Bueno (2009), a evolução do jornalismo científico no Brasil 

está relacionada com a própria evolução da imprensa e da indústria de comunicação, com 



 

24 
 

desenvolvimento, nos últimos 30 anos, das áreas de informática e computação, 

biotecnologia, meio ambiente, dentre outras (BUENO, 2009).  

 Conforme discute Bueno (2010), a DC está associada à difusão de informações 

através de diversos veículos de comunicação, como, por exemplo, pela imprensa. O 

jornalismo científico, nessa perspectiva, é então uma das formas como a DC pode ocorrer. 

No entanto, o jornalismo científico “é um gênero específico e possui uma linguagem própria 

de decodificação das notícias, constituindo uma categoria à parte” (VERAS JUNIOR, 2005, 

p. 44).  

 Rios et al.(2005) e Cunha e Giordan (2015) comentam que os critérios que devem 

ser adotados pelo jornalismo científico são os mesmos necessários ao jornalismo não-

especializado, entre eles a noticiabilidade, atualidade, periodicidade, universalidade e 

relevância social. Assim, o jornalista científico deve ter consciência de sua importante 

função, pois há muita responsabilidade envolvida na tradução da linguagem científica para o 

texto jornalístico (CHAMPAGNE, 1997). 

 O jornalismo científico no Brasil, de acordo com Massarani e Moreira (2002), ainda 

se baseia em uma visão mistificada da ciência que dá ênfase a seus aspectos espetaculares 

e geniais, bem como nas aplicações imediatas. Assim, é incomum que sejam levados em 

conta aspectos importantes que construam uma visão realista sobre a ciência “como as 

questões de risco e incertezas ou o funcionamento real da ciência com suas controvérsias e 

sua profunda inserção no meio cultural e socioeconômico” (MASSARANI e MOREIRA, 2002, 

p.63).  

Bueno (2010), seguindo este raciocínio, discute que a percepção do público leigo é 

difusa e pode envolver uma série de equívocos que confere à Ciência e à Tecnologia um 

aspecto de genialidade. Na opinião do autor, o ensino formal da ciência e os meios de 

comunicação de massa podem favorecer essa percepção ao destacar historicamente 

indivíduos absolutamente privilegiados a despeito dos processos particulares de produção e 

ao anunciar os avanços científicos e tecnológicos com sensacionalismo. 

O jornalismo científico é, por vezes, sensacionalista porque, de acordo com Teixeira 

(2002), as reportagens caem no problema de afirmar resultados que são fruto do 

reducionismo que marca a prática científica sem, contudo, trazer maiores explicações. 

Assim, o jornalismo científico considerado bom é aquele que faz propaganda da ideia da 

ciência sem abordar o contraditório, deixando de expor contrapontos e apresentando-se 

como uma verdade livre de versões (CUNHA, 2007). O mesmo autor afirma que: 

É pressuposto que, por meio da ciência, a humanidade conquistou para si o 
poder de engenheirar o mundo, de dominá-lo e colocá-lo a seu serviço, para 
extrair dele sua sobrevivência. Nem jornalistas, nem cientistas, nem o 
chamado público em geral desejam ver esse poder – que acalanta, ampara 
e consola – em xeque (TEIXEIRA, 2002, p. 135). 
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 Nesse aspecto, Almeida (2002), coloca em questão que ainda muito se discute sobre 

a qualidade do jornalismo praticado no Brasil. De acordo com ele, a insatisfação com a 

produção de mídias coloca em destaque a importância da formação adequada de um 

jornalista científico, pois ele terá mais recursos para estabelecer o contraditório no momento 

que for escrever, se conhecer bem um assunto. Assim, esse profissional não necessita 

saber sobre todos os assuntos. O que é imprescindível é que, na prática do jornalismo, ele 

saiba como usar o contraditório, buscando construir versões mais precisas e dados que 

fortaleçam ou enfraqueçam a afirmação de suas fontes, possibilitando, com isso, que mais 

vozes se expressem. De acordo com Capozoli (2002): 

 

“[...] divulgadores científicos, como observadores do mundo, devem cuidar 
de sua formação com a dedicação de um atleta que molda seus músculos. 
Mas essa dedicação não pode nem deve ser um processo mecânico, ou 
seja, um mero ajuntamento de informação. O desafio de um divulgador é 
forjar sínteses, tarefa que exige esforço, determinação e algo que, por um 
constrangimento injustificável, quase não se diz: amor ao conhecimento. 
(CAPOZOLI, 2002, 122) 

 

 Continuando a discussão, Albagli (1996) comenta que apesar da profissionalização 

do jornalismo científico ter avançado nas últimas décadas, essa atividade ainda é alvo de 

muitas críticas e controvérsias. Isso ocorre porque, por um lado, há pessoas que defendem 

a existência de um jornalismo científico com linguagem jornalística própria, o que demanda 

habilidades específicas que devem ser realizadas exclusivamente por profissionais de 

comunicação. Por outro lado, porém, há cientistas que são contrários a essa opinião, pois 

argumentam que os critérios usados por jornalistas na seleção de notícias e abordagem 

com que elas serão feitas são próprios à imprensa convencional cuja ideologia mercantilista 

marcada pelo sensacionalismo reforça ideias dominantes, tais como o mito da ciência como 

poder supremo e neutro (ALGABLI, 1996; CHAMPAGNE, 1997).  

Veras Junior (2005) aborda essa realidade, comentando que “a insuficiente formação 

do jornalista para cobrir ciência e a incompreensão de boa parte dos cientistas sobre o papel 

do Jornalismo Científico, podem comprometer a qualidade final destes produtos noticiosos” 

(VERAS JUNIOR, 2005, p.67). Assim, conforme Bertolli Filho (2006) defendem que:  

A condição de gênero implica que o jornalismo científico atua, em princípio, 
em conformidade com os procedimentos rotineiros de qualquer outra 
expressão jornalística. O contato com as fontes, a obtenção e checagem 
das informações e a formatação do texto noticioso, com o emprego de um 
vocabulário de fácil compreensão são algumas das tarefas requeridas do 
jornalista, qualquer que seja a especialidade (BERTOLLI FILHO, 2006, p.3). 

 

Cunha (2007) explicita alguns desafios relacionados ao jornalismo científico no Brasil 

que carecem de reflexões a respeito do “sensacionalismo, desinformação, falta de formação 
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no campo científico por parte dos jornalistas, relação intricada entre cientistas e repórteres, 

uso político da ciência” (CUNHA, 2007, p. 36). 

Considerando a importância que o jornalismo científico tem para a divulgação do 

conhecimento adquirido pela ciência, entende-se que um bom jornalista e divulgador 

científico deve estar comprometido com a produção de texto, pela qual a sua interpretação 

da fonte trará novas reconfigurações para o mundo, produzindo tanto conhecimento primário 

quando uma pesquisa convencional (CAPOZOLI, 2002).  

2.5 AS REVISTAS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA  

Em face da necessidade de buscar cada vez mais domínio sobre os conhecimentos 

científico-tecnológicos que fundamentam a sociedade global e o cotidiano, as pessoas 

recorrem aos meios de comunicação de massa, passando a mídia a exercer papel 

estratégico nesse sentido (BERTOLLI FILHO, 2006). Devido ao seu grande potencial de 

divulgação, as mídias eletrônicas e impressas são frequentemente associadas ao jornalismo 

científico, cujo caráter pode ser informativo – a partir de notas, notícias, reportagens, 

entrevistas – e opinativo – a partir de editoriais, comentários, artigos, colunas, crônicas, 

cartoons e cartas (ALBAGLI, 1996).  

Nesse contexto, as mídias vinculadas ao jornalismo científico como Ciência Hoje, 

Superinteressante, Scientific American Brasil e Galileu são alguns dos principais periódicos 

de DC do Brasil surgidos a partir da década de 1980 (MACEDO, 2002; MASSARANI e 

MOREIRA, 2002; RIOS et al., 2005; BERTOLLI FILHO, 2006; LOPES e FLORZAK, 2007; 

BUENO, 2009, 2010).  

Macedo (2002) comenta que, atualmente quase todas as revistas impressas de DC 

têm sites na internet, embora tenham diferentes características. Isto é, eles podem 

disponibilizar ser meros folhetos de promoção da versão impressa; reproduzir parcialmente 

o conteúdo dessas versões, tendo alguns resumos e reproduções na íntegra; oferecer 

complementos da versão impressa; ou mesmo podem mesclar essas características. Assim, 

quando se pensa na internet como um espaço de divulgação da ciência, ficam visíveis as 

potencialidades que esse meio de comunicação oferece, bem como os problemas que lhe 

acompanham (MACEDO, 2002). Conforme aborda Bueno (2010): 

 

O acesso à comunicação científica tem sido bastante favorecido pelas 
novas tecnologias, que estimulam e potencializam a implantação de 
ambientes que reúnem número significativo de periódicos, disponibilizando 
gratuitamente seu conteúdo integral (BUENO, 2010, p.6). 

 

Ainda que, conforme exposto anteriormente, o Brasil careça de profissionais 

qualificados no setor de jornalismo científico, as empresas de comunicação passaram a 
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buscar, de forma mais insistente, profissionais que sejam capazes de compreender o 

discurso científico e tenham capacidade de transmiti-lo a um público (ALMEIDA, 2002; 

BERTOLLI FILHO, 2006). Assim, é cada vez mais comum a parceria entre jornalistas e 

cientistas “na produção de textos ou reportagens para determinadas publicações, 

particularmente, sob a responsabilidade de entidades científicas, universidades e institutos 

de pesquisa” (BUENO, 2010, p.6).  

Tem se consolidado no Brasil, portanto, uma nova fase do jornalismo científico “que, 

efetivamente, sinaliza para o crescimento de novos espaços de divulgação e para a 

acelerada capacitação dos profissionais de imprensa e de comunicadores científicos” 

(BUENO, 2009, p. 120). Essa situação, de acordo com o autor, ainda possui lacunas a 

serem preenchidas pela mídia brasileira em busca de maior democratização do 

conhecimento científico.  

Conforme Bueno (2009), a DC possui como obstáculo a ausência da cultura de 

comunicação por parte dos principais centros geradores de Ciência e Tecnologia. De acordo 

com esse autor:  

 

O jornalismo científico brasileiro ainda mantém sua posição de dependência 
em relação a fontes externas, repercutindo, prioritariamente, a ciência e a 
tecnologia que são produzidas no mundo desenvolvido, subestimando, em 
grande parte, a contribuição brasileira, notadamente a que ocorre fora do 
eixo Rio – São Paulo. (BUENO, 2009, p. 122) 

 

 Embora as revistas mencionadas anteriormente tenham um objetivo em comum – a 

DC -, elas lidam com materiais com características distintas. Bueno (2010) aborda que elas 

possuem “distinções importantes em termos de audiência, temáticas e nível de discurso” 

(BUENO, 2010, p.9). Em vista disso, apresentamos uma breve descrição da revista fonte da 

qual o texto de DC usado nesta pesquisa foi retirado.  

2.5.1 A revista Galileu 

 A revista Galileu, conforme já mencionada, compõe o escopo das principais revistas 

de DC brasileiras de grande representatividade. De acordo com Massarani e Moreira (2002), 

o período que abarcou o surgimento da revista Ciência Hoje, em 1982, foi seguido pelo 

aparecimento de outras revistas de DC ligadas a empresas privadas, como a Globo Ciência, 

atualmente conhecida como Galileu. 

Conforme abordam Lopes e Florczak (2007), a Revista Galileu é redigida por 

jornalistas e tem como alvo o público jovem e isso pode ser percebido pela observação do 

uso de gírias e publicidade especializada para esse público. Assim, esta revista possui 

materiais que, com os devidos cuidados, podem ser usados em sala de aula e têm grande 
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interatividade com outras mídias, como a internet, mesmo que possua um cunho mais 

comercial do que revistas como a Ciência Hoje (LOPES e FLORCZAK, 2007).  De acordo 

com Macedo (2002), a revista Galileu conta com uma versão eletrônica cuja reprodução da 

versão impressa é integral, não colocando em questão se é paga ou gratuita.  

 De acordo com a Galileu (2015a), a primeira edição da revista Globo Ciência foi em 

agosto de 1991, passando em setembro de 1998 a ser chamada de revista Galileu. A 

mesma referência cita que a mudança ocorrida não se ateve apenas ao nome, mas também 

alterou o projeto gráfico e editorial da revista. O ano de 1999 marca a estreia da revista na 

internet, onde os leitores passaram a ser, também, internautas; em 2009, quando completou 

18 anos, a revista passa a ter um caráter mais jovem, modernizando o foco e o seu visual, 

com a tecnologia e a ciência fazendo parte do dia a dia; acompanhando a nova proposta da 

revista, ocorrem mudanças também no site, em que estreia-se uma versão revista, ampliada 

e sempre atualizada (GALILEU, 2015a). Em 2011, a Galileu passa a oferecer mais um 

formato digital por meio de Ipad, com animações, vídeos e gráficos (GALILEU, 2015a). 

 De acordo com a mesma fonte, a revista Galileu se preocupa em abordar assuntos 

relativos à ciência, tecnologia, comportamento e política, buscando deslocar o leitor da zona 

de conforto por meio da discussão de assuntos polêmicos, explicando o mundo de forma 

descolada e ajudando o leitor em questões do cotidiano (GALILEU, 2015a).  

 

2.6 O ENSINO DE CIÊNCIAS E OS TEXTOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 O grande desafio para renovar o Ensino de Ciências é, de acordo com Santos 

(2007), propiciar que a Educação Científica seja entendida como um domínio cultural dentro 

de uma sociedade tecnológica, cuja linguagem científica seja entendida como ferramenta 

para que possamos compreender nossa cultura moderna. De acordo com o autor, 

dependendo da concepção que tenhamos sobre o papel da Educação Científica, teremos 

distintas concepções de ensino (SANTOS, 2007).  

A Academia Brasileira de Ciências (2007) defende que o Ensino de Ciências 

estimule o raciocínio lógico e a curiosidade, ajudando a formar cidadãos mais aptos a 

enfrentar desafios e fortalecendo a democracia, pois dá à população melhores condições 

para participar dos debates sobre temas científicos que afetam o cotidiano. Nesse sentido, 

pretende-se promover novas formas de ver o mundo, refletindo e analisando fenômenos 

para que os jovens possam se beneficiar, pessoal e socialmente, da racionalidade científica 

(AGUIAR JUNIOR, 2001). 

 Praia, Gil-Perez e Vilches (2007) discutem a importância de se refletir sobre o papel 

da natureza da ciência na Educação Científica, considerando especialmente a tomada de 



 

29 
 

decisões tecnocientíficas com interesse social. Isto requer uma formação científica que 

contemple os problemas sociais, avaliação de riscos, possíveis consequências a médio e à 

longo prazo e soluções (PRAIA, GIL-PEREZ e VILCHES, 2007; SANTOS, 2007). Nesse 

sentido, Santos (2007) defende que a ciência seja encarada com base em suas dimensões 

sociais e políticas, entendendo seus limites e possibilidades de uma forma crítica. Assim, é 

fundamental considerar o Ensino de Ciências que promova o desenvolvimento de valores 

vinculados aos interesses coletivos e necessidades humanas (CHASSOT, 2003).  

 Santos (2007) argumenta, também, que para se alcançar uma educação científica 

crítica, é necessário fazer uso de uma abordagem com a perspectiva de letramento 

científico e tecnológico (LCT) vinculado a sua função social, questionando modelos e 

valores relativos ao desenvolvimento científico e tecnológico em uma sociedade. Desse 

modo, de acordo com o autor, considerar o Letramento Científico como prática social requer 

que o indivíduo participe ativamente na sociedade e que o currículo dê novos significados 

aos saberes científicos escolares que ainda são abordados de forma descontextualizada, 

levando em conta distintas abordagens em sala de aula. 

O professor, nesse sentido, tem papel fundamental. Gouvêa (2015) comenta sobre a 

necessidade de que “se insira na formação inicial o uso de materiais de divulgação da 

ciência e da técnica, no sentido de ampliar a formação desse futuro professor na perspectiva 

de sua cidadania, principalmente a política” (GOUVÊA, 2015, p. 36). 

O Letramento Científico deve considerar, portanto, um conjunto de trocas que 

relacionam as vivências pessoais de cada aluno, o compartilhamento de conhecimento entre 

docentes e discentes e a construção em conjunto de uma forma crítica de pensar e entender 

a ciência (FRISON, VIANNA e RIBAS, 2012; SANTOS, 2007). Frison, Vianna e Ribas (2012) 

discutem sobre o processo de aprendizagem ser considerado como o modo através do qual 

os sujeitos podem adquirir novos conhecimentos, desenvolvendo competências e 

modificando comportamentos.  

De acordo com Lopes e Florczak (2007), os livros didáticos são os principais 

instrumentos usados pelos professores para a preparação e desenvolvimento de suas aulas, 

embora a utilização de outros recursos, como jornais, revistas, textos e mídia eletrônica seja 

feita por muitos docentes. Os autores argumentam que a abordagem de assuntos que 

aparecem na mídia possibilita que o ensino seja mais contextualizado, envolvendo o aluno 

em temáticas atuais do conhecimento humano. Tozoni-Reis et al. (2011) abordam em seu 

trabalho que os livros didáticos são usados não só para orientar a preparação das aulas, 

mas como fonte principal de informação do próprio docente. De acordo com Alcântara 

(2010), uma pesquisa realizada pela Universidade Estadual Paulista sugere que os 

materiais mais usados pelos professores para buscar conhecimento são livros didáticos, 
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revistas e, em terceiro lugar, a internet. A pesquisa também discute que o conhecimento das 

universidades está distante dos professores (ALCÂNTARA, 2010). 

Assim, o uso pelo docente de diferentes ferramentas de ensino além do livro didático 

adotado pela escola, possibilita mostrar ao aluno que o aprendizado científico está 

relacionado também a outras fontes de conhecimento, tais como filmes, documentários, 

museus, revistas de DC, experiências de vida, dentre outros (LOPES e FLORCZAK, 2007).  

Considerando isso, a utilização de revistas de DC em sala de aula pode trazer muitos 

aspectos positivos ao Ensino de Ciências, tais como: desenvolver o hábito de leitura em 

crianças e adolescentes; estimular a produção de trabalhos escolares interdisciplinares; 

auxiliar a formação continuada para professores; servir como estratégia pedagógica em sala 

de aula, usando-as como alternativas de ensino e ferramentas que estimulam o interesse e 

facilitam a aproximação à realidade (FERREIRA e QUEIROZ, 2015; LOPES e FLORCZAK, 

2007; SILVA e VAZ, 2011). Bertoldo, Cunha e Strieder (2015) discutem que o uso desses 

materiais na sala de aula serve como complemento aos estudos e podem estimular a 

formação cidadã e o senso crítico. Conforme aborda Santos (2007):   

 

Tornar a educação científica uma cultura científica é desenvolver valores 
estéticos e de sensibilidade, popularizando o conhecimento científico pelo 
seu uso social como modos elaborados de resolver problemas humanos. 
Para isso, torna-se relevante o uso de meios informais de divulgação 
científica, como textos de jornais e revistas e programas televisivos e 
radiofônicos em sala de aula. (SANTOS, 2007, p.487) 

 

Há de se considerar, no entanto, que esses materiais de DC são dirigidos ao público 

em geral e uma parte deles não foi intencionalmente produzida para ser usada em sala de 

aula, mas que, devido ao seu caráter atual e a qualidade gráfica, eles podem ser utilizados 

por professores como, por exemplo, em leituras complementares (LOPES e FLORKZAC, 

2007; SILVA e VAZ, 2011; ALMEIDA, 2015). Coelho e Morales (2015) argumentam que:  

 

A atualidade do texto jornalístico de divulgação científica evidencia a 
dinamicidade do fazer científico, diferentemente dos livros didáticos, que, 
não raro, passam a ideia da ciência como algo pronto e acabado, como uma 
verdade absoluta, neutra e imutável, o que pelo próprio status adquirido de 
verdade inquestionável leva à passividade (COELHO e MORALES, 2015, 
p.348). 

 

Por isso, Aires et al. (2003) comentam que o professor deve escolher  com critério o 

texto de DC a ser trabalho, de modo que estimule a compreensão crítica e contextualizada 

dos conceitos a serem aprendidos. Além disso, ele deve saber identificar as limitações 

desses materiais e possíveis erros conceituais para não comprometer a formação dos 

alunos (AIRES et al. 2011; FERREIRA e QUEIROZ, 2015). 
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Cunha e Giordan (2015) argumentam que os textos de DC e de jornalismo científico 

são produtos de esferas midiáticas e, ao serem levados para a sala de aula, passam a atuar 

na esfera escolar. As esferas da DC e da aula de ciências, de acordo com Lima e Giordan 

(2013), apresentam diferentes objetivos informacionais e educacionais. Nesse sentido, 

apesar do texto ser o mesmo, o gênero discursivo se modifica ao ser transportado para 

outra esfera, visto que nela estarão presentes outros interlocutores, com produção de outros 

sentidos e significados (CUNHA e GIORDAN, 2015). 

Assim, o uso didático desses produtos faz com que haja um deslocamento de 

sujeitos com perfis diferentes daqueles concebidos pelo divulgador e é necessário que o 

professor, por sua vez, considere essas mudanças e possíveis dificuldades em seu 

planejamento de atividades (LIMA e GIORDAN, 2013).  

 Em complemento, Bueno (2009) comenta sobre a necessidade de reconhecer os 

interesses subjacentes à produção científica e tecnológica encontrada no jornalismo 

científico para que não se comprometa a qualidade e o espírito crítico da Divulgação de 

Ciência e Tecnologia no Brasil. O uso didático desses materiais, devido ao seu caráter 

híbrido entre o texto científico, jornalístico e didático, oportuniza o desenvolvimento de 

habilidades ao leitor crítico dos meios midiáticos (COELHO e MORALES, 2015).  De acordo 

com Bueno (2009):  

O jornalismo científico, em todo o mundo, e particularmente o brasileiro, 
deve, obrigatoriamente, incorporar esta nova missão: identificar as fontes e 
seus compromissos, buscando preservar, a todo custo, o interesse dos 
cidadãos. O jornalista científico, comprometido com o seu tempo, deve estar 
disposto e capacitado a enxergar além da notícia. (BUENO, 2009, p. 123) 

 

Muitas são as dificuldades que os docentes enfrentam na sua trajetória e que 

possivelmente desestimulam sua prática pedagógica. Martins (2005) relata sobre desafios 

que os professores têm que enfrentar relacionados, por exemplo, às condições de trabalho, 

às finalidades do ensino e aos processos de formação básica e continuada. 

O trabalho de Chaves, Mezzomo e Terrazzan (2001) afirma que muitos professores 

apresentam dificuldades relacionadas à identificação dos termos ou conceitos presentes nos 

textos de divulgação científica e no encaminhamento de estratégias que possibilitem 

abordar, discutir e aprofundar estes conceitos em sala de aula. Essas dificuldades 

relacionam-se ao pouco hábito de leitura de qualquer material além dos livros didáticos 

usados para preparar suas aulas.  

De acordo com Gabana, Lunardi e Terrazzan (2003) o uso de textos de DC com fins 

didáticos exige maior participação ativa dos professores, demandando melhor preparação 

desse docente para implementar essas atividades. Salienta-se, portanto, a necessidade de 

que estas ferramentas também sejam utilizadas durante os processos de formação inicial e 
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continuada dos professores para que os profissionais em formação possam compreender e 

reformular conceitos e compreensões que serão objetos de ensino (GOUVÊA, 2015). Dessa 

forma, os professores se tornam capazes de atuar como mediadores da aprendizagem, 

fazendo uma ligação entre a teoria e a realidade (FRISON, VIANNA e RIBAS, 2012). 

 Cachapuz, Praia e Jorge (2004) argumentam que as transposições didáticas que 

contextualizem e humanizem a ciência escolar necessitam uma elevada competência 

científica e didática dos professores. Os autores afirmam que a ciência como é abordada 

nos currículos está desligada do mundo ao qual diz respeito e ocasiona um desinteresse 

dos alunos pelos estudos e sugerem, ainda, que haja um diálogo entre a educação formal e 

não formal com base em metodologias e estratégias de ensino inovadoras que tornem o 

discurso do professor mais atraente e motivador. 

Reconhecendo a importância dos textos de DC, Santos (2007) aborda em seu 

trabalho sobre a necessidade do cidadão saber ler e interpretar as informações científicas 

presentes na mídia escrita para que possa reconhecer o uso social da ciência. Aprender a 

ler os escritos científicos possibilita que os estudantes, dentre outros aspectos, possam 

compreender as diferentes ideias expressas em um texto científico, bem como os 

argumentos que levam à elaboração de teorias (SANTOS, 2007). Em relação às diferentes 

concepções de Letramento Científico e Alfabetização Científica, este autor nos diz que o 

conceito de Letramento estaria mais de acordo com a função social da ciência. A despeito, 

defende que: 

 

[...] mais importante do que a discussão terminológica entre alfabetização e 
letramento está a construção de uma visão de ensino de ciências associada 
à formação científico-cultural dos alunos, à reivindicar processos de 
letramento científico é defender abordagens metodológicas 
contextualizadas com aspectos sociocientíficos, por meio da prática de 
leitura de textos científicos que possibilitem a compreensão das relações 
ciência-tecnologia-sociedade e tomar decisões pessoais e coletivas. 
(SANTOS, 2007, p.488) 

 

Assim, reconhecer as possibilidades desses textos permite uma reinterpretação 

deles próprios. Almeida e Giordan (2014) comentam a importância da estratégia de relatar o 

que se lê nesses textos, pois ela permite que a criança revise a própria fala, retificando e 

retomando as ideias presentes neles através de um movimento de avanços e recuos. Esses 

movimentos, de acordo com os autores, capacitam o sujeito a pensar, de forma autônoma, 

possibilitando a (re) construção de um texto a através da interação com ele próprio. Por isso, 

a retextualização pode ser considerada uma prática de letramento e um exercício de 

metalinguagem, exigindo a compreensão e construção de significados e, por conseguinte, 

permitindo que o aluno construa relações com os textos de DC (ALMEIDA E GIORDAN, 

2014). 
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Considerando as reflexões anteriores e o que afirma Roehrig e Camargo (2013) e 

Santos (2007), fazer uso do material de DC que aborde o uso de antibióticos e resistência 

bacteriana pode ser propício para desenvolver um Ensino de Ciências que almeje maior 

Letramento Científico, visando à formação de indivíduos ativos e conscientes de seus 

direitos e deveres na sociedade. 
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3. EDUCAÇÃO EM SAÚDE POR MEIO DA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE USO DE 

ANTIBIÓTICOS  

 

As perspectivas atuais sobre Educação em Saúde defendem que ações educativas 

devam considerar a interação de saberes, isto é, “o saber popular, as representações 

sociais, o senso comum e as interações entre as dimensões política, econômica, social, 

cultural e subjetiva do processo saúde-doença” (REIS, 2006, p.22) para alcançar uma visão 

multidimensional dos sujeitos e autonomia de decisão (REIS, 2006). Entendendo que saúde 

vá além da visão de mera ausência de doença, ampliando-se como bem-estar físico, mental 

e social, Gazzinelli et al. (2005) argumentam que contribuições teóricas sobre saúde e 

educação ainda não têm refletido sobre intervenções educativas que tragam mudanças 

significativas de comportamento.  

Assim, trazemos aqui uma problematização sobre o contexto ao qual os antibióticos 

estão relacionados e a pertinência de sua abordagem crítica especialmente no Ensino 

Fundamental, cujo segmento foi sujeito desta pesquisa.  

 

3.1 ANTIBIÓTICOS: A SOLUÇÃO DE UM PROBLEMA E O INÍCIO DE OUTRO 

 

Os antibióticos são medicamentos usados para o combate de infecções causadas 

por bactérias. A descoberta da penicilina, antibiótico de amplo espectro, pelo cientista 

Alexander Fleming foi uma das grandes revoluções da medicina do século XX e permitiu o 

tratamento e cura de muitas doenças, aumentando a expectativa de vida da população, 

especialmente no contexto da Segunda Guerra Mundial (CALIXTO e CAVALHEIRO, 2012). 

De acordo com Calixto e Cavalheiro (2012), com a popularização deste antibiótico e 

a descoberta de outras classes, a prescrição destes medicamentos se tornou fundamental 

para o tratamento de inúmeras doenças bacterianas. Contudo, seu uso abusivo crescente 

ocasionou um problema de saúde pública de âmbito mundial ao proporcionar a resistência 

das bactérias (WANNMACHER, 2004; OLIVEIRA et al., 2011; WHO, 2014, 2015). 

Bittencourt (2014) atenta para o fato de que a população ainda está mal informada sobre os 

riscos do uso incorreto de antibióticos. 

Esses medicamentos têm como função reduzir significativamente a população 

bacteriana e controlar a doença. Contudo, sua utilização também propicia a proliferação de 

bactérias resistentes devido a processos de seleção natural. Isto é, em meio a uma 

população de bactérias, algumas são naturalmente resistentes aos antibióticos e podem 

sobreviver e se multiplicar. Desse modo, mesmo após o uso de um antibiótico por um 

período, a infecção pode retornar e o antibiótico utilizado não ser mais eficaz, visto que uma 
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nova população de bactérias resistente a ele surgirá (WANNMACHER, 2004; MAYR, 2009; 

NICOLINI et al., 2010; OLIVEIRA e MUNARETTO, 2010; BITTENCOURT, 2014; MARTINS 

et al., 2015).  

A seleção natural é um processo evolutivo que ocorre em todas as espécies de seres 

vivos e a situação descrita acima é apenas um exemplo dela (MAYR, 2009). A relação entre 

o uso de antibióticos e o surgimento de bactérias resistentes é algo, portanto, intrínseco à 

sua utilização e todos os fatores associados a isto devem ser considerados. Dentro deste 

contexto, o uso controlado de antibióticos naturalmente já estimula a proliferação de 

bactérias resistentes e, quando a utilização desses medicamentos é realizada de modo 

inadequado, seja pela dosagem ou período, é ainda mais provável que infecções causadas 

por bactérias multirresistentes ocorram. 

O consumo de medicamentos deve ser feito de maneira consciente, pois sabe-se 

que há muitas interações entre eles e o corpo humano além daquelas específicas para as 

quais serão administrados.  Não são raros, no entanto, os casos de problemas relacionados 

ao uso excessivo dessas substâncias. A despeito disso, a população se mantém mal 

informada sobre o uso correto de medicamentos como antibióticos e seus possíveis 

impactos à saúde e ao ambiente. (CALIXTO e CAVALHEIRO, 2012; BITTENCOURT, 2014). 

 As indústrias farmacêuticas através das propagandas, por sua vez, estimulam o 

consumo de medicamentos e a população, muitas vezes, faz uso deles sem uma orientação 

médica adequada (LUCHESI et al., 2005; AQUINO, 2008; JUNIOR e SILVA, 2017). Desde 

2010, no Brasil, a venda de antibióticos é controlada através de receituários que ficam 

retidos - uma forma de controle estabelecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) decorrente da necessidade de impedir o uso abusivo desses medicamentos 

(BRASIL, 2010, 2013b).  

Por isso, o uso de antibióticos só seria viável com orientações médicas, visto que os 

médicos possuem a formação necessária para identificar quais substâncias são adequadas 

ao tratamento da infecção (CALIXTO e CAVALHEIRO, 2012). No entanto, a precária 

qualidade dos postos de saúde públicos, a dificuldade de atendimento e uma certa cultura 

da automedicação estimulam que as pessoas façam uso de medicamentos por conta própria 

(AQUINO, 2008; MORAES, ARAUJO e BRAGA, 2016). 

 O uso indiscriminado de antibióticos também é preocupante no que tange a própria 

prescrição médica (DANDOLINI et al. 2012). De acordo com Nicolini et al. (2008), pesquisas 

demonstram que mais da metade das prescrições de antimicrobianos se mostram 

impróprias, enquanto que mais de 60% desses são usados sem prescrição médica em 

muitos países. Por conta disso, o problema da automedicação de antibióticos se torna ainda 

mais grave (WHO, 2014, 2015). Apesar das novas regras de controle determinadas pela 
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ANVISA, o acesso sem prescrição a esses medicamentos continua facilitado em muitas 

farmácias do mundo e do Brasil, sugerindo que as medidas educativas e de controle 

existentes – quando existem – ainda não têm obtido êxito em modificar a postura da 

população (BRASIL, 2010, 2013b; DANDOLINI et al. 2012; SANTOS et al., 2013; 

BITTENCOURT, 2014; WHO, 2015).  

Além do uso discutido acima, os antibióticos e outros antimicrobianos são usados em 

larga escala para controle de infecções nos animais (pecuária) e para tratamento de 

pacientes hospitalizados. Com relação aos animais de abate, algumas dessas infecções 

podem ser transmitidas aos seres humanos através de seu contato ou consumo e, por isso, 

controlá-las ao longo do processo de criação é fundamental para que estes patógenos não 

entrem em contato com seres humanos. No entanto, seu uso desenfreado na pecuária e em 

hospitais é um fator conhecidamente preponderante que estimula os mecanismos de 

resistência bacteriana (REGITANO e LEAL, 2010; OLIVEIRA et al., 2011; WHO, 2014).  

Para tornar a situação ainda mais crítica, desde os anos 80 as pesquisas médicas 

têm demonstrado dificuldades em encontrar novas classes de antibióticos que sejam 

eficazes às bactérias mais resistentes (WHO, 2014). Os investimentos dados à pesquisa, 

por sua vez, são fruto de interesses econômicos que vão além da necessidade social real 

(GUIMARÃES, MOMESSO e PUPO, 2010).   

O quadro apresentado acima aponta um aspecto crítico para a saúde pública e deve 

ser encarado como um importante tema a ser discutido. Considerando isso, torna-se 

fundamental o planejamento de medidas que visem diminuir o estímulo ao desenvolvimento 

de bactérias resistentes e que isso se reflita em ações mais efetivas de controle e de 

educação.  

Com este fim, as políticas públicas devem valorizar programas educacionais que 

visem à informação e conscientização de usuários sobre o uso racional de antibióticos 

(WANNMACHER, 2004; OLIVEIRA e MUNARETTO, 2010; PAIVA et al., 2013; WHO, 2014, 

2015). A educação, neste sentido, deve promover meios de orientar a população, 

contextualizando os conhecimentos de modo que cada indivíduo seja capaz de tomar 

decisões conscientes. Chassot (2003) traz discussões acerca da necessidade da escola ter 

um papel mais atuante na disseminação do conhecimento, principalmente aquele que possa 

remeter ao cotidiano dos alunos. Conforme Santos (2007), é essencial que haja um 

reconhecimento da função social da educação científica e que se discuta o seu papel na 

formação do cidadão.  

Frente a um país onde as medidas de controle e fiscalização não são rigorosamente 

cumpridas e o acesso à saúde é precário, muitos medicamentos cuja prescrição médica é 

indispensável ainda possuem acesso facilitado, contribuindo para seu consumo 
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indiscriminado. Neste aspecto, considera-se que uma educação que valorize a 

conscientização sobre os prejuízos que seu consumo indevido pode trazer à saúde e ao 

ambiente seja capaz de influenciar a capacidade de fazer escolhas e tomar decisões.  

 

3.2. POR UM CURRÍCULO QUE VALORIZE A EDUCAÇÃO EM SAÚDE  

 

O currículo, de acordo com Silva (2010), emerge como objeto de estudo 

possivelmente nos Estados Unidos por volta dos anos 1920. Com a massificação da 

escolarização requerida pela industrialização e processos imigratórios, houve maior estímulo 

para a construção e desenvolvimento de currículos, no qual seu modelo institucional 

aproximava-se da concepção de um processo industrial e administrativo com base na 

“especificação precisa de objetivos, procedimentos e métodos para a obtenção de 

resultados que possam ser precisamente mensurados” (SILVA, 2010, p. 12).  

Os posteriores estudos sobre os discursos e as teorias críticas sobre o currículo, de 

acordo com Silva (2010), desconstroem a visão de que este, tal como era visto, havia sido 

descoberto e descrito, para trazerem uma noção particular de currículo, pois “aquilo que o 

currículo é depende precisamente da forma como ele é definido pelos diferentes autores e 

teorias” (SILVA, 2010, p. 14). Assim, o currículo pode ser considerado um artefato cultural 

em que há produção de significados de grupos sociais em posições diferenciadas de poder 

e, desse modo, as teorias críticas sobre o currículo passam a defender que o “importante 

não é desenvolver técnicas de como fazer o currículo, mas desenvolver conceitos que nos 

permitam compreender o que o currículo faz (SILVA, 2010).  

Os documentos dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN - (1997, 1998a, 

1998b), por sua vez, defendem que é preciso conceber um currículo constituído pelas 

experiências escolares permeadas pelas relações sociais, buscando articular vivências e 

saberes dos alunos com os conhecimentos, a fim de construir suas identidades. Os 

conteúdos curriculares são, portanto, apenas uma fração dos diversos aspectos que 

compõem o conhecimento que forma um indivíduo, visto que as influências sociais, dentro e 

fora da escola, são fatores que interagem de modo intenso em sua formação (SACRISTÁN, 

1995).  

Por isso, é fundamental que, na determinação dos conteúdos curriculares a serem 

abordados na escola, haja constante reflexão, contextualização e reformulação para que 

eles estejam articulados com temas sociais, que, no caso desse estudo, referimo-nos ao uso 

indiscriminado de medicamentos e a necessidade de desconstrução de concepções 

equivocadas que levem a atitudes prejudiciais à saúde (BRASIL, 1998b).   
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Em vista disso, entendemos ser fundamental que o consumo de antibióticos e outros 

medicamentos seja um assunto abordado de forma interdisciplinar, concebendo que a 

Educação em Saúde deva permear todas as áreas do conhecimento que integram o 

currículo escolar, de modo que o tema Saúde seja transversal (RIBEIRO e MESSIAS, 2016). 

Os temas transversais relacionados à Educação em Saúde, além de serem reconhecidos 

como interdisciplinares, oportunizam a inclusão no interior das escolas da discussão de 

temas sociais e da ponte mais imediata entre escola e o contexto do aluno (BRASIL, 1998b). 

O Ensino Básico, compreendido pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio, têm responsabilidade em promover uma Educação para a Saúde. Assim, tão 

cedo os estudantes sejam capazes de compreender a relação entre seu corpo e o ambiente, 

esse assunto deve ser abordado. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica 

(LDB/96), os conteúdos curriculares devem seguir diretrizes como “a difusão de valores 

fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem 

comum e à ordem democrática” (BRASIL, 1996, art. 27). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN), no que lhe 

concernem, defendem que “a formação ética, a autonomia intelectual, o pensamento crítico 

que construa sujeitos de direitos devem se iniciar desde o ingresso do estudante no mundo 

escolar” (BRASIL, 2013b, p. 39). Considera-se, portanto, que o Ensino Fundamental tenha 

papel primordial para iniciar um maior aprofundamento acerca dessas discussões.  

Conforme os PCN – Saúde (1998b) é preciso que os alunos sejam capazes de aprofundar, 

de forma progressiva, os conhecimentos sobre o funcionamento do seu corpo, para que 

possam cuidar dele e valorizá-lo como um sistema integrado. A escola, por sua vez, 

constitui-se: 

 
[...] a principal e, muitas vezes, a única forma de acesso ao conhecimento 
sistematizado para a grande maioria da população. Esse dado aumenta a 
responsabilidade do Ensino Fundamental na sua função de assegurar a 
todos a aprendizagem dos conteúdos curriculares capazes de fornecer os 
instrumentos básicos para a plena inserção na vida social, econômica e 
cultural do país. (BRASIL, 2013b, p 113) 

 
Ainda considerando os PCN (1997, 1998a), é objetivo do Ensino Fundamental 

estimular o aluno a se posicionar de forma crítica, responsável e construtiva diante à 

diferentes situações sociais, percebendo-se integrante, dependente e agente transformador 

do ambiente.  

É também seu objetivo fazer com que o aluno conheça e cuide do próprio corpo a 

partir da valorização e adoção de hábitos saudáveis para sua qualidade de vida, agindo 

responsavelmente em relação à sua saúde e à saúde coletiva. Ainda, e não menos 

importante, o Ensino Fundamental tem por objetivo fazer com que o aluno saiba utilizar as 
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diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para construir seus conhecimentos, 

questionando a realidade a partir da formulação e resolução de problemas (BRASIL. 1997, 

1998a, 1988b).   

Analogamente, as DCN assumem como compromissos para a Educação Básica a 

abordagem de saberes de dimensão planetária, a fim de que a escola consiga ampliar a 

compreensão sobre as relações entre o indivíduo, o trabalho e a sociedade, considerando 

seus limites e possiblidades; a adoção de estratégias para que o conhecimento científico 

seja pertinente aos diferentes tempos, espaços e sentidos; e o ensino sobre o que é ciência, 

a sua história e a quem ela se destina, dentre outros (BRASIL, 2013a). 

Entendendo que a abordagem sobre uso de medicamentos, especificamente de 

antibióticos, seja um tema importante a ser discutido durante o processo de formação dos 

estudantes, os objetivos destacados acima vão ao encontro da necessidade de uma 

abordagem mais eficaz sobre automedicação e uso indiscriminado desses e outros 

medicamentos (WANNMACHER, 2004; GUEDES e ÁLVARES, 2014).  

Desse modo, o conhecimento construído pode servir de embasamento para futuras 

escolhas na vida dos estudantes, exercendo um papel social (SANTOS, 2007). De acordo 

com os PCN (1997, 1998a, 1998b), é preciso que um ensino para a promoção da saúde 

encare o conteúdo curricular como um meio para que os estudantes desenvolvam 

capacidades que lhes deem possibilidade de produzir e usufruir de bens culturais, sociais e 

econômicos:  

A educação para a Saúde pode cumprir papel destacado: favorece o 
processo de conscientização quanto ao direito à saúde e instrumentaliza 
para a intervenção individual e coletiva sobre os condicionantes do 
processo saúde/doença. (BRASIL, 1998b, p.255) 

 

  Assim, considerar levar em conta o meio social ao qual os estudantes estão 

inseridos é fundamental para promover Educação em Saúde, culminando na construção de 

conhecimentos pertinentes à realidade de cada indivíduo. Um currículo alheio a essa 

contextualização pouco acrescenta à construção de um cidadão consciente (SILVA, 2010).  

Muitas são as possibilidades de abordagem sobre antibióticos e automedicação além 

daquelas estritamente ligadas ao Ensino de Ciências e de Biologia. O assunto não se 

esgota no viés biológico, visto que a perspectiva interdisciplinar proporciona trabalhar o 

tema na sua complexidade, promovendo-se, através dela, a construção de conhecimentos 

sobre Química, Matemática, Geografia, História, Sociologia, dentre outros. A 

interdisciplinaridade desse assunto possibilita a integração de diferentes conhecimentos 

acerca dos cuidados com a saúde, que, por sua vez, é um tema que deve ser tratado à luz 

da transversalidade (BRASIL, 1998b; GALLO, 1995).  
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Corrêa et al. (2013) investigaram o modo como os livros didáticos de Biologia 

apresentavam o uso de medicamentos, como os antibióticos, discutindo serem necessárias 

abordagens que discutam os riscos relacionados ao seu consumo e demonstrando que as 

que existem são ainda incipientes.  

 Se a problematização sobre o consumo de antibióticos no currículo escolar é 

insatisfatória, expõe-se, então, um questionamento: a quem interessa essa discussão e por 

que essa reflexão não é estimulada nos livros didáticos? Este é um problema de 

concernência mundial, cujos impactos já são vividos pela população, ainda que o problema 

de infecções causadas por bactérias resistentes seja de maior incidência dentro dos 

hospitais (OLIVEIRA et al., 2011).  

Considerando a sua importância e, concomitantemente, a sua insatisfatória 

abordagem no âmbito escolar, percebe-se que não discuti-lo também é uma escolha 

política, visto que na seleção de determinados conteúdos e na eliminação de outros, estão 

implícitas questões de poder (SILVA, 2010).  

Por isso, quando se considera que as práticas de uso abusivo de antibióticos pela 

população permanecem, a despeito da criação de novas regras de controle desses 

medicamentos e do seu necessário cumprimento, percebe-se que há lacunas na educação 

que precisam ser analisadas (AQUINO, 2008; MORAES et al., 2016).  Nosso entendimento 

sobre esse contexto concorda com a colocação de Correa et al.(2013) de que os conteúdos 

curriculares, portanto, precisam ser revistos. De acordo com Santos: 

 
A educação científica na perspectiva do letramento como prática social 
implica um desenho curricular que incorpore práticas que superem o atual 
modelo de ensino de ciências predominante nas escolas. (SANTOS, 2007, 
p. 483) 
 

Destacamos que, até o término da presente pesquisa, encontramos poucos estudos 

cuja discussão central seja sobre a pertinência de se abordar, no ambiente escolar, o uso 

indiscriminado de medicamentos, dentre os quais podemos citar DANDOLINI et.al. (2012) e 

Junior e Silva (2017). Contudo, a problemática aqui abordada, especialmente no que tange 

os antibióticos, é discutida nos mais variados meios midiáticos e alertada por organizações 

nacionais e internacionais, como a ANVISA e a Organização Mundial da Saúde – OMS 

(BRASIL, 2010, 2013a; WHO, 2014, 2015).  

Assim, entendemos que as crescentes preocupações em torno do uso indiscriminado 

de antibióticos e suas consequências justificam a abordagem da relação entre esses 

medicamentos, saúde e ambiente na Educação Básica, visto que a partir dela os estudantes 

constroem parte de seus conhecimentos e desenvolvem o senso crítico que respalda 

decisões conscientes.  
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Concebemos que a Educação em Saúde, de modo geral, não deva se ater apenas 

às aulas de Ciências e de Biologia, mas que sua abordagem, como já mencionado, seja 

transversal a todo o processo educativo e currículo escolar, contribuindo para a integração 

dos diferentes saberes. Nesse sentido, os textos de DC, em face dos muitos argumentos 

apontados neste trabalho, se configuram como ferramentas didáticas agregadoras.    

.  
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4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 A pesquisa que aqui se apresenta foi aprovada pelo Comitê de Ética (nº 2.381.111) e 

tem cunho essencialmente qualitativo descritivo, pois visou compreender com maior 

profundidade as contribuições e limitações que o uso de textos de DC em aulas de Ciências 

pode trazer para a Educação em Saúde, especialmente no enfoque sobre uso de 

antibióticos.  

A pesquisa qualitativa permite uma interpretação mais aproximada da realidade, pois 

coloca a fala em seu contexto. Assim, a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de 

muitos significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, caracterizando um 

espaço profundo de relações, processos e fenômenos (Minayo, 1994). Não obstante, Godoy 

(1995), ao se referir à pesquisa qualitativa afirma que ela: 

 

Parte de questões ou focos de interesses amplos, que vão se definindo à 
medida que o estudo se desenvolve. Envolve a obtenção de dados 
descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato 
direto do pesquisador com a situação estudada, procurando compreender 
os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos 
participantes da situação em estudo (GODOY, 1995, p.58). 

 

Para atingir os objetivos da pesquisa, analisamos o desenvolvimento de uma aula 

em duas turmas de 8º ano e duas de 9º ano do Ensino Fundamental II de escolas cujos 

contextos sociais eram distintos, bem como respostas de questionários aplicados. O 

quantitativo de alunos que participaram da aula foi de 21 e 25 para as duas turmas da 

escola pública e 28 e 29 para as turmas da escola particular.  

A aula em questão teve por estratégia principal a leitura de um texto de DC que 

apresentasse como tema central o uso racional de antibióticos, bem como a discussão 

sobre ele. A seleção do material a ser usado se deu após levantamento e análise de vários 

textos disponibilizados na internet. Em sequência planejamos um roteiro de aula e 

construímos questionários para coleta de dados que pudessem ser aplicados aos alunos 

antes e após as aulas.  

A escolha dos 8º e 9º anos se justificou devido e por considerar que a faixa etária 

dos alunos ser adequada ao que se pretendia abordar sobre uso de antibióticos e Educação 

em Saúde e pela disponibilidade encontrada por parte das professoras a frente dessas 

turmas, em contribuir com a pesquisa. Com base em informações cedidas pela coordenação 

das escolas, os currículos programáticos dos conteúdos abordados em ambos os anos 

possibilitavam o trabalho com eles pois os conhecimentos sobre evolução, seleção natural, 

corpo humano e saúde já haviam sido previamente abordados. 



 

43 
 

Desse modo, foram realizados dois encontros com cada uma das turmas, o primeiro 

para explicar a pesquisa que se desenvolveria e aplicar o primeiro questionário e o segundo 

no qual a aula foi realizada, juntamente com a aplicação do segundo questionário. As 

turmas de 8º ano pertenciam a uma escola particular, na qual em uma delas a pesquisadora 

era também professora, e as turmas de 9º pertenciam a uma escola pública.   

A pesquisa, portanto, envolveu três etapas principais: a escolha e análise do texto de 

DC e planejamento pedagógico da aula; o trabalho de campo com observação da aula 

ministrada; e a análise dos resultados obtidos em questionários. Por fim, compilamos os 

dados obtidos da segunda e terceira etapa para uma reflexão sobre o impacto da aula 

promovida em contextos escolares distintos.  

 A seguir apresentamos o caminho que nos levou à escolha dos textos, uma 

descrição das escolas em que foram realizadas as aulas  e os referenciais em que nos 

baseamos para a preparação dos questionários e análise dos resultados.  

 

4.1 AS ESCOLAS 

 

Em busca de uma maior compreensão sobre as contribuições e limitações de uso de 

textos de DC nas aulas de Ciências, consideramos interessante investigar como seria o 

impacto da utilização desses materiais em escolas cujas realidades sociais fossem distintas. 

Assim, escolhemos uma escola particular e uma escola pública para realizar a aula.  

 

4.1.2 A escola particular 

 

 A escola particular selecionada faz parte de uma rede com muitas unidades que 

oferece aulas desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. A aula ministrada para esta 

pesquisa foi realizada na unidade do bairro Méier, localizado no município do Rio de 

Janeiro. A escolha e possiblidade de fazer uso dessa escola como locus de pesquisa 

emergiu devido ao fato da própria pesquisadora ser professora da empresa, mais 

especificamente, da unidade escolhida e, como já abordado, de uma das turmas que 

participaram da pesquisa. 

O Méier é um dos mais tradicionais bairros cariocas, habitado principalmente por 

famílias de classe média e possui IDH de 0,931, acima da média do município e um dos 

mais valorizados da zona Norte (IBGE, 2017c). De acordo com dados divulgados pelo IBGE 

[2017b], o município do Rio de Janeiro conta com população estimada em 6.520.266 

pessoas, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,799 e salário médio mensal dos 

trabalhadores formais de 4,3 salários mínimos. 
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De acordo com informações cedidas pela coordenação, o público da escola é, em 

geral, de classe média. A estrutura dessa escola conta com um prédio de quatro andares, 

cujas salas do Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio estão 

dispostas em diferentes andares. Cada andar tem, em média, oito salas de aula que 

comportam 30 alunos ou mais. O quantitativo de alunos por turma é variável, mas em geral, 

aumenta com os anos e séries.  

 As salas de aula são amplas e têm ar condicionado, quadro branco, projetor 

instalado e acesso à internet. A escola possui, também, sala dos professores, pátio 

recreativo, quadra esportiva, auditório, laboratório de ciências e de biologia e biblioteca que 

oferece aos alunos computadores com acesso à internet.  

 O Ensino Fundamental II, segmento no qual pertencem às turmas envolvidas nesta 

pesquisa, possui oito turmas de 6º a 9º ano, sendo duas para cada ano, e desenvolve suas 

aulas no turno da manhã. 

 

4.1.3 A escola pública 

 

 A escola pública selecionada como lócus dessa pesquisa é municipal e fica 

localizada no bairro Jardim Alzira, no município de Queimados, Baixada Fluminense. 

Conforme informações do IBGE [2017a], o município de Queimados conta com população 

estimada em 145.386 pessoas, IDH de 0,680 e salário médio mensal dos trabalhadores 

formais de 2,4 salários mínimos. Não conseguimos obter informações específicas no site do 

IBGE sobre o bairro Jardim Alzira como encontramos sobre o Méier. Comparando os dados 

entre os dois municípios, notamos uma disparidade de realidades nas quais estão inseridas 

as duas escolas que participaram desta pesquisa, percebida pelos dados de população 

estimada, IDH e salários médios de cada município.   

Para complementar as informações adquiridas, apresentamos o registro sobre bairro 

e a comunidade escolar detalhada pela coordenadora pedagógica da escola pública em 

questão:  

 
O bairro é saneado, tem comércio e escolas, tanto privadas quanto 
públicas, porém não tem posto de saúde ou área de lazer. As crianças, em 
sua maioria, são de bairros vizinhos (inclusive do conjunto habitacional 
“Predinhos”, onde muitos moradores vieram de outros municípios). Nossos 
alunos são majoritariamente negros e pardos, pobres e com famílias 
grandes (muitos irmãos), alguns são usuários e vendedores de drogas. 
Muitas famílias compostas apenas pela mãe, ou mãe e padrasto, ou mesmo 
avó materna, com histórico de violência e abuso de álcool e drogas 
(Coordenadora pedagógica da escola pública onde parte da pesquisa foi 
realizada). 
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 A escola oferece aulas para o Ensino Fundamental I e II, sendo o primeiro no turno 

da tarde e o segundo no turno da manhã. As instalações da escola se caracterizam por ser 

um prédio, cujas salas de aula, 11 no total, estão dispostas em um único andar e são 

compartilhadas pelos dois segmentos, já que funcionam em turnos distintos.  

 As salas de aula, menores que as da escola particular, também apresentam quadro 

branco e ar condicionado. Há um único projetor, ao contrário da escola particular em que há 

um para cada sala, que é dividido por todos os professores da escola. A internet está 

presente por wi-fi, porém não atinge todas as salas da escola.  

 Além das salas de aula, há também pátio recreativo, quadra esportiva e biblioteca. A 

escola não possui laboratórios de Ciências e de Biologia nem computadores acessíveis aos 

alunos. 

 

4.2 SELEÇÃO DO TEXTO DE DC 

 

 Para o planejamento e realização da aula, precisamos, inicialmente, pesquisar e 

selecionar um texto de DC que atendesse aos objetivos de letramento científico que 

queríamos, trazendo uma abordagem que instigasse a discussão sobre o uso racional de 

antibióticos. 

Pesquisas sobre hábitos de leitura do brasileiro sugerem que tem crescido o acesso 

à internet (INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 2016) e entendemos que este meio de comunicação 

pode se constituir como uma boa ferramenta para quem procura textos de DC. Por isso, 

escolhemos pesquisar esses materiais na internet, considerando a facilidade de acesso e a 

diversidade de materiais gratuitos disponíveis por este meio. Entendemos que a boa 

acessibilidade é um fator decisivo que pode criar disposição no docente em usar 

didaticamente materiais de DC e a internet apresenta este carácter ao oferecer uma 

diversidade de textos de DC de forma gratuita. 

Como já abordado, algumas das principais revistas reconhecidamente de DC 

destinadas ao público jovem e com grande tiragem impressa no Brasil são a 

Superinteressante, Galileu, Scientific American Brasil e Ciência Hoje (LOPES e FLORCZAK, 

2007; BUENO, 2009; ALMEIDA e GIORDAN, 2014). Todavia, Cunha e Giordan (2015) 

apresentam diferenças entre as revistas, de forma que a Superinteressante e a Galileu 

possuem um registro mais próximo ao cotidiano das pessoas e as revistas Ciência Hoje e 

Scientific American apresentam um registro mais próximo da ciência e, naturalmente, 

consideramos a linguagem apresentada em cada revista para a escolha do texto a ser 

usado.  
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Todas as revistas de DC citadas acima possuem endereços eletrônicos, algumas 

oferecendo o mesmo conteúdo impresso pelo meio digital, porém nem sempre eles são 

gratuitos. Contudo, encontramos no endereço virtual de todas elas acesso a textos de DC 

gratuitos, ainda que não sejam os mesmos do produto impresso. 

Desse modo, realizamos uma busca nos endereços eletrônicos de cada uma das 

revistas acima de textos de DC que apresentassem abordagem sobre antibióticos. Para 

isso, escolhemos as seguintes palavras-chave: antibiótico, superbactéria, resistência 

bacteriana e bactéria resistente.  

Com o objetivo de encontrar um material que apresentasse informações atualizadas, 

visto ser esta uma das vantagens do uso de materiais de DC em sala de aula, escolhemos, 

também, que o período de publicação dessas matérias fosse de 2014 a 20162. A publicação 

de dois documentos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que discutem a situação 

global sobre o consumo de antibióticos foi o critério que justificou a escolha desse período, 

por considerar que estes documentos poderiam ter influenciado as publicações em revistas 

de DC (BRASIL, 2013b; WHO, 2014, 2015). Em vista do critério selecionado, ao pesquisar 

os textos no site da revista Superinteressante, decidimos por excluir a possibilidade do uso 

de textos publicados nesta revista por apenas conterem a data em que foram atualizados a 

despeito de sua data real de publicação.  

Assim, dos materiais encontrados, filtramos aqueles que fossem pertinentes quanto 

ao tema principal estar relacionado aos antibióticos e à linguagem ser adequada à faixa 

etária pretendida. Inicialmente, o tamanho do texto também foi um fator que consideramos 

para a seleção dos textos. Contudo, ao longo da busca, encontramos textos de DC que, 

apesar de extensos, traziam linguagem e conteúdos pertinentes e, por isso, a extensão não 

se tornou um fator excludente.  

A partir dos critérios estabelecidos, selecionamos um texto de DC publicado pela 

revista Galileu que nos mostrou linguagem adequada e uma riqueza de possibilidades de 

abordagem, problematizando o consumo de antibióticos com um aprofundamento crítico que 

trazia questões biológicas, políticas, econômicas e sociais (GALILEU, 2015b). Entendemos, 

portanto, que esse texto seria pertinente para ser usado em sala de aula, desde que tivesse 

uma adequação de seu tamanho através de recortes, produção que expomos nos 

resultados dessa pesquisa.  

 

 

 

                                                           
2
 Delimitamos a busca até outubro de 2016, pois foi nesta fase da pesquisa de mestrado aqui apresentada que 

a análise dos textos foi iniciada. 
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4.3 O PLANEJAMENTO DA AULA  

 

 O objetivo que norteou o planejamento da aula era propiciar aos alunos reflexões 

acerca do uso de antibióticos a partir de uma aula que privilegiasse o diálogo, cumprindo 

com um Letramento Científico, visto que os conhecimentos científicos seriam abordados à 

luz de seu contexto histórico, político e social. Assim, planejamos uma aula que fosse 

realizada em um encontro de uma hora e meia que contaria com as seguintes estruturas: 

 

 introdução: na qual perguntas de contextualização seriam realizadas a fim de 

investigar os conhecimentos anteriores dos alunos a respeito do tema que seria 

discutido e também para estimular o interesse na aula que se seguiria. 

 

 desenvolvimento: no qual a leitura do texto de DC seria realizada e professora (s) 

interrompê-la-ia (m) para trazer explicações e instigar reflexões. 

 

 conclusão: na qual estimularíamos processos de retextualização através de uma 

atividade na qual a pesquisadora e a professora da turma  exporiam aos alunos 

perguntas sobre o texto e sobre o que foi discutido, buscando participação e 

interação dos discentes;  

 

4.4 COLETA DE DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS   

 

 A coleta de dados desta pesquisa seguiu por dois caminhos: uma aproximação à 

técnica de observação participante, individual, não estruturada e naturalística da aula 

desenvolvida cujos dados seriam obtidos pelas anotações da pesquisadora; e a análise dos 

dados obtidos pelos questionários aplicados aos alunos antes e após a realização da aula.  

4.4.1 Observação participante  

Entendemos que, por ser a pesquisadora também professora dos mesmos anos nos 

quais a aula seria dada, sua participação seria didaticamente enriquecedora e contribuiria 

para aproximá-la dos sujeitos da pesquisa. Por isso, a atuação da pesquisadora durante as 

aulas seguiu o viés de uma observação participante, ainda que tenha sido apenas um 

encontro por turma. Nossa concepção de que se trata de observação participante, ainda que 

ocorrida em apenas um encontro, se aproxima do que afirmam Atkinson e Hammersley 

(1994), apud Silverman (2009) que: 
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[...] em certo sentido, toda pesquisa social é uma forma de observação 
participante, porque não é possível estudar o mundo social sem ser parte 
dele. Sob tal ponto de vista, a observação participante não é uma técnica de 
pesquisa específica, mas um modo de estar-no-mundo característico dos 
pesquisadores (ATKINSON E HAMMERSLEY, 1994, apud SILVERMANN, 
2009, p. 71).  

 

Excluímos a gravação de áudio como meio de coleta de dados em face dos ruídos 

presentes nas aulas provocados pelo grande número de alunos, ar condicionado e outras 

variáveis que não podiam ser controladas.  

4.4.2 Uso de questionários 

 Para que pudéssemos investigar os aspectos positivos e limitações da aula, bem 

como do uso dos textos de DC nela, entendemos que anotações da pesquisadora durante a 

observação não seriam suficientes em face do grande número de sujeitos da pesquisa - o 

que inviabilizaria a realização de entrevistas e observação individual de cada aluno. Assim, 

consideramos que o uso de questionários com perguntas abertas e fechadas para coleta de 

dados seria enriquecedor na medida em que os dados coletados por ambas as estratégias 

se complementariam. Conforme Godoy (1995):  

os pesquisadores qualitativos tentam compreender os fenômenos que estão 
sendo estudados a partir da perspectiva dos participantes. Considerando 
todos os pontos de vista como importantes, este tipo de pesquisa ‘ilumina’, 
esclarece o dinamismo interno das situações, frequentemente invisível para 
observadores externos (GODOY, 1995, p. 63). 
 

 Entendemos, portanto, que o uso de questionários seria enriquecedor para o 

trabalho. Desse modo, assumimos como referencial para confecção dos questionários as 

contribuições de Marconi e Lakatos (2003) e Melo e Bianchi (2015). De acordo com os 

autores, para que um questionário se configure como uma ferramenta adequada de coleta 

de dados é preciso considerar algumas etapas principais, tais como rascunhar um roteiro do 

questionário em que se considere o que se quer saber através dele e as possíveis 

perguntas pelas quais isso será descoberto, selecionando aquelas pertinentes e 

confeccionar o questionário físico com as perguntas selecionadas; considerar o olhar de 

alguém que, até então, não esteja diretamente envolvido na construção do questionário 

(MELO e BIANCHI, 2015). 

 Com o intuito de avaliar as contribuições trazidas pela aula, entendemos que a 

aplicação de dois questionários em momentos diferentes - um antes da realização das aulas 

(pré-questionário) e outro após as aulas ministradas (pós-questionário) – seria pertinente, 

visto que possibilitaria a análise comparativa de algumas respostas. Além disso, essa 

estratégia possibilitou que a distribuição de questões fosse diluída, evitando que os 
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questionários ficassem longos e cansativos, o que poderia prejudicar a própria coleta de 

dados (MARCONI e LAKATOS, 2003; MELO e BIANCHI, 2015).  

 De acordo com Melo e Bianchi (2015), para que os questionários cumpram 

adequadamente com seu papel de ferramenta de coleta de dados, é fundamental que se 

determine previamente os objetivos relacionados a eles.  Desse modo, definimos três 

objetivos gerais que nortearam a confecção dos questionários: 1 – Investigar tipos e 

veículos de leitura e conhecimentos sobre revistas científicas; 2 – Compreender as 

contribuições trazidas pela aula; 3 – Compreender a visão dos alunos sobreo o material de 

DC usado na aula.  

   Com base na definição dos objetivos gerais, delimitamos os objetivos específicos de 

cada questionário. O primeiro questionário apresentava como objetivo investigar tipos e 

veículos de leitura e conhecimento sobre revistas científicas e compreender conhecimentos 

anteriores relacionados ao tema da aula. O segundo questionário tinha por objetivo 

investigar conhecimentos construídos após a aula e a visão dos alunos sobre o material de 

DC usado. 

4.4.3 Análise dos dados dos questionários 

 

 Consideramos como escolha metodológica para a interpretação das respostas dos 

questionários a Análise de Prosa, proposta por Andre (1983). De acordo com a autora, essa, 

assim como outras, é uma forma de investigação sobre o significado dos dados qualitativos 

que visa inferir questões sobre um material e seu conteúdo, podendo ser este o registro de 

observações, entrevistas e outros materiais coletados durante o trabalho de campo, como 

os questionários (ANDRE, 1983).  

Ainda, conforme a autora, a Análise de Prosa se propõe a ser uma ampliação da 

Análise de Conteúdo, possibilitando considerar informações obtidas por observação 

participante e questões abertas em questionários, de modo que, “em lugar de um sistema 

pré-especificado de categorias”, os tópicos e temas sejam gerados através “do exame dos 

dados e de sua contextualização no estudo” (ANDRE, 1983, p.67). 

Temos como opinião de que a concepção da Análise de Prosa proposta por Andre 

(1983) se caracteriza por um método de análise pertinente para a pesquisa qualitativa. 

Entendemos que desse modo é possível proporcionar olhares multifacetados sobre os 

dados obtidos, considerando a pluralidade de significados relacionados aos produtores 

desses dados (CAMPOS, 2004). 

 Assim, trazemos aqui a aproximação entre a Análise de Prosa proposta por Andre 

(1983) à concepção de Análise de Conteúdo não apriorística defendida por Campos (2004) 

na medida em que a categorização pretendida deve emergir do contexto das respostas dos 
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sujeitos.  Dessa maneira, a análise em questão não deve ser nem “extremamente vinculada 

ao texto ou a técnica, num formalismo excessivo que prejudique a criatividade e a 

capacidade intuitiva do pesquisador, por conseguinte nem tão subjetiva, levando-se a impor 

as suas próprias ideias ou valores, no qual o texto passe a funcionar meramente como 

confirmador dessas.” (CAMPOS, 2004, p. 613). 

 O meio pelo qual analisamos os dados dessa pesquisa aproximam-se, portanto, de 

ambos os conceitos acima defendidos – Análise de Prosa e Análise de Conteúdo não 

apriorística, iniciando-se por uma leitura flutuante, seguida pela definição de categorias 

emergidas da análise do conteúdo explícito e implícito do material, a categorização 

propriamente dita e, por fim, a interpretação dos resultados (ANDRE, 1983; CAMPOS, 

2004). 

 Conforme afirma Campos, (2004), a ferramenta usada na condução da análise dos 

dados de uma pesquisa qualitativa deve ser valorizada enquanto meio e não como 

finalidade. Em vista disso, deve-se ter conhecimento da versatilidade que essas ferramentas 

apresentam, mas também suas limitações.  

Entendemos que a Análise de Prosa proposta por Andre (1983), cuja abordagem se 

propõe ampliar a Análise de Conteúdo, traz a flexibilidade e a subjetividade que uma 

pesquisa qualitativa requer, sem, contudo, desconsiderar a objetividade necessária às 

pesquisas acadêmicas.  

Desse modo, as respostas foram alocadas em categorias e, para parte delas, 

usamos como referencial a pesquisa de Percepção Pública da Ciência e Tecnologia do 

Brasil (CGEE, 2017) e a pesquisa sobre Hábitos do Leitor Brasileiro (INSTITUTO PRÓ-

LIVRO, 2016).  

A seguir expomos caminhos que se seguiram com a coleta e análise dos resultados 

desta pesquisa. 
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5. CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA 

 

 A pesquisa da qual se trata essa dissertação se propôs em analisar qualitativamente 

o desenvolvimento de uma aula em que foi tratado o uso de antibióticos por meio da 

utilização didática de textos de DC. Por isso, nossos resultados são relativos a três etapas 

principais:  

1- Análise do texto de DC escolhido, considerando suas possibilidades de abordagem e 

limitações; esta primeira etapa possibilitou o planejamento cuidadoso da aula que seria 

ministrada.   

2- Análise descritiva por meio da observação participante das aulas desenvolvidas;  

3- Apresentação e análise dos dados obtidos através dos questionários.  

Por fim, buscamos relacionar as informações obtidas, especialmente nas duas 

ultimas etapas, a fim de apreender uma visão mais ampla das aulas desenvolvidas que 

também considerasse as especificidades de cada uma.  Os resultados que se seguem aqui 

nos permitiram compreender que os textos de DC trazem diversas possibilidades de 

abordagem sobre o uso de antibióticos e que sua utilização didática se mostrou relevante, 

ainda que tenha apresentado diferenças entre os grupos escolares.  

 

5.1 ANÁLISE DO TEXTO ESCOLHIDO:  POSSIBILIDADES DE ABORDAGEM E 

LIMITAÇÕES  

    

Haja vista que os textos de DC não são produzidos com o objetivo de serem usados 

em sala de aula e, conforme aborda Bueno (2010), possuem um discurso diferente do 

escolar, reconhecemos que o uso desses materiais depende do olhar docente para sua 

adequação.  

Lopes e Florczak (2007), Kemper, Zimmermann e Gastal (2010) e Lima e Giordan 

(2013) e defendem que, devido à disparidade entre os objetivos da DC e de uma aula de 

Ciências, é importante que o professor selecione os materiais adequados e planeje as 

atividades que serão realizadas para que sejam condizentes com os objetivos escolares.  

Entendendo a natureza dos textos de DC e a importância de uma escolha criteriosa, 

buscamos um texto cuja linguagem fosse adequada para a faixa etária dos alunos de 8º e 9º 

anos do Ensino Fundamental que participariam da pesquisa. Foi fator preponderante o que 

tange a linguagem relacionada ao modo de enunciação abordado por Zamboni (2001), o 

conteúdo e abordagem interdisciplinar, de modo que favorecesse discussões em aula. 

Conforme Pires (2011), é através do enunciado que ocorre o contato entre a língua e a 

realidade.  
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Os enunciados da DC fazem diálogo tanto com o “discurso científico, assumindo a 

posição de mediadora competente” quanto “com a presunção do universo de referências de 

seu destinatário, constituído por aquilo que o divulgador pressupõe que ele domina e, acima 

de tudo, não domina” (GRILLO, 2008, p.69). 

Em vista disso, consideramos fundamental compreender as características da 

linguagem encontrada no material a ser usado na aula, bem como seus interesses 

implícitos, na medida em que “a escolha das palavras para a construção de um enunciado 

leva em conta outros enunciados de outros sujeitos, em relação aos quais o locutor se 

posiciona” (PIRES, 2011, p.94-95).  

Assim, investigamos as possibilidades de abordagem que o texto de DC oferecia, 

bem como suas limitações no que tange problemas de conceituação, palavras de difícil 

entendimento e extensão, para que pudéssemos planejar a aula que seria realizada.  

Entendemos, contudo, que o processo de planejamento da aula concorreu com a 

busca, seleção e análise do texto de DC, visto que na medida em que procurávamos um 

material que se adequasse às nossas predileções, o próprio material nos mostrou novos 

caminhos e possibilidades de abordagem, desconstruindo ideias e reconstruindo outras 

novas para a aula que seria ministrada.  

Cunha e Giordan (2015) sugerem que o professor, antes de levar os textos de DC 

para a sala de aula, deve entender o gênero de DC, analisando criticamente suas 

publicações. Como já mencionado, na comunicação, as mensagens estão atreladas a 

diferentes funções, como informação, entretenimento e persuasão (GOUVÊA, 2015). No 

caso específico do texto escolhido, percebemos que as três estão imbricadas na medida em 

que há tentativa de informar o leitor sobre o contexto, persuadindo-o a fazer o uso correto 

dos antibióticos sem, contudo, deixar o entretenimento de lado.  

Assim, trazemos abaixo algumas considerações sobre o texto selecionado fazendo 

aproximações ao que afirma Zamboni (2001) a respeito da subjetividade e heterogeneidade 

do discurso da DC abordadas, em seu trabalho, por meio da análise de textos de DC. Para 

trazer exemplos de cada análise, identificamos trechos retirados do texto a partir nas 

citações representadas por C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 e C10. 

De início falemos do título - Conseguiremos deter as superbactérias? - que já 

demonstra uma característica típica do discurso da DC de trazer interlocução direta com o 

leitor na medida em que o coloca como um sujeito do próprio texto (ZAMBONI, 2001). 

Entendemos que um título que aproxima o leitor ao texto é fundamental para atraí-lo à 

continuidade da leitura.  

O segundo ponto a ser destacado é que o texto apresentava um formato 

segmentado, dando-nos possibilidades de realizar facilmente recortes para adequação à 
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extensão e ao tempo.  Esse formato, uma padronização discursiva típica do jornalismo e, 

por conseguinte com influência na DC, de acordo com Zamboni (2001) permite uma leitura 

parcial em vista de seu discurso multifacetado, confere atitude de satisfação e pode oferecer  

conhecimento. 

Zamboni (2001) discute também outra característica típica à padronização discursiva 

da DC que observamos no texto por nós escolhido: sua superestrutura apresentava 

ordenação das informações ao longo da matéria na qual iniciava-se dando ênfase à 

descoberta da ciência e no impacto que isto causou na vida das pessoas, como observado 

no trecho C1.  

 
Era o ano de 1928. Ao retornar ao seu laboratório no hospital londrino Saint 
Mary, após um período de férias, o biólogo Alexander Fleming observou que 
amostras da bactéria Staphylococcus aureus utilizadas nas pesquisas 
estavam cheias de bolor. Em vez de jogar os exemplares no lixo e 
recomeçar os estudos, ele notou que a presença do fungo Penicillium 
impedia o crescimento daquela cepa. Involuntariamente, o cientista britânico 
havia criado o primeiro antibiótico, a penicilina, desenvolvida em larga 
escala na década de 1940 e que ajudou a salvar milhares de soldados 
feridos durante a Segunda Guerra Mundial. A aplicação de um remédio que 
combatia microrganismos considerados mortais durante séculos, como 
aqueles causadores da pneumonia ou da tuberculose, também colaborou 
na conquista de um salto inédito: em pouco mais de 50 anos, a população 
mundial cresceu quase três vezes, atingindo a marca de 7 bilhões de 
pessoas em 2011 (C1, GALILEU, 2015b). 

 

No mesmo trecho encontramos outros recursos abordados por Zamboni (2001) no 

que tange à literalização das narrativas que visam o envolvimento do leitor como recurso à 

atratividade – na qual conta-se a história do surgimento dos antibióticos. Como percebemos 

em C1, Zamboni (2001) defende que:  

  

Essas pequenas histórias ilustrativas, narrativas curtas de envolvimento do 
leitor, constituem [...] recursos argumentativos acionados pelos 
enunciadores para atrair e manter o leitor interessado em toda a extensão 
da matéria (ZAMBONI, 2001, p. 107). 

 

Quanto à linguagem, o texto se mostrou adequado, com poucas palavras específicas 

da linguagem científica que dificultariam o entendimento, conferindo consigo certo grau de 

didaticidade que, conforme Zamboni (2001), pode ser percebida pelo uso de paráfrases, 

explicações e comparações, por exemplo.  

No material escolhido observamos o uso de recursos linguísticos que cumprem 

funções didáticas, como uso de expressões coloquiais que, conforme Zamboni (2001), 

representam traços de envolvimentos típicos da oralidade e analogias, que, de acordo com 

Souza e Rocha (2017), podem trazer humor e aproximam o leitor jovem ao assunto 
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abordado, tornando a leitura mais prazerosa. Apresentamos o trecho abaixo para 

exemplificar os aspectos mencionados acima:  

 
Nesse cenário, o ambiente hospitalar se torna um verdadeiro campo de 
treinamento para selecionar os microrganismos mais durões, capazes de 
aguentar medicamentos poderosos. Quando o paciente apresenta um 
quadro de saúde delicado, eles aproveitam o momento para iniciar a 
infecção, expulsando as bactérias boas na marra e combatendo com 
ferocidade as defesas naturais do corpo (C2, GALILEU, 2015b). 

 

Quando o autor aborda em C2 que o ambiente hospitalar se torna um campo de 

treinamento para selecionar microrganismos, ele está fazendo uma comparação por 

analogia, cujo objetivo é simplificar os processos envolvidos, buscando seu entendimento. 

Já quando ele usa palavras como “durões” e “na marra”, aproxima o leitor por meio do uso 

de expressões coloquiais típicas da oralidade, trazendo, também, humor.  

Souza e Rocha (2017) entendem que o uso desses recursos linguísticos é uma 

tendência dos autores de DC, tanto jornalistas quanto cientistas, embora também seja visto 

com cautela por pesquisadores da área do Ensino de Ciências, pois pode trazer consigo 

problemas conceituais.  

 O texto selecionado possibilitava, devido ao seu carácter interdisciplinar, discussões 

acerca de conhecimentos científicos diversos com viés interdisciplinar, podendo servir como 

estratégia didática não somente nas disciplinas de Ciências e de Biologia, mas também de 

Língua Portuguesa, História, Geografia e Matemática. A seguir abordaremos alguns 

exemplos.  

Em C1, Identificamos possibilidades de se trabalhar a História da Ciência a partir de 

discussões sobre a descoberta dos antibióticos, a Segunda Guerra Mundial e o impacto do 

uso em larga escala desses medicamentos para o crescimento populacional dos seres 

humanos. Mediante os propósitos da aula previamente estabelecidos, entendemos que a 

discussão histórica da ciência é fundamental e o texto em questão possibilita essa 

abordagem. PRAIA, GIL-PEREZ e VILCHES (2007) comentam que:  

 
[...] o trabalho dos homens e mulheres de ciências – como qualquer outra 
atividade humana – não acontece à margem da sociedade em que vivem, e 
é influenciado, logicamente, pelos problemas e circunstâncias do momento 
histórico, da mesma forma que a sua ação tem uma clara influência sobre o 

meio físico e social em que se insere (PRAIA, GIL-PEREZ e VILCHES, 

2007, p. 149). 
 

Embora traga recursos que facilitam a leitura e adequam a linguagem ao público a 

que se destina, o trecho em C1 traz consigo a palavra “cepa”, típica de textos científicos, 

mas não coloquial. A palavra é inferida no texto sem explicação posterior de seu significado, 
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o que, se não fosse a mediação pelas professoras, poderia trazer dificuldades de 

entendimento do texto durante a aula desenvolvida. 

Reconhecemos, também, a abordagem de conhecimentos científicos diversos, como 

evolução, taxonomia, microbiologia e sua contextualização a partir de discussões sobre 

Direitos Humanos, desigualdades sociais, saneamento básico e impacto na qualidade de 

vida das pessoas, como observamos em C2, C3 e C4.  

 
Todos esses esforços, porém, não escondem uma realidade que insiste em 
aparecer nos países mais pobres do mundo. Após o terremoto que matou 
mais de 300 mil pessoas no Haiti em 2010, um surto de cólera, causado 
pela bactéria Vibrio cholerae, vitimou mais de 8 mil pessoas no país. A 
doença é perfeitamente tratável, sendo necessárias medidas simples de 
combate, como tratamento de água potável, construção de esgotos e 
assistência médica adequada. Como o combate às superbactérias, certos 
esforços também não podem ser esquecidos pela humanidade (C3, 
GALILEU, 2015b). 

          

O saneamento básico precário, aliado ao aumento do consumo de 
antibióticos, é apontado como o principal fator para a presença de bactérias 
resistentes a uma ampla gama de antibióticos. (C4, GALILEU, 2015b). 

 
O texto tem como tema central a problematização do uso indiscriminado de 

antibióticos, como em C5, C6, C7, C8 e C9 trazendo consigo, além da abordagem dos 

conhecimentos científicos, reflexões sobre questões relativas aos interesses de indústrias 

farmacêuticas (C6), ao despreparo médico e à pressão da família (C7), à necessidade de 

criação de leis mais restritivas (C8) e ao uso em larga escala no agronegócio (C9). Kemper, 

Zimmermann e Gastal (2010) discutem ser importante considerar a maneira pela qual os 

textos de DC abordam “os procedimentos da ciência, as implicações sociais, políticas e 

econômicas do desenvolvimento tecnológico e os processos sociais e históricos do 

desenvolvimento da ciência” (KEMPER, ZIMMERMANN e GASTAL, 2010, p.42).  

Abaixo apresentamos as citações de C5 a C9 em que identificamos algumas das 

abordagens mencionadas acima:  

 
Profissionais da área de saúde e organizações sanitárias globais são 
unânimes na hora de apresentar o plano de combate imediato para frear a 
expansão das superbactérias: é necessário diminuir drasticamente o uso de 
antibióticos para impedir que a seleção natural continue produzindo 
bactérias cada vez mais resistentes (C5, GALILEU, 2015b). 
 
E por que, diante disso, as indústrias farmacêuticas ainda não lançaram um 
novo antibiótico capaz de deter infecções causadas pelas superbactérias? 
Infelizmente, produzir medicamentos desse tipo envolve pesquisas que 
podem durar até dez anos, a custos que variam de US$ 800 milhões a US$ 
1,7 bilhão, de acordo com dados da OMS (C6, GALILEU, 2015b). 

            

Restringir o uso de antibióticos não significa impedir sua aplicação em 
pacientes que precisam desses medicamentos, mas sim limitar o uso em 
situações desnecessárias. ‘A maioria das infecções em pediatria é de origem 
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viral, mas em algumas situações a própria família pressiona o médico para 
dar antibióticos para a criança’, diz a dra. Maria Rita de Araújo (C7, 
GALILEU, 2015b).  
 
No Brasil, a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) definiu em 2011 regras 
para a comercialização de antibióticos: uma lista de medicamentos deve ser 
inscrita no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, 
permitindo o registro e o controle nas farmácias (C8, GALILEU, 2015b). 
As discussões sobre o uso correto de antibióticos não se restringe ao 
consumo humano. Nos Estados Unidos, para se ter uma ideia, mais de 70% 
da utilização anual desses medicamentos destina-se ao agronegócio, 
principalmente criações de suínos e aves (C9, GALILEU, 2015b). 

 
 Nas citações C5, C6, C7 e C8, observamos, também, a busca pela credibilidade que, 

conforme defende Zamboni (2001), se traduz no texto por meio de falas de especialistas e 

instituições, assumindo um caráter de autoridade do discurso da ciência.  

Miguelote e Camargo Junior (2010), nesse contexto, discutem a relação entre a 

produção de conhecimento, a sua difusão e os interesses das indústrias farmacêuticas. De 

acordo com eles, 

 
Por meio de uma dinâmica de publicação que envolve editoras, revistas, 
artigos, entre outros mecanismos estratégicos de divulgação de seus 
produtos, a indústria potencializa interesses econômicos na área biomédica, 
entrelaçando geração de lucro a prestígio científico (MIGUELOTE e 
CAMARGO JUNIOR, 2010, p.191). 

 

Nesse sentido, a citação C6 traz possibilidade de discutir o contexto relacionado à 

produção de novos medicamentos.  

Kemper, Zimmermann e Gastal (2010), defendem que “ao levar o material de DC 

para a sala de aula, o professor deve ter em mente que esse material pode ter limitações, 

inspirando alguns cuidados quando de sua utilização para fins de ensino” (KEMPER, 

ZIMMERMANN e GASTAL, 2010, p.40). Desse modo, tão importante quanto investigar suas 

potencialidades, é reconhecer a limitação desses materiais, as quais destacamos duas 

principais.  

A primeira refere-se à grande extensão do texto, que impossibilitava seu uso integral 

em sala de aula no tempo disponível e, por isso, precisou ser reduzida a partir da seleção 

dos trechos para compor o texto adaptado; foi necessário também modificar o layout do 

texto, excluindo, por exemplo, suas imagens, ainda que entendamos que elas também 

sejam parte textual fundamental.  

Contudo, analisando o material em questão, chegamos à conclusão de que sua 

retirada não prejudicaria sua compreensão e seria necessária para tornar o tamanho do 

material adequado. Lopes e Florczak (2007) salientam a atuação do professor para 
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identificar a necessidade ou não de reelaboração do material a ser usado através de 

recortes, montagens ou reduções que facilitem a leitura e compreensão dos textos.  

A segunda relaciona-se a certas explicações sobre processos biológicos que, em 

vista de sua complexidade, foram demasiadamente simplificadas, como exemplificamos em 

C10 que aborda a seleção natural. Nesse trecho, por exemplo, o texto dá a entender que o 

surgimento de mutações foi proposital para que os microrganismos repelissem os 

antibióticos descobertos por Fleming e traz uma significação equivocada do processo de 

seleção natural. Assim, foi preciso identificar essas situações a fim de não comprometer o 

potencial educativo do texto de DC: 

 
Após a descoberta de Fleming, alguns microrganismos passaram por 
mutações e começaram a repelir os ataques da penicilina. (...) As leis de 
Darwin funcionam em questão de dias: as bactérias ganham essa 
resistência por causa de seleção natural. A partir de mutações genéticas, 
algumas colônias de bactérias conseguem sobreviver aos antibióticos e 
passam sua herança adiante, gerando seres cada vez mais resistentes 
(C10, GALILEU, 2015b). 

 

Conforme defendem Lopes e Florczak (2007), muitos textos de DC não são escritos 

por cientistas e sim por jornalistas e entendemos que isso pode gerar equívocos em relação 

a forma como o conhecimento científico é colocado. Em vista disso, trazemos, novamente, o 

que afirma Bueno (2010) sobre a decodificação ou recodificação de um discurso anterior 

especializado fazer uso de recursos que podem prejudicar a precisão da informação. Neste 

caso, a simplificação da abordagem do processo de seleção natural trouxe uma explicação 

e exemplificação com qualidades discutíveis no que tange o conteúdo. Ao enxergarmos isso 

no texto, tivemos a possibilidade de abordar, na aula, um modo mais apropriadamente 

correto em termos científicos sobre o processo em questão.  

Araújo e Rosa (2015) trazem contribuições ao investigarem como o conceito de 

seleção natural é abordado em livros didáticos, demonstrando que a situação discutida 

acima não se restringe apenas ao texto de DC que analisamos. De acordo com eles, em 

muitos casos a sobrevivência dos mais aptos é apresentada como um duelo entre 

ganhadores e perdedores, de modo que a compreensão da seleção natural como um 

processo “de curta duração, em uma ordem sequencial de início e fim, pode gerar a 

interpretação de que esse processo é orientado para uma finalidade particular” (ARAÚJO e 

ROSA, 2015, p. 586). Não obstante, os autores discutem sobre a abordagem da resistência 

bacteriana como um exemplo de seleção natural nos livros didáticos, geralmente em forma 

de material complementar ao final do capítulo: 

 
Nesse exemplo, os autores quase sempre tratam de forma indistinta a 
origem da variação e o processo de seleção natural em si. Muitos 
estudantes podem acreditar que a exposição a antibióticos causa 
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diretamente a resistência bacteriana. Dificilmente os alunos pensarão que o 
antibiótico produz a alteração nas frequências relativas de bactérias 
resistentes e não resistentes (ARAUJO e ROSA, 2015, p. 586). 

 
Assim, para se atingir os objetivos da aula, é imprescindível considerar um 

planejamento cuidadoso das atividades a serem realizadas, identificando as limitações dos 

textos de DC, possíveis problemas de conceituação ou simplificações demasiadas, 

avaliando a necessidade de adaptação do texto de DC a ser usado (GABANA, LUNARDI e 

TERRAZZAN, 2003; LOPES e FLORCZAK, 2007; KEMPER, ZIMMERMANN e GASTAL, 

2010; LIMA e GIORDAN, 2013). Não obstante, as próprias limitações dos textos podem 

servir como estímulo à discussão crítica desse material em sala de aula. 

 

5.2 A AULA MINISTRADA 

 

Planejamos a aula pensando em finalidades que possibilitassem, para além do 

entendimento simples de conhecimentos científicos, a reflexão e o desenvolvimento da 

criticidade para que os alunos fossem capazes de problematizar o uso de antibióticos 

através do uso didático de textos de DC. Buscamos, portanto, um maior Letramento 

Científico, ainda que incipiente, visto que seria apenas uma aula a ser realizada. Kemper, 

Zimmermann e Gastal (2010) reconhecem as contribuições que a DC pode trazer para o 

Letramento Científico, entendido por eles como “a capacidade de usar a ciência e o 

conhecimento científico para ler o mundo e interpretá-lo e não somente saber decodificar a 

linguagem científica” (KEMPER, ZIMMERMANN e GASTAL, 2010, p.42).  

Lima e Giordan (2013, 2015) abordam em seu trabalho as principais finalidades 

pedagógicas das aulas planejadas com uso de materiais de DC. Entendendo que uma aula 

pode estar permeada por finalidades diversas, abordamos aqui as principais consideradas 

no planejamento da nossa aula: levantamento de concepções – pelo qual a aula se iniciou e 

se desenvolveu permeada por uma série de questionamentos sobre as percepções dos 

alunos em relação ao tema; contextualização histórica – abordando o contexto histórico que 

se relaciona aos antibióticos; promoção do debate – estimulando a capacidade de 

argumentação; e explicação – relembrando conhecimentos anteriores e construindo novos 

conhecimentos científicos (LIMA e GIORDAN, 2013, 2015). 

Os autores acima argumentam que as principais finalidades relacionadas ao 

planejamento de aulas que façam o uso didático de textos de DC, em geral, relacionam-se 

com atividades que visam à explicação, o que coloca em segundo plano outras abordagens 

possíveis das aulas de Ciências que vão além das formas tradicionais de ensino, como, por 

exemplo, estimular a criticidade a partir da contextualização histórica, propósito pouco 
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considerado pelos professores (LIMA e GIORDAN, 2015). Nossa aula, nesse sentido, se 

propôs em considerar outros aspectos além da explicação de conhecimentos científicos, 

como o estímulo ao debate a ao entendimento da ciência com base em seu caráter 

histórico, levando em conta, também, as experiências trazidas pelos alunos.   

Essas finalidades relacionam-se aos principais objetivos relatados por outros autores 

em seus trabalhos sobre experiências acerca do uso de textos de DC em sala de aula, tais 

como: fomento ao hábito de leitura, discussões e debates em sala de aula, desenvolvimento 

de habilidades de comunicação oral e escrita, estímulo ao interesse e ao pensamento 

crítico, favorecimento da aprendizagem de conceitos e compreensão dos aspectos da 

produção do conhecimento científico (FERREIRA e QUEIROZ, 2012).  

Por se tratar de um tema interdisciplinar e, portanto, com múltiplas possibilidades de 

abordagem, uma aula de dois tempos acabou sendo um fator limitador em relação às 

atividades que poderiam ser realizadas. Portanto, escolhemos como estratégia didática a 

leitura coletiva do texto com intercalada explicação e posterior questionamento e discussão 

sobre os assuntos abordados. A respeito disso, Ferreira e Queiroz (2012) afirmam que os 

textos de DC: 

 
não só podem ser usados com diferentes intenções e objetivos, como 
também funcionarão de diferentes modos, conforme a atividade escolhida, o 
contexto das interações, a história de vida e leitura dos alunos e o trabalho 
sobre suas expectativas (FERRREIRA e QUEIROZ, 2012, p.14). 

 
Nossa intenção ao abordar os assuntos discutidos no texto por meio de 

questionamentos foi de fazer o aluno trabalhar um modo de retextualização oral sobre o que 

tinha aprendido ao longo leitura e discussão do material de DC. A concepção de 

retextualização aqui considerada, como já mencionado, tem como referência o trabalho de 

Almeida e Giordan (2014). 

 

5.2.1 Desenvolvimento das aulas 

  

As aulas realizadas tiveram duração de dois tempos de 45 minutos cada, somando 

uma hora e meia, para cada uma das turmas das escolas. Ao total, foram ministradas aulas 

em quatro turmas, sendo duas de 9º ano da escola pública e duas de 8º ano da escola 

particular. Com relação ao quantitativo, participaram da aula 46 alunos da escola pública e 

57 alunos da escola particular.  

Nas duas turmas de 9º ano e em uma das turmas de 8º ano a aula foi realizada com 

a participação das respectivas professoras de ciências e de uma das pesquisadoras. Houve 

uma aula para o 8º ano que contou apenas com a participação da pesquisadora, que 
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também era a professora de Ciências da turma. Apesar dessa variável, não foram 

observadas diferenças significativas quanto à participação dos alunos nessas turmas. 

Abordaremos, a seguir, como se desenvolveram as aulas em questão. 

  Em um encontro anterior, a professora de ciências de cada turma explicou a 

pesquisa que seria feita e solicitou que os alunos respondessem o primeiro questionário. 

Decidimos por solicitar que essa atividade ocorresse em dia anterior para não tornar a aula 

que seria dada desgastante, visto que o segundo questionário seria aplicado após a aula.  

Assim, no dia da aula ministrada para as turmas de 9º ano da escola pública, a 

professora apresentou a pesquisadora e foi explicado aos alunos sobre a pesquisa, como a 

aula ocorreria e qual seria o envolvimento deles. A aula seria desenvolvida pela professora 

com a participação ativa da pesquisadora, que, como já mencionado, também é professora.  

Em seguida, foi solicitado que os alunos organizassem suas carteiras em meio 

círculo, com o objetivo de que cada um pudesse ter contato visual com todos da sala. 

Distribuímos, então, o texto, e iniciamos a atividade com algumas perguntas para avaliar 

conhecimentos e costumes dos alunos, tais como “Para que servem antibióticos?”, “Se eu 

estiver com dor de garganta, posso usar antibiótico sem ir ao médico?”, “Quais doenças são 

causadas por bactérias?”, “Alguém tem algum familiar que já comprou antibiótico sem 

receita?”, “Alguém conhece alguma farmácia que vende antibióticos sem receita?” e “E 

quem já usou esses remédios sem ir ao médico?”. 

Neste início, os alunos ainda se sentiam pouco à vontade para falar e, na medida em 

que as próprias professoras explicavam casos particulares que conheciam, eles foram 

demonstrando confiança para participar da aula e compartilhar suas vivências. 

Após a discussão inicial, sem preocupação em abranger conhecimentos científicos – 

apenas os conhecimentos e costumes dos alunos, foi iniciada a leitura do texto. Nesse 

momento, foi explicado aos alunos que se tratava de um material de DC e que eles, caso 

tivessem interesse, poderiam ter acesso a outros textos de forma gratuita, seja na biblioteca 

da escola ou pela internet.  

O texto em questão, como já explicado, abordava diferentes assuntos, desde o 

aprofundamento de conhecimentos científicos, como evolução e seleção natural, até 

reflexões sociais, políticas e econômicas. Assim, seu uso didático, além de propiciar uma 

atividade que estimulou a leitura, possibilitou que o aluno vinculasse o conhecimento 

científico a outras fontes além do livro didático (LOPES e FLORCZAK, 2007). 

Ao longo da leitura, as professoras interrompiam para que os assuntos abordados 

nele pudessem ser melhor explicados e discutidos. Nestes pontos, os alunos demostraram 

menos constrangimento para trazerem seus questionamentos e as professoras puderam 

estimular mais sua participação. As atividades pedagógicas atreladas à leitura de textos de 
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DC podem proporcionar interações sociais significativas tanto entre professores e alunos 

quanto entre os alunos, inter-relacionando conceitos científicos e espontâneos (Ferreira e 

Queiroz, 2012).  

Na escola pública, os alunos apresentaram mais dificuldade em ler os fragmentos do 

texto em voz alta e houve a necessidade de maior atuação das professoras ao longo da 

leitura se comparada à escola particular. A dificuldade na leitura do texto observada na aula, 

dentre outras perspectivas, pode estar relacionada ao fato de que, como afirmam Almeida 

(2015), Bertoldo, Cunha e Strieder (2015) e Ferreira e Queiroz (2012), atividades que 

privilegiem a leitura em distintas disciplinas escolares não são realidades comumente 

encontradas nas escolas.  

Findada a leitura, o aprofundamento e a discussão intercalados, as professoras 

iniciaram um debate com questionamentos sobre assuntos discutidos no texto. Com isso, as 

perguntas iniciais foram recolocadas para os alunos que se sentissem à vontade para 

responderem. Observamos uma melhora nas respostas orais e participações dos alunos das 

duas escolas ao longo da aula, que se sentiam mais confiantes e estimulados a responder 

às perguntas. Lima e Giordan (2015) defendem que os textos de DC sejam levados às salas 

de aula com o objetivo de fomentar debates e discussões, objetivos esses que buscamos 

alcançar. Ao final da aula, os alunos responderam o segundo questionário. 

Em todas as quatro aulas desenvolvidas – na turma em que a pesquisadora era a 

professora da disciplina e nas demais três turmas em que a pesquisadora contou com a 

participação das professoras da disciplina - a problematização sobre o consumo de 

antibióticos foi abordada de forma crítica a partir de questionamentos sobre experiências e 

opiniões e leitura do texto com seguidas explicações. Junior e Silva (2017) destacam que o 

professor tem papel fundamental na construção de um diálogo sobre esse tema, de modo a 

despertar o interesse e a atenção dos estudantes e da comunidade escolar para o consumo 

racional de medicamentos.  

Como já abordado na metodologia, a escolha de realizar as aulas com o 8º e 9º anos 

se deu devido a uma questão de disponibilidade e por considerar que a diferença de idade e 

maturidade entre os anos não seria um limitante para a realização das aulas e que em 

ambos os anos escolares os conhecimentos científicos que seriam abordados nos textos de 

DC, em teoria, já teriam sido apresentados em anos anteriores por serem anos finais do 

Ensino Fundamental. 

5.2.2 Variáveis que diferenciaram o desenvolvimento das aulas 

 

Apesar do planejamento ser o mesmo, o desenvolvimento das aulas não foi igual em 

todas as turmas por muitos aspectos, os quais exporemos a seguir. Alguns fatores 
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observados que influenciaram essa diferença dizem respeito ao contexto social de cada 

escola e à bagagem de conhecimentos científicos – aspectos que serão melhor 

aprofundados na discussão sobre as respostas dos questionários -; à proximidade da 

pesquisadora com os alunos; ao período em que cada aula foi realizada; às condições do 

ambiente físico onde a aula foi ministrada; à quantidade de alunos presentes; e ao uso de 

aparelhos celulares. Esses resultados aproximam-se do que afirmam Gazzinelli et al. (2006): 

 
nas salas de aula e nos espaços educativos concretos, não existe 
planejamento prévio que dê conta de uma realidade de ensino com toda a 
sua singularidade, peculiaridade e subjetividade. A ‘aula’ é um 
acontecimento, incluindo aí tudo o que efetivamente ocorre nos diferentes 
planos: cognitivo, afetivo, cultural, simbólico, da relação educador-
educando, da relação com o conhecimento. Uma ‘aula’ nunca é igual a 
outra. Quando mudam os sujeitos do processo educativo, a aula se constrói 
diferentemente, como resultado da fusão dos horizontes dos educandos e 
do educador, na qual cada um, ao afirmar sua identidade, contribui para a 
construção de um novo horizonte situado em um outro ponto que ultrapassa 
os anteriores (GAZZINELLI et al., 2006, p.13). 

 

Começamos, portanto, abordando a variável que se refere à proximidade da 

pesquisadora com os alunos. Em todas as quatro turmas em que a aula foi desenvolvida, 

houve participação efetiva da pesquisadora, o que propiciou maior interação com os alunos.  

Nas turmas da escola particular, porém, notamos maior participação dos discentes, e 

acreditamos que o fato de uma das pesquisadoras deste trabalho ser docente da instituição 

e, portanto, ser conhecida pelos alunos, pode ter influenciado positivamente, visto que já se 

havia construído uma relação afetiva com eles. Considerando que a participação dos alunos 

é fundamental para uma aula dialogada como a que propomos realizar, naturalmente sua 

maior ou menor intensidade direciona o desenvolvimento das aulas para caminhos diversos. 

De acordo com Veras e Ferreira (2010), “estabelecer uma relação de afetividade 

positiva entre professor e aluno é um aspecto importante que deve estar presente no 

contexto da sala de aula” (VERAS e FERREIRA, 2010, p.229) de modo que favoreça a 

“compreensão, aceitação e valorização do outro” bem como a “promoção de uma 

experiência positiva de aprendizagem” (VERAS e FERREIRA, 2010, p. 234). 

Com relação ao período e às condições do ambiente físico, há alguns aspectos a 

serem destacados. Em algumas turmas a aula foi interrompida pelo intervalo para recreio e, 

com isso, perdeu-se tempo com organização dos alunos; em outras o ar condicionado era 

excessivamente ruidoso, limitando a concentração de alguns alunos; ministramos aulas em 

diferentes horários e a agitação e concentração dos alunos variou quando as aulas foram 

ministradas nos primeiros – quando eles se mostraram mais calmos - e nos últimos tempos 

da manhã.  
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Além disso, a primeira turma da escola pública na qual a aula foi ministrada vinha de 

um período de um mês sem aula de Ciências, pois a professora estava de licença e não 

houve substituição. Nesse contexto, notamos uma menor participação dos estudantes da 

turma em que houve o período sem aula se comparada aos da segunda turma, que já 

seguia um período de aulas em normalidade. Acreditamos que o retorno às aulas com a 

proposta de uma atividade que solicitava dos alunos leitura e participação em diversos 

momentos, por mais que tenha apresentado dinamismo, pode ter influenciado o interesse e 

engajamento dos alunos. 

O número de estudantes presentes na sala também foi uma variável que diferenciou 

as aulas, pois nas turmas em que havia menor número os discentes se mostraram mais 

atentos e participativos.  

Percebemos, também, diferentes posturas dos alunos durante a aula comparando as 

duas escolas no que tange o uso de celular. Nas turmas de escola pública, devido a um 

costume já consolidado – afirmado pela professora -, os aparelhos eram constantemente 

manipulados durante a aula, prejudicando a concentração e participação dos alunos. Já na 

escola particular, o uso de celulares em sala foi substancialmente menor, visto ser um 

ambiente que cotidianamente coíbe o uso desses equipamentos, especialmente no Ensino 

Fundamental.   

De modo geral, ainda que consideremos as variáveis que diferenciaram as aulas, em 

todas elas nos preocupamos em seguir o roteiro preparado com o objetivo de abordar os 

mesmos assuntos em níveis de aprofundamento e reflexão parecidos, ainda que tenhamos 

considerado as especificidades de cada turma e de cada escola. Neste sentido, Gouvêa 

(2015) argumenta sobre o papel fundamental que o professor possui em elaborar e conduzir 

a situação didática, o que requer deste, além do planejamento, sensibilidade para perceber 

a dinâmica da aula e a necessidade de adaptações. 

 

5.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS PELOS QUESTIONÁRIOS 

 

Apresentamos, a seguir, a análise das respostas dos questionários. Para as 

perguntas abertas buscamos compreender as principais ideias contidas em cada resposta 

para, depois, organizar quais categorias emergiriam dessa primeira análise.  

 Estudamos, portanto, as respostas obtidas pelos questionários aplicados antes e 

após as aulas. Eles contavam com perguntas abertas e fechadas, algumas delas presentes 

em ambos para comparação. Essa escolha nos permitiu que a análise qualitativa das 

respostas discursivas fosse complementada pela análise quantitativa não estatística das 

respostas cujas perguntas eram fechadas.  
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 O primeiro questionário, aplicado anteriormente às aulas, contava com duas partes 

principais: (1) Tipos e veículos de leitura e conhecimento de revistas científicas e (2) 

Conhecimentos anteriores relacionados ao tema da aula. O segundo questionário, por sua 

vez aplicado logo após a realização da aula, contava, também com duas partes principais: 

(1) Conhecimentos construídos após a aula e (2) Visão dos alunos sobre o material de DC 

usado na aula. 

 Assim, apresentamos os resultados organizados em três tópicos: 1 - Percepção 

sobre tipos e veículos de leitura e conhecimentos de revistas científicas; 2 – Conhecimentos 

anteriores e construídos após a aula e 3 - Visão dos alunos sobre o material de DC usado 

na aula. 

5.3.1 Percepção sobre tipos e veículos de leitura e conhecimento de revistas 

científicas 

   

Para compreender os aspectos relacionados ao uso didático do texto de DC, tanto no 

que se refere às suas potencialidades quanto as suas limitações, entendemos ter sido 

necessário realizar um diagnóstico sobre os tipos e veículos de leitura dos estudantes, bem 

como seu conhecimento prévio sobre fontes de DC, sejam elas impressas ou digitais, e 

interesses relacionados ao aprendizado de conhecimentos científicos.  

A pesquisa de Percepção Pública da Ciência e Tecnologia no Brasil, realizada em 

2015 pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE, 2017), encomendada pelo 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e a pesquisa sobre os Hábitos do Leitor 

Brasileiro, divulgado pelo Instituto Pró-Livro (2016) foram referenciais importantes nesta 

análise.  

Para a análise dos dados, consideramos referenciais que permitiram comparar os 

resultados obtidos em nossa pesquisa com o perfil dos brasileiros no que tange algumas 

perguntas. Essa comparação foi possível pois enquanto que a pesquisa desenvolvida nessa 

dissertação trabalha com um universo amostral particular, isto é, o escolar, os referenciais 

trazem pesquisas que envolvem algumas perguntas comparáveis às nossas e foram 

realizadas com amostragem representativa da população brasileira (CGEE, 2017; 

INSTITUTO PRO-LIVRO, 2016)  

Desse modo, essa etapa da pesquisa se iniciou com a aplicação de um questionário 

em dia anterior à aula ministrada, cuja primeira parte se destrinchou nas seguintes 

perguntas:  

 

1. Você gosta de ler? 

2. Caso sua resposta tenha sido sim, o que costuma ler? 



 

65 
 

3. Você acha possível aprender sobre ciências em outros locais ou fontes além da sala 

de aula? 

4. Caso tenha respondido sim, em quais? 

5. Você conhece alguma revista ou site que fale sobre ciências? 

6. Caso tenha respondido sim, quais?  

 

As respostas dos questionários foram analisadas e alocadas em categorias. Salienta-

se que as perguntas cujas respostas eram discursivas (2, 4 e 6) e, com isso, subjetivas, 

apresentavam heterogeneidade de ideias, portanto desdobramos suas respostas, quando 

necessário, em mais de uma categoria. Para essas perguntas, o objetivo foi avaliar quais 

categorias eram mais citadas pelos alunos com base na frequência de sua citação.  

 

4.3.1.1 Sobre tipos e veículos de leitura e fontes de conhecimentos científicos 

 

Quando questionados sobre gostarem ou não de ler, a maioria dos alunos de ambas 

as escolas responderam positivamente, como mostramos no Gráfico 1.  

As proporções entre as respostas se aproximam às informações apresentadas em 

pesquisa publicada pelo Instituto Pró-Livro (2016), na qual 23% dos brasileiros afirmaram 

não gostar de ler, em contraposição a 73% dos que afirmaram gostar – entre muito e pouco 

- de ler e a 4% não saber ler. A pesquisa também salientou que o gosto pela leitura é maior 

em brasileiros estudantes comparados a não estudantes e é proporcional ao aumento da 

escolaridade do entrevistado. 

  

Em sequência, os alunos deveriam indicar quais eram suas principais fontes de 

leitura para que pudéssemos realizar um diagnóstico (Gráfico 2). Com base nos resultados, 

observamos que os alunos associaram os livros, histórias em quadrinhos e internet como as 

fontes mais comuns de leitura. As demais categorias, como revistas e jornais, receberam 

menos citações, sugerindo pouca representatividade.  
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Gráfico 1: Você gosta de ler? (%) 
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Gráfico 2: Caso sua resposta tenha sido sim, o que costuma ler?
 3
 

 

Assim sendo, a maioria dos alunos de ambas as escolas afirmou como principal 

hábito a leitura os livros. Houve 29 citações nesta categoria para os alunos de escola 

pública e 27 para os de escola particular. Os gêneros mais citados foram romance, 

suspense, aventura e ficção e, no caso da escola pública, dois alunos citaram a Bíblia como 

única fonte de leitura.  

A segunda fonte mais comum citada em ambas as escolas foram as histórias em 

quadrinhos (11 citações para a escola pública e 4 para a escola particular), como gibis e 

mangás. A internet foi a terceira categoria mais citada pelos dois grupos (6 citações na 

escola pública e 3 na particular). Foram dados exemplos de fontes de leitura de internet os 

Fanfics, Blogs e Facebook. Os jornais e revistas, por sua vez, tiveram número de citações 

menores: 3 na escola pública e 2 na escola particular. Respostas que, pela nossa visão, não 

se enquadravam como veículos de leitura, como leitura de mensagens de whatsapp, ou em 

branco foram separadas das demais categorias. 

Nesse sentido, observamos que, embora pertençam a escolas cuja realidade 

socioeconômica é distinta, podemos dizer que há uma aproximação - dada pelo 

pertencimento à mesma faixa geracional - em que alguns hábitos dentre os jovens são 

compartilhados. Há de se considerar que, para muitos alunos, o hábito de leitura ficou 

                                                           
3
 Algumas respostas foram subdivididas em mais de uma categoria por abranger diversidade de 

ideias. Portanto, o total de citações é superior à quantidade de alunos. 
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estritamente relacionado aos livros, sugerindo que alguns deles possam só fazer uso desses 

materiais por intermédio da escola.  

Os resultados vão ao encontro de dados divulgados pelo Instituto Pró-Livro (2016), 

que afirma ser a sala de aula o segundo local mais comum onde os brasileiros costumam ler 

livros. O mesmo trabalho afirma que indivíduos em idade escolar leem mais livros que 

aqueles acima de 18 anos, sugerindo que os livros indicados pela escola têm impacto 

significativo nessa diferença (INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 2016).   

Após o diagnóstico sobre seus tipos e veículos de leitura, procuramos descobrir se 

os estudantes relacionavam o conhecimento científico a outros locais ou fontes além da sala 

de aula (Gráfico 3). Para compreender quais fontes ou locais os alunos entendem que seja 

possível aprender sobre ciências, perguntamos aos que responderam positivamente à 

questão anterior quais eram as fontes ou locais, como exposto no Gráfico 4.  

Embora a maioria dos alunos de ambas as escolas tenha afirmado ser possível 

aprender sobre ciências fora da sala de aula, houve um número considerável de discentes 

da escola pública – mais de um terço - que respondeu isto não ser possível ou não soube 

responder à pergunta, o que demonstra que, para esses alunos, o aprendizado de 

conhecimentos científicos está vinculado somente ao ambiente escolar (Gráfico 3). 
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4 Os resultados do Gráfico 4 demonstram diferenças para os dois grupos. Enquanto os 

alunos da escola pública associaram a maior parte desse aprendizado a ambientes não 

formais de ensino, a internet foi a fonte mais citada para os alunos de escola particular, 

sugerindo maior acesso ou conhecimento do meio virtual para fins educacionais por parte 

deste último grupo. Em relação a essa questão, Rocha (2012) afirma que: 

 
Atualmente, os meios de comunicação ajudam a promover uma 
aproximação entre o conhecimento científico e o cotidiano, sendo 
responsáveis por boa parte das informações que o público não-especialista, 
incluindo os alunos de escolarização básica, possuem sobre ciência 
(ROCHA, 2012, p.49). 

 

Sobre a distinção entre os ambientes formais e não formais de ensino fazemos uso 

da conceituação dada por Oliveira e Gastal (2009) na qual: 

 
Fala-se de espaços ou ambientes formais de educação como sendo 
aqueles vinculados à escola [...]. Por outro lado, locais que não são sedes 
destinadas especificamente para o funcionamento da instituição escolar são 
denominadas espaços ou ambientes não-formais de educação. Assim, 
podemos considerar como espaços não-formais todos aqueles situados fora 
dos limites geográficos da escola, tais como uma praça, uma avenida, uma 
quadra comercial e/ou residencial, centros comerciais, uma indústria, 
centros de pesquisa, reservas naturais, museus, centros de ciências, feiras, 
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 Algumas respostas foram subdivididas em mais de uma categoria por abranger diversidade de 

ideias. Portanto, o total de citações é superior à quantidade de alunos. 
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parques, entre outros ambientes urbanos, rurais e naturais (OLIVEIRA e 
GASTAL, 2009, p. 2). 

 

Dentre as citações relacionadas aos ambientes não formais de ensino os alunos da 

escola pública apresentaram em geral respostas pouco específicas, como “natureza”, “fora 

da escola” ou “em casa” e apenas uma resposta mencionava os museus.  

Já os ambientes não formais de ensino mencionados pelos alunos da escola 

particular foram mais diversificados, abrangendo museus, zoológicos, aquários, saídas de 

campo e Jardim Botânico. Isso sugere que este último grupo possivelmente têm maior 

acesso a estes locais e, portanto, os reconhecem, o que amplia suas perspectivas sobre o 

conhecimento científico e compreensão de sua aplicação no cotidiano. Essa diferença, de 

acordo com o CGEE (2017) pode estar atrelada à desigualdade de renda e escolaridade: 

 
A visitação a espaços científico-culturais - museus e centros de C&T, 
museus de arte, bibliotecas, jardins botânicos, zoológicos e parques 
ambientais - e a participação em atividades públicas de popularização da 
ciência - feiras e olimpíadas científicas, Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia (SNCT) - aumentaram significativamente no Brasil ao longo da 
última década. Contudo, essa visitação a museus e centros de C&T é ainda 
muito baixa, se comparada com padrões europeus. É também 
extremamente desigual: o acesso é muito menor para camadas da 
sociedade com renda e escolaridade mais baixas (...) É importante 
observar, do mesmo modo, que as oportunidades de acesso aos espaços 
científico-culturais no Brasil ainda são muito desiguais, sendo a baixa 
escolaridade e a renda insuficiente, de parte considerável da população, os 
fatores que mais afetam a visitação, assim como a região de moradia 
(CGEE, 2017, p.41 e p.44). 

 

 Também percebemos diferenças no que tange a citação de aprendizado por meio de 

pessoas. Na pesquisa realizada pelo CGEE (2017), os jovens representam a faixa etária 

que mais reconhece o aprendizado sobre conhecimentos de ciência e tecnologia por meio 

de pessoas, a partir de conversas com amigos. Neste caso, enquanto o grupo dos alunos de 

escola particular citou aprendizado por pessoas através dos pais, do próprio corpo e de 

professores particulares, as citações dos alunos de escola pública mencionaram médicos e 

amigos.  

Esses resultados sugerem que as diferenças socioeconômicas entre os grupos 

podem justificar os diferentes padrões de resposta, visto que o acesso à internet e a 

professores particulares são uma realidade com mais destaque para alunos que possuem 

maior poder aquisitivo.  

Do mesmo modo, a participação dos pais no aprendizado dos alunos, bem como a 

consciência do próprio corpo, pode estar relacionada à escolaridade dos responsáveis e 

suas condições de vida. De acordo com o CGEE, 2017, o interesse sobre assuntos 

relacionados à ciência e à tecnologia aumenta conforme a escolaridade. Assim, essas 
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condições podem tornar os interesses dos responsáveis dos alunos da escola pública 

relativos aos conhecimentos científicos e a participação na vida acadêmica do filho menor 

se comparada aos alunos da escola particular. Dessen e Polônia (2012) afirmam que a     

“família e a escola emergem como duas instituições fundamentais para desencadear os 

processos evolutivos das pessoas, atuando como propulsoras ou inibidoras do seu 

crescimento físico, intelectual, emocional e social” (DESSEN e POLÔNIA, 2012, p. 22). 

Observamos, também, que só houve citação sobre revistas como fonte de 

aprendizado do conhecimento científico no grupo de alunos da escola particular e que a 

citação de livros também é comparativamente distinta (Gráfico 4), sugerindo ser escasso o 

conhecimento sobre livros paradidáticos que falem sobre ciências, apesar de uma grande 

quantidade de alunos de ambas as escolas mencionar os livros como fontes de leitura em 

geral (Gráfico 2). Esses resultados nos sugerem que os alunos não associam a leitura 

científica como uma atividade de lazer. 

Percebemos pelos resultados obtidos, que os alunos da escola particular entendem a 

aquisição de conhecimento científico com possibilidades mais diversas que os alunos de 

escola pública. O papel da televisão, dos livros, das revistas e de outros ambientes dentro 

da escola como laboratórios, feiras de ciências e bibliotecas é mais reconhecido no grupo 

dos alunos da escola particular se comparado às respostas dos alunos da escola pública, 

demonstrando pouco contato desses alunos com meios alternativos de se aprender ciências 

além da sala de aula.  

Os resultados obtidos são corroborados por aqueles publicados pela CGEE (2017), 

quando afirma que a televisão e a internet são os meios mais utilizados pelos brasileiros 

para se adquirir conhecimentos sobre ciência e tecnologia, em contraposição aos meios 

menos utilizados: livros, rádio, jornais, revistas e conversas com amigos. A mesma pesquisa 

aborda que o uso crescente da internet tem sido maior que o uso da televisão para o 

aprendizado desses conhecimentos, especialmente em função da idade e escolaridade das 

pessoas: o uso da internet é maior entre jovens e entre pessoas com maior nível de 

escolaridade (CGEE, 2017).  

Dados divulgados pelo Instituto Pró-Livro (2016) sobre o que os brasileiros gostam 

de fazer em seu tempo livre afirmam que, entre 2011 e 2015, houve um aumento no acesso 

à internet com uso de redes sociais, como Facebook e Twitter e redução de atividades como 

assistir à televisão ou ler jornais, revistas ou notícias.  

O uso de jornais impressos e revistas, de acordo com a CGEE (2017) tem caído nos 

últimos anos e é confirmada nos resultados expostos no Gráfico 4, no qual quase não houve 

citação de revistas e os jornais sequer foram mencionados.  
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Consideramos que estratégias que promovam o uso de revistas – impressas ou 

digitais - de DC, bem como jornais, em sala de aula para a abordagem de conhecimentos 

científicos possa trazer um maior contato entre esses materiais com os estudantes.  

Almeida (2015) e Bertoldo, Cunha e Strieder (2015) abordam sobre ser oportuno 

considerar que a leitura enquanto atividade escolar não se restrinja aos professores de 

Língua Portuguesa, isto é, se amplie aos professores das mais diversas disciplinas. Nesse 

sentido, acreditamos que o uso desses materiais pode contribuir para estimular a leitura nas 

disciplinas de Ciências e de Biologia. 

 

5.3.1.2 Revistas e sites de Divulgação Científica 

 

Quando questionados sobre conhecerem revistas ou sites que tratem sobre Ciências 

(gráfico 5), a maioria de ambos os grupos escolares afirmou desconhecer, tendo o grupo de 

alunos da escola pública apresentado maior proporção para essa resposta (79% afirmaram 

não conhecer nenhuma fonte em contraposto a 52% para os alunos do grupo da escola 

particular).  

 

Gráfico 5: Algumas revistas ou sites na internet são boas fontes de conhecimentos científicos. Você 

conhece alguma revista ou site que fale sobre ciências? (%) 

 

Para aqueles que responderam conhecer fontes que tratem sobre Ciências, 

solicitamos que exemplificassem e os resultados estão expostos no Gráfico 6 a seguir. 
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Gráfico 6: Caso você conheça alguma revista ou site que fale sobre ciências, cite quais?
 5
 

 

Embora 21% dos alunos da escola pública tenham afirmado conhecer fontes de 

revistas ou sites que tratem sobre ciências, a maioria desses alunos citou a televisão como 

fonte, demonstrando haver uma confusão quanto ao entendimento dos diferentes veículos, 

já que a pergunta se relacionava às revistas e à internet. Situação parecida ocorreu com 

alguns alunos da escola particular, que também citaram canais de televisão como fontes de 

aprendizado sobre ciências.  

Salientamos que embora a pergunta não deixasse possibilidade de citação de canais 

televisivos, incluímos na análise também estas respostas, alocando-as na categoria “outras 

respostas”. Apesar de fugir à pergunta, é interessante notar as diferenças entre as 

respostas, nas quais no primeiro grupo foram citados canais de televisão por assinatura, 

enquanto que no segundo foi citado apenas um canal de televisão aberta. Dentre as 

citações (três) dos alunos de escola particular estão os canais de assinatura Discovery 

Channel e Animal Planet e seis citações de alunos da escola pública sobre o Programa Bem 

Estar (TV aberta). 

 Com relação à internet, as fontes citadas foram pouco diversificadas no grupo da 

escola pública: os alunos mencionaram o Youtube, especificamente o Manual do Mundo e, 

principalmente, Mais Ciências, canal no qual a própria professora da turma grava e publica 

vídeo-aulas. Não houve menção a nenhuma revista científica nem outro endereço eletrônico 

além do Youtube.  

Os alunos da escola particular, por sua vez, apresentaram mais diversidade de 

respostas, cuja internet foi a maior fonte citada, em respostas como Wikipedia, Brasilescola, 

Infoescola, blogs, Youtube, Manual do Mundo, Globo.com e Só Biologia. A diversidade de 

sites sobre biologia refere-se a endereços voltados para estudo e pesquisas escolares.  

                                                           
5
 Algumas respostas foram subdivididas em mais de uma categoria por abranger diversidade de 

ideias. Portanto, o total de citações é superior à quantidade de alunos. 
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 Mais uma vez percebemos que o acesso e o uso da internet se distinguem entre as 

duas escolas cujos alunos apresentam realidades sociais distintas. Nesse contexto, 

salientamos que embora os alunos de ambas as escolas façam uso de tecnologias digitais 

por meio de celulares, os propósitos de acesso ao ambiente virtual se distinguem, nos 

sugerindo uma forma de exclusão digital velada, conforme aborda Castells apud Bonilla e 

Oliveira (2011): 

 
Um excluído digital tem três grandes formas de ser excluído. Primeiro, não 
tem acesso à rede de computadores. Segundo, tem acesso ao sistema de 
comunicação, mas com uma capacidade técnica muito baixa. Terceiro, 
(para mim é a mais importante forma de ser excluído e da que menos se 
fala) é estar conectado à rede e não saber qual o acesso usar, qual a 
informação buscar, como combinar uma informação com outra e como a 
utilizar para a vida. (CASTELLS apud BONILLA e OLIVEIRA, 2011). 

 

Os alunos da escola particular também citaram revistas como Superinteressante, 

Ciência Hoje e Scientifc American, demonstrando já ter tido algum contato com estes 

materiais de DC. Não houve, contudo, citação de revistas pelos alunos da escola pública. 

De forma geral, pode-se entender que os alunos de ambos os grupos conhecem 

pouca ou nenhuma fonte de revistas de DC, muito embora a escola pública detenha 

fascículos da Ciência Hoje em sua biblioteca e na escola particular os alunos já tenham tido 

contato com esses materiais em anos anteriores. Bertoldo, Cunha e Strieder (2015) 

abordam em sua pesquisa que muitos alunos não chegam a ter conhecimento sobre a 

existência de assinatura de revistas de DC na escola, situação também observada na nossa 

pesquisa.  

Os resultados da primeira parte do primeiro questionário nos indicam que os alunos 

afirmam ter interesse pela leitura principalmente de livros, seguida por fontes da internet. No 

entanto, quase não se verifica hábito de leitura de materiais de DC, especialmente no que 

tange revistas. 

 A internet, por sua vez, se configurou o meio mais citado pelo qual as informações 

científicas podem ser encontradas pelo grupo dos alunos da escola particular, sugerindo 

maior contato com esse veículo de comunicação e maior hábito de realizar pesquisas e 

leituras em casa. De acordo com o Instituo Pró-Livro (2016), estudar e fazer trabalhos 

escolares é a principal atividade realizada na internet quando se considera os jovens de 11 

a 17 anos.   

A diferença de conhecimento sobre sites que tratem de Ciências e, possivelmente, 

de acessos, entre os dois grupos de alunos que participaram da pesquisa vão ao encontro 

do que afirmou a própria professora da escola pública, quando disse que seus alunos, por 

motivos diversos, têm dificuldades basais de leitura e não têm hábito de realizarem tarefas 

de casa, incluindo pesquisa.  
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Além disso, a professora mencionou que, embora boa parte dos alunos tenha 

telefones celulares e façam uso dentro da escola, a internet da maioria deles é limitada para 

o uso de redes sociais. Compreendemos, assim, que eles pouco vinculam o uso dessas 

redes à possibilidade de aprendizado de ciências e prazer pela leitura. Lembremo-nos, 

neste ponto, que alguns alunos quando questionados sobre seus tipos e hábitos de leitura, 

responderam “ler whatsapp”, o que não consideramos para fins dessa pesquisa, um hábito 

de leitura concernente ao que estamos investigando. De acordo com CGEE (2017), “o 

acesso a todas as fontes de informação científica [...] depende fortemente do interesse que 

as pessoas declaram ter por C&T, mas, como visto, é influenciado principalmente pela renda 

e escolaridade (CGEE, 2017, p.52). 

A mesma pesquisa divulgada pelo CGEE (2017) apresenta o Índice de Consumo de 

Informação Científica (ICIC), destacando que os brasileiros que possuem ensino superior 

apresentam, em média, ICIC quase três vezes maior que o de pessoas com baixa ou 

nenhuma escolaridade. O ICIC também está estatisticamente relacionado aos hábitos de 

visitação a bibliotecas, museus e zoológicos e que as pessoas que frequentam estes 

espaços de difusão cultural são as que, em geral, declaram buscar mais informação sobre 

Ciência e Tecnologia (CGEE, 2017). 

Embora os alunos de escola particular também não tenham apresentado amplo 

conhecimento sobre revistas de DC, houve menção a algumas de grande importância, como 

a Ciência Hoje, Superinteressante e Scientific American, fato que não ocorreu nas respostas 

dos alunos da escola pública. 

5.3.2 Conhecimentos anteriores e conhecimentos construídos após a aula  

  

A aplicação dos questionários antes e depois da aula ministrada nos possibilitou um 

entendimento maior sobre os conhecimentos que os alunos já traziam a respeito dos 

assuntos que seriam abordados. Desse modo, para as perguntas que estavam presentes 

em ambos os questionários, foi possível estabelecer um comparativo entre as respostas e 

observar as contribuições trazidas pela leitura e discussão dos textos propostos na aula. 

 Assim apresentamos aqui as análises das respostas dos seguintes questionamentos: 

 

1. Para que servem os antibióticos? (presente no primeiro e no segundo questionário) 

2. O uso incorreto de antibióticos pode trazer problemas?  Explique sua escolha. 

(presente no primeiro e no segundo questionário) 

3. Como o problema das doenças causadas por bactérias resistentes pode ser 

combatido? (presente no segundo questionário) 
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4. Depois de participar dessa aula, você acredita que você seja capaz de contribuir 

para diminuir esse problema? (presente no segundo questionário) 

 

 Considerando a riqueza de informações que poderia emergir de cada resposta cujas 

perguntas eram abertas, apresentamos um comparativo qualitativo das respostas 

discursivas e um comparativo quantitativo das respostas cujas perguntas eram objetivas. Na 

análise qualitativa apresentaremos algumas citações que exemplificam categorias definidas 

após leitura atenta das respostas, nas quais procuramos compreender os temas mais 

recorrentes e/ou significativos, comparando os dois grupos de escola abordados – pública e 

particular. 

Como o quantitativo de questionários respondidos antes e depois das aulas não foi o 

mesmo devido à diferença entre o número de alunos nas duas etapas, apresentaremos os 

resultados quantitativos em porcentagem para comparação. Salientamos, contudo, que a 

analise quantitativa das respostas objetivas nos serviu para complementar os dados 

analisados qualitativamente a fim de tornar a compreensão do fenômeno estudado mais 

completa. Acreditamos que, 

 
Em suma, a questão não é colocar a pesquisa qualitativa versus a pesquisa 
quantitativa, não é decidir-se pela pesquisa qualitativa ou pela pesquisa 
quantitativa. A questão tem implicações de natureza prática, empírica e 
técnica. Considerando os recursos materiais, temporais e pessoais 
disponíveis para lidar com uma determinada pergunta científica, coloca-se 
para o pesquisador e para a sua equipe a tarefa de encontrar e usar a 
abordagem teórico-metodológica que permita, num mínimo de tempo, 
chegar a um resultado que melhor contribua para a compreensão do 
fenômeno e para o avanço do bem-estar social (GUNTHER, 2006,  p. 207) 

 
Entendemos, também, que não há respostas necessariamente corretas ou incorretas 

para cada pergunta, pois nosso objetivo foi investigar as contribuições trazidas pelos textos, 

sejam elas sobre conhecimentos científicos ou novas reflexões e opiniões.  

Ante o exposto, percebemos uma visível mudança de capacidade argumentativa, 

com maior elaboração nas respostas após a aula de ambos os grupos (escola pública e 

escola particular). Segundo Lima e Giordan (2015), as atividades escolares que proponham 

a leitura de textos de DC podem trazer contribuições culturais relevantes para os 

estudantes. Rocha (2012) defende que: 

[...] diante das novas concepções do ensino, cujo objetivo é formar cidadãos 
críticos e atuantes na sociedade, os textos de divulgação científica podem 
se constituir em um importante recurso didático, que complementa materiais 
tradicionais como o livro didático, desde que seu uso seja mediado por 
professores proporcionando discussões consistentes em sala de aula 
(ROCHA, 2012, p. 50). 
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Contudo, algumas dificuldades relacionadas à compreensão do conteúdo ou à 

capacidade de expressão escrita foram mais percebidas nos alunos de escola pública 

mesmo após a realização da aula, demonstrando lacunas que limitaram e possivelmente 

dificultaram o entendimento dos conhecimentos científicos abordados nos textos de DC.  

 Observamos, em geral, maior elaboração e argumentação escrita das respostas dos 

alunos da escola particular se comparados à escola pública, mesmo após a leitura e 

discussão dos textos na aula.  Embora a aula com os alunos da escola pública tenha sido 

participativa e instigadora possibilitando que diferentes alunos trouxessem suas 

contribuições, entendemos que alguns fatores limitaram o potencial educativo do uso do 

texto em sala. 

 Ao que nossa análise permitiu notar, consideramos que esses fatores estão 

relacionados a lacunas sobre conhecimentos científicos básicos, como, por exemplo, no que 

tange o entendimento sobre processos de seleção natural; ao domínio de vocabulário; e 

reduzido hábito de leitura e problemas com habilidades de interpretação de texto e 

exposição de ideias. Ainda assim, o desenvolvimento da aula trouxe visíveis contribuições 

para ambos os grupos, conforme exporemos a seguir. 

 

5.3.2.1 Conhecimento sobre a função dos antibióticos 

 

 A primeira pergunta relacionada ao conhecimento científico solicitava que os alunos 

respondessem para que serviam os antibióticos. A justificativa para que os alunos entendam 

para que servem os antibióticos está justamente no fato de que em muitas ocasiões o uso 

desses medicamentos é inadequado, pois o problema de saúde pode estar relacionado a 

outra causa, como a patógenos virais. Por isso, usar antibióticos quando se tem dores de 

garganta, ouvido e outros sintomas de gripe ou resfriado é prejudicial em muitos aspectos, 

sobretudo porque seu uso não vai tratar a doença, além de atuar contra bactérias do próprio 

organismo.  

Para um real entendimento sobre o uso de antibióticos, é necessário que a 

população compreenda que nem sempre os sintomas de um problema de saúde se referem 

à infecção por bactérias e que, nestes casos, os antibióticos não serão eficazes – daí a 

necessidade de orientação médica. 

No questionário aplicado antes da aula, foram recorrentes as respostas que citavam 

tratamento para gripes e resfriados, especialmente por parte dos alunos de escola pública. 

Comparativamente, os alunos de escola particular apresentaram maior conhecimento 

científico prévio sobre a função dos antibióticos, visto que muitas respostas citaram o 

combate às bactérias. Após a aula, a concepção dos alunos sobre os antibióticos e seu 
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objetivo mudou, de modo que a maioria de ambas as escolas associou no questionário 

aplicado após a aula o uso de antibióticos ao combate apenas às bactérias.   

 

5.3.2.2 Problematizando o uso de antibióticos 

 

 Para compreensão dos problemas relacionados ao uso indiscriminado de 

antibióticos, entendemos ser preciso que o aluno – ou qualquer outra pessoa - compreenda 

que seu uso inadequado pode trazer prejuízos. Perguntamos, portanto, antes e após a aula 

ministrada, sua opinião sobre isso. 

Durante a aula, como já mencionado, abordamos a função dos antibióticos e as 

consequências de seu uso no nosso corpo, eliminando bactérias úteis ao nosso organismo e 

selecionando bactérias resistentes. Além das consequências individuais, também discutimos 

sobre as consequências que poderiam vir do uso indiscriminado pela população, sua 

relação com o surgimento de doenças causadas por bactérias resistentes e a dificuldade em 

produzir novos medicamentos que sejam capazes de combatê-las. Desse modo, nossa 

intenção foi de contribuir para um melhor entendimento sobre o contexto dos antibióticos.  

Para avaliar isto, perguntamos nos questionários antes e após a aula se o uso 

inadequado de antibióticos poderia trazer problemas (Gráfico 7), solicitando, também, que 

justificassem sua resposta  
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 Gráfico 7: Respostas de antes e após a aula do grupo de escola pública e de escola particular para a 
pergunta: O uso incorreto de antibióticos pode trazer problemas? 
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Os resultados sugerem uma significativa mudança de opinião para ambos os grupos: 

após a aula ministrada, o percentual de alunos que afirmou ter ciência dos prejuízos que o 

uso indiscriminado de antibióticos pode trazer foi acima de 90%, enquanto que o percentual 

de alunos que afirmou não haver problema ou não saber responder reduziu-se para menos 

de 5%. Resultados parecidos já foram encontrados na literatura, de acordo com Ferreira e 

Queiroz (2012), em que autores que se propuseram a investigar o uso de textos de DC na 

sala de aula notaram mudanças significativas em determinadas concepções dos estudantes 

percebidas, por exemplo, pela modificação das ideias demonstradas em seus 

questionamentos ao longo da aula.  

Percebemos que, antes da aula, a maioria dos alunos de ambas as escolas 

relacionava os prejuízos do uso de antibióticos a problemas genéricos de saúde, 

apresentados em suas respostas de forma simples e com pouco conhecimento científico 

envolvido, e a necessidade de atuação do médico para diagnosticar e prescrever o correto 

medicamento.  

Houve também, por parte dos alunos da escola particular, algumas poucas respostas 

relacionadas ao surgimento de bactérias resistentes, demonstrando que esses alunos 

traziam conhecimentos científicos mais aprofundados sobre evolução e seleção natural. São 

exemplos de citações dos alunos R1, R2, R3, R4 da escola pública e R5, R6, R7 e R8 da 

escola particular: 

 
“Pode não surtir efeito e o paciente pode acabar morrendo por engano ou 
piorar a situação.” (R1, Escola Pública). 
 
“Porque você pode acabar tomando o remédio errado e ficando pior.” (R2, 
Escola Pública) 
 

“Pode dar alergia.” (R3, Escola Pública) 

 

“Porque pode causar problemas de saúde, alergias ou outras coisas e nem 
todos tem a mesma reação.” (R4, Escola Pública)  
 
“Porque você pode tomar o remédio errado e ter efeitos colaterais.” (R5, 
Escola Particular) 
 
“Pois tem que ficar tomando por um período de tempo para a bactéria 
desaparecer por completo.” (R6, Escola Particular) 
 
“Pois pode causar uma resistência em certo microrganismo que pode 
prejudica-lo.” (R7, Escola Particular)  
 
“Pois se você tomar a quantidade errada ou tomar por dias errados, as 
bactérias se tornam resistentes ao antibiótico.” (R8, Escola Particular)  
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Analisando as respostas para a mesma pergunta após a realização da aula, 

observamos citações mais frequentes relacionadas a assuntos discutidos em sala, 

mencionando como consequências do uso dos antibióticos respostas mais específicas, tais 

como a eliminação de bactérias benéficas ao nosso corpo e seleção de bactérias 

resistentes. Isso sugere que houve construção de conhecimento após a leitura e discussão 

dos textos em ambos os grupos escolares, embora tenha sido em menor escala com os 

alunos da escola pública, e que o uso do texto sob esse ponto de vista se mostrou positivo. 

Abaixo seguem alguns exemplos de respostas dos alunos da escola pública em R9, R10, 

R11 e R12:  

“Porque pode matar bactérias boas se você realmente não tiver a bactéria e 
fazer uso desnecessário.” (R9, Escola Pública). 
 
“Porque ainda pode ter excesso (um pouco) de bactérias que podem se 
reproduzir novamente.” (R10, Escola Pública). 
 
Porque pode ser o remédio errado ou ele pode não ser muito forte para 
matar as bactérias.” (R11, Escola Pública). 
 
“Porque não matamos as bactérias ou pode não ser bactérias o nosso 
problema.” (R12, Escola Pública). 

 

 Os trechos acima demonstram que, ainda que haja dificuldade na elaboração da 

escrita, houve construção de conhecimentos sobre a existência de bactérias benéficas ao 

nosso organismo e seleção natural a partir da não eliminação e proliferação de bactérias 

resistentes. Entendemos que isso compreende um avanço em consideração a possíveis 

defasagens de conteúdo, em especialmente daqueles cuja necessidade de abstração é 

grande, como é o caso de conhecimentos relacionados à Evolução.  

 Percebemos, também, maior capacidade discursiva dos alunos da escola particular, 

conforme demonstrado em R13, R14, R15 e R16: 

 
“Os antibióticos matam tanto as bactérias boas quanto as ruins e sem saber 
o problema que você realmente tem você pode estar usando 
desnecessariamente e prejudicando seu corpo.” (R13, Escola Particular). 
 

“Porque você pode acabar matando bactérias importantes para o seu corpo 
ou não matando todas as bactérias ruins”. (R14, Escola Particular). 
 
“Pois este problema pode não ser causado por bactéria e sim por vírus e 
tomando antibiótico você estaria matando células importantes”. (R15, 
Escola Particular). 
 
“Pois as bactérias podem não ser eliminadas e causar danos maiores.” 
(R16, Escola Particular). 
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 Entendemos que, tão importante quanto investigar as justificativas para quem 

afirmou ser problemático usar indiscriminadamente os antibióticos, é também analisar as 

justificativas de quem afirmou não ser prejudicial ou não saber se o é.  

 Desse modo, percebemos que as respostas mais recorrentes diziam respeito à 

capacidade do próprio enfermo se autodiagnosticar e identificar o medicamento que deve 

tomar, em seguida à capacidade do farmacêutico em prescrever o remédio adequado. 

Essas justificativas, no entanto, foram observadas apenas no primeiro questionário.  

Após o desenvolvimento da aula, o quantitativo de alunos que assinalou não ser 

problemático o uso de antibióticos sem prescrição médica se reduziu substancialmente, 

como pode ser observado no Gráfico 7, demonstrando possíveis mudanças de opinião. 

Seguem as citações dos alunos R17 e R18 da escola pública e R19, R20 e R21 da escola 

particular sobre as justificativas de suas escolhas: 

 
“Porque eu sempre tomei e nunca aconteceu nada.” (R17, Escola Pública) 
 
“Porque se é um remédio que nós conhecemos não faz mal.” (R18, Escola 
Pública) 
 
“Porque conhecendo o produto e os sintomas acho que não tem problema” 
(R19, Escola Particular) 
 
“Porque alguns farmacêuticos indicam também.” (R20, Escola Particular)  
 
“Porque se você já possui algum conhecimento sobre a provável doença 
você pode sim na minha opinião comprar um antibiótico sem a orientação 
de um médico” (R21, Escola Particular)  
 

 Chamamos atenção às recorrentes respostas relacionadas às experiências 

passadas, como dita por R17, sugerindo-nos que há uma cultura de automedicação que 

precisa ser problematizada, percebida mais intensamente nos alunos de escola pública. 

Muitos são os prováveis motivos que explicam essa situação, como o fato do precário e 

demorado atendimento médico público desestimular que os pacientes recorram ao médico e 

levando-os à automedicação (AQUINO, 2008; MORAES, ARAÚJO e BRAGA, 2016). Junior 

e Silva (2017), por sua vez, apontam que drogarias e ambientes familiares, dentre outros 

locais, são espaços onde a automedicação é estimulada. 

Em uma pesquisa sobre a automedicação dos brasileiros, publicada em 2014 pelo 

Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade (ICQT, 2014), 76,4% dos brasileiros consomem 

por indicação da família e amigos - sendo 90,1% de ocorrência na faixa etária de 16 a 24 

anos -, 4,9% respeitam os horários de consumo do medicamento e 18,4% da população 

declaram consumir antibióticos sem receita. Embora a referência aqui citada seja relativa a 

uma entidade de iniciativa privada, suas pesquisas têm por objetivo retratar as realidades do 

mercado farmacêutico brasileiro e, em vista de não termos encontrado outras pesquisas 
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referências ao mesmo contexto, entendemos que sua contribuição poderia ser positiva 

mediante os resultados aqui encontrados.  

De acordo com Junior e Silva (2017), publicações que tratam sobre Educação em 

Saúde e uso de medicamentos são unânimes em abordar que o uso indiscriminado de 

medicamentos é uma prática que deve ser combatida. Entendemos, neste aspecto, que a 

problematização sobre o uso de antibióticos, como a que se propôs a aula desenvolvida, 

traz contribuições para esta problemática.  

Todavia, Junior e Silva (2017) argumentam que parte dessas publicações não fazem 

qualquer menção ao professor e à escola como sujeitos que podem contribuir para essa 

problematização. Nesse sentido, a escola é: 

 
 [...] um espaço social que pode dar uma importante contribuição ao campo 
da saúde pública na minimização dos problemas gerados pelo uso incorreto 
de medicamentos. A escola pode questionar hábitos desfavoráveis, como a 
automedicação, o incentivo ao consumo de medicamentos e até a própria 
medicalização da educação. Os professores são sujeitos que podem 
contribuir (JUNIOR e SILVA, 2017, p. 155-156). 

 

A situação descrita por Junior e Silva (2017) nos sugere que o papel da escola neste 

contexto, embora vise à formação de cidadãos com autonomia intelectual e pensamento 

crítico, ainda esteja subjugado (BRASIL,1997, 1998ª, 2013a; JUNIOR e SILVA, 2017).    

 

4.3.2.3 Refletindo sobre soluções para o problema  

 

 Após a realização da aula, solicitamos que os alunos respondessem a duas 

perguntas correlatas: como o problema relacionado às doenças causadas por bactérias 

resistentes pode ser combatido e se o próprio aluno acredita que, depois da aula, ele seja 

capaz de contribuir para minimizar esse problema, dando suas devidas justificativas. Nosso 

propósito com essas perguntas era investigar se a reflexão sobre o tema contribuiu para 

uma visão mais holística da situação e para que os alunos se entendessem como parte do 

contexto e, desse modo, sentissem-se, também, como cidadãos atuantes. A diversidade de 

respostas nos mostrou que a aula desenvolvida propiciou maiores condições de um 

letramento científico, possibilitando a compreensão de “princípios básicos de fenômenos do 

cotidiano até a capacidade de tomada de decisão em questões relativas a ciência e 

tecnologia em que estejam diretamente envolvidos, sejam decisões pessoais ou de 

interesse público” (SANTOS, 2007, p.480). 

 Para a primeira pergunta, após sucessivas leituras das respostas, identificamos as 

seguintes categorias nas quais cada resposta poderia ser alocada: atitudes individuais; 

intervenções sociais; atitudes individuais e intervenções sociais; pesquisas científicas. 
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Percebemos que todas as categorias foram abordadas ao longo da leitura e debate do texto, 

sugerindo possíveis contribuições de seu uso e de sua discussão. Houve também aqueles 

alunos que não souberam responder à pergunta. As categorizações estão expostas no 

Gráfico 8. 

 

 

Gráfico 8: Como o problema das doenças causadas por bactérias resistentes pode ser combatido? 

   

Por atitudes individuais alocamos respostas cuja iniciativa e impacto se restringissem 

ao próprio indivíduo; por intervenções sociais alocamos respostas cuja iniciativa e impacto 

se ampliassem à população e por pesquisas científicas alocamos respostas cuja lógica 

defendia o desenvolvimento de novos medicamentos.  

Houve uma parcela de alunos de ambas as escolas que não sabia dizer como esse 

problema pode ser combatido, muito embora isto tenha sido abordado ao longo da aula de 

forma explícita.  

As atitudes individuais foram as mais recorrentes em ambas as escolas, sugerindo a 

compreensão da importância do papel do indivíduo que, no entanto, carece de uma visão 

mais ampla da situação. Houve uma diferença significativa do quantitativo de alunos que 

citou as intervenções sociais entre as escolas pública e particular, e isso nos dá a entender 

que parte dos alunos da escola particular já apresentava, ou construiu durante a aula, uma 

Escola pública Escola particular
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maior percepção do coletivo e da sociedade quando comparado aos alunos da escola 

pública.   

 Categoria igualmente interessante foi relacionada à pesquisa científica, na qual 

coloca a responsabilidade de combater o problema em questão na necessidade do 

desenvolvimento de pesquisas científicas e de medicamentos eficazes, sugerindo-nos uma 

visão ingênua da ciência como protagonista a relativo curto prazo da solução. No entanto, 

percebemos que, embora algumas respostas tenham trazido visões ora mais simplistas, 

ingênuas ou complexas, todas apresentavam argumentos possíveis que foram discutidos 

em sala, demonstrando contribuições da leitura e discussão dos textos. Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2002) trazem contribuições ao defenderem que a atuação docente deve, em 

oposição a prática de uma ciência “morta”,  

 
construir o entendimento de que o processo de produção do conhecimento 
que caracteriza a ciência e a tecnologia constitui uma atividade humana, 
sócio-historicamente determinada, submetida a pressões internas e 
externas, com processos e resultados ainda pouco acessíveis à maioria das 
pessoas escolarizadas, e por isso passíveis de uso e compreensão acríticos 
ou ingênuos; ou seja, é um processo de produção que precisa, por essa 
maioria, ser apropriado e entendido (DELIZOICOV, ANGOTTI e 
PERNAMBUCO, 2002, p.34).  

 
 Segue abaixo algumas citações das categorias principais, sendo elas: atitudes 

individuais (R22 e R23), intervenções sociais (R24 e R25) e pesquisas científicas (R26 e 

R27): 

 
“Tomando remédio de maneira adequada.” (R22, Escola Pública)  
 
“Parando de usar antibiótico sem consultar o médico e usar todos os dias 
que for prescrito.” (R23, Escola Particular) 
 
“Tratar águas, consertar esgotos e mais assistência médica.” (R24 , Escola 
Pública) 
 
“Com o tratamento de água, construção de esgotos e assistência médica 
adequada.” (R25, Escola Particular) 
 
“Criando novos remédios para combater essas bactérias”. (R26, Escola 
Pública)  
 

“Investindo em novos antibióticos.” (R27, Escola Particular) 

 

 Em sequência apresentamos abaixo (Gráfico 9) os dados obtidos para pergunta 

seguinte – se, após a participação da aula, o aluno acreditava que fosse capaz de contribuir 

para diminuir esse problema. 
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 Para esta pergunta obtivemos resultados parecidos em ambas as escolas, nas quais 

mais de 80% dos alunos afirmou positivamente em contraponto aos que afirmaram não 

serem capazes de contribuir ou não saberem:  menos de 15%.  

 

 

Gráfico 9: Depois de participar dessa aula, você acredita que você seja capaz de contribuir para 
diminuir esse problema? 

 Quando solicitados que justificassem suas escolhas, explicando por que e como 

poderiam contribuir, da análise das respostas emergiram duas categorias principais: 

compartilhamento do conhecimento aprendido e uso adequado de medicamentos com 

orientação médica.  

A análise das respostas também nos mostrou a emergência de uma categoria que 

representava alunos que, embora tenham afirmado serem capazes de contribuir para reduzir 

o problema, não se colocaram como sujeitos atuantes, conforme abordaremos nos 

exemplos. Houve, também uma parcela significativa de alunos, especialmente da escola 

pública, que, apesar de afirmar que acredita ser capaz de contribuir, não escreveu sua 

justificativa.  

 Abaixo expomos algumas citações que representam as principais categorias: 

compartilhamento de conhecimento e uso adequado de medicamentos com orientação 

médica (R28, R29, R30 e R31): 

  
“Porque agora eu sei que preciso ir ao médico e não tomar nada sozinha e 
eu posso alertar outras pessoas.” (R28, Escola Pública) 
 
“Porque eu tenho vários amigos, explicando para eles.” (R29, Escola 
Pública) 
 
“Porque eu posso ajudar pessoas que não sabem o que significa. Como eu 
não sei explicar.” (R30, Escola Pública) 
 
“Não comprando esses antibióticos sem receita e informando meus amigos 
e parentes sobre o risco”. (R31, Escola Particular)  
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Analisando a capacidade de argumentação, percebemos algumas respostas 

genéricas no que disse respeito ao compartilhamento de informações, sugerindo que, talvez, 

o aluno não tenha realmente entendido o que foi discutido ou refletido sobre o assunto, 

como é o caso de R30 que afirma ser capaz de contribuir informando às pessoas, embora 

coloque em seguida que não sabe como explicar. 

Também expusemos as citações de respostas cujos alunos não se colocaram como 

sujeitos atuantes (R32 e R33), não informando como podem contribuir, como é o caso de 

R32, ou apresentando justificativas que criticam sua pouca representatividade, como em 

R33.  

 
   “As farmácias não venderem antibióticos sem receita.” (R32, Escola Pública) 

 
“Pois agora eu posso ser apenas mais uma adolescente no mundo, mas eu 
vou crescer e ganhar mais importância e então eu vou usar isso para ensinar 
às pessoas.” (R33, Escola Particular)  

 

Consideramos, também, a possibilidade de em R32 ter havido problema com a 

interpretação da própria pergunta. A defasagem quanto à leitura e interpretação de textos 

prejudica, nesse sentido, não só a interpretação da pergunta como também do próprio texto 

lido, que foi o cerne da aula desenvolvida. Essa lacuna com relação aos alunos do grupo da 

escola pública foi confirmada pela própria professora da disciplina, e este dado nos ratifica 

as vantagens que o uso de textos de DC em sala de aula pode trazer, em vista de 

propiciarem o estímulo à leitura e a interpretação, bem como o desenvolvimento do senso 

crítico e de uma compreensão mais adequada da ciência (FERREIRA e QUEIROZ, 2015).  

Houve também os alunos que responderam não acreditarem que possam ser 

capazes de contribuir para diminuir o problema. Destes, a justificativa apresentava raciocínio 

parecido com R33, conforme exposto nas citações de R34, R35, R36 e R37: 

 
“Não sei direito, pois ainda não sou respeitada pelos adultos, pois então 
quando os adolescentes tiverem respeito os adultos irão acreditar em nós.” 
(R34, Escola Particular).  
 
“Pois sou uma pessoa muito pequena, não muito grande.” (R35, Escola 
Particular) 
 
“Ainda não, talvez no futuro.” (R36, Escola Particular) 
 
“Pois eu não sou especializado, não saberia explicar.” (R37, Escola 
Particular) 

  

 As falas acima nos sugerem que possivelmente os alunos ainda não se enxergam 

como cidadãos atuantes na sociedade a qual pertencem, embora já tenham capacidade 

para entender o contexto apresentado. 
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5.3.3 A visão dos alunos sobre o material de DC usado na aula 

 

Além de analisar tipos e hábitos de leitura, conhecimentos sobre revistas de DC e 

contribuição do texto usado em aula para o aprendizado dos estudantes, também 

investigamos a opinião dos alunos sobre o texto usado em aula. Considerando que os textos 

de DC podem apresentar uma abordagem mais atualizada sobre um determinado assunto 

quando comparado a outros materiais como livros didáticos e que a revista na qual o texto 

foi publicado apresenta como público-alvo os jovens (LOPES E FLORCZAK, 2007), 

entendemos ser importante investigar seu impacto a partir do ponto de vista dos alunos. 

Assim, o segundo questionário contava, também, com as seguintes perguntas:  

 

1. Você acha que a leitura do texto te ajudou a ter maior compreensão sobre o uso 

adequado de antibióticos? 

2. Você teve dificuldade em compreender algumas partes do texto? Caso sim, por quê? 

3. Você achou o assunto abordado nos textos interessante? 

 

Quando questionados se a leitura e discussão do texto ajudou a compreensão sobre 

o uso adequado de antibióticos, mais de 95% dos alunos de ambas as escolas afirmou que 

sim, indicando aspectos positivos da utilização desses materiais em sala (gráfico 10). 

 

 Esses resultados são corroborados pela percepção de mudanças nas respostas 

antes e após a aula quando os alunos foram questionados sobre o uso indiscriminado de 

antibióticos ser problemático. Notamos que o desenvolvimento dessas respostas, bem como 
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Gráfico 10: Você acha que a leitura do texto te ajudou a ter maior compreensão sobre o uso 
adequado de antibióticos? 
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o aparecimento de conhecimentos científicos, foi maior nas respostas dos questionários 

aplicados após a aula. Rocha (2012) comenta que: 

 
Dentre as vantagens advindas da utilização desta variedade de textos no 
contexto escolar destacam-se: o acesso à informação, a possibilidade de 
contextualização de conteúdos e a ampliação da discussão sobre questões 
atuais dentro da sala de aula [...] Desta forma, o texto de divulgação 
científica se torna um material interessante, rico e sintonizado com o 
cotidiano quando passa a constituir a “ponte” entre os conteúdos 
curriculares e o mundo do aluno, fazendo conexão entre o que se aprende 
na escola e o que está fora dela (ROCHA, 2012, p.50). 
 

 Em seguida, perguntamos se houve alguma dificuldade para compreensão do texto 

(Gráfico 11). Dos alunos que afirmaram terem tido dificuldades em compreender o texto 

trabalhado em sala, percebemos uma diferença considerável em proporção entre as escolas 

pública e particular: enquanto que apenas 6 alunos da escola particular afirmou ter essa 

dificuldade, representando um total de 11% da amostra, do grupo da escola pública 21 

alunos afirmaram não terem compreendido algo do texto, representando um total de 46% 

dos alunos, isto é, quase metade.  

A maioria dos 46% dos alunos da escola pública respondeu ter dificuldade devido às 

palavras do texto serem difíceis e/ou o texto ser muito longo (19 alunos), o restante justificou 

outros motivos, como as explicações eram complicadas ou a leitura era chata. Já com 

relação aos seis alunos da escola particular que afirmaram terem dificuldades, dois 

justificaram devido às palavras difíceis e quatro com relação à leitura ser chata. Os 

resultados se aproximam daqueles divulgados pelo Instituto Pró-Livro (2016), em que os 

brasileiros relatam algumas dificuldades relacionadas à leitura tais como não terem 

paciência, lerem muito devagar, terem limitações físicas, não terem concentração suficiente, 

não compreenderem a maior parte do que se lê e não saberem ler.  

 

 

Gráfico 11: Você teve dificuldade em compreender algumas partes do texto? 

 

Percebemos, neste ponto, que possíveis incipientes hábitos de leitura, interpretação 

de texto e conhecimento vocabular limitaram o entendimento dos alunos, em especial dos 

alunos do grupo da escola pública. Isso sugere uma possível lacuna anterior à aula que 

46% 

11% 

54% 89% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ESCOLA PÚBLICA ESCOLA PARTICULAR

NÃO

SIM



 

88 
 

dificulta o uso desses materiais e, ao mesmo tempo, justifica e ratifica sua maior utilização. 

Bertoldo, Cunha e Strieder (2015) salientam que a escola não é a única responsável pelos 

hábitos de leitura dos estudantes, em vista desse contexto também ser influenciado pelas 

questões culturais. Almeida (2015), por sua vez, defende que as dificuldades relacionadas à 

linguagem científica não podem inviabilizar o convívio do indivíduo com uma cultura 

científica e, por isso, a escola se apresenta como a instituição capaz de atuar como 

mediadora.  

De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Pró-Livro (2016), quase 50% de 

uma amostra entrevistada que representa a população brasileira acredita que a leitura pode 

trazer conhecimento. No entanto, 10% dessa amostra afirmou que ela ocupa muito tempo e 

é uma atividade cansativa. A mesma pesquisa aborda que professores, por sua vez, 

influenciam significativamente a população brasileira com relação ao estímulo à leitura 

(INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 2016).  

Essas informações e os resultados que aqui expomos sobre o uso do texto em sala, 

nos mostram que atividades a partir do uso de textos de DC, como as realizadas na aula 

ministrada, podem servir como caminhos de fomento à leitura, contribuindo, também, para 

uma educação científica mais crítica. Bertoldo, Cunha e Strieder (2015) argumentam que 

projetos escolares de leitura que vislumbrem qualificar criticamente o cidadão no que tange 

os avanços e rumos da ciência e da tecnologia ainda são momentos subestimados e 

carecem de maior atenção.  

Por fim, quando questionados sobre o assunto abordado no texto de DC ser 

interessante, a maioria dos alunos de ambas as escolas respondeu que sim ou que foi 

razoavelmente interessante (Gráfico 12). 

                

Esses resultados são corroborados por pesquisas que afirmam ser elevado o 

interesse que os brasileiros apresentam por ciência e tecnologia, meio ambiente, medicina e 

saúde (CGEE, 2017). Os interesses relativos à ciência e tecnologia são ainda maiores entre 

os jovens - quando comparados à média da população - e aumentam proporcionalmente 

conforme a escolaridade do entrevistado (CGEE, 2017). Ainda assim, os resultados 
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 Gráfico 12: Você achou o assunto abordado nos textos interessante? 
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expostos no gráfico 12 mostram que os alunos da escola pública, cujos responsáveis 

possuem, em sua maioria, baixa escolaridade, demonstraram interesse no assunto 

abordado, sugerindo que o texto de DC cumpriu com o objetivo de atrair a atenção dos 

alunos.  

Os textos de DC são materiais em geral contextualizados e com linguagem voltada 

ao público jovem, tornando a leitura mais atrativa e podem servir como importantes 

ferramentas educativas (LOPES E FLORCZAK, 2007). Apresentar aos alunos esse novo 

gênero textual como material de leitura mostrou-se positivo porque, embora poucos tenham 

citado conhecer revistas de DC, conforme dados analisados no primeiro questionário, a 

maioria considerou o assunto interessante e afirmou ter aprendido mais sobre o contexto 

dos antibióticos. 

 Ferreira e Queiroz (2012) evidenciam a importância das leituras em sala de aula em 

despertar a empatia dos alunos com os textos. Esses resultados nos indicam o potencial 

didático positivo dos textos de DC para servirem de apoio ao ensino formal, contribuindo 

para a construção de um conhecimento amplo e contextualizado (FERREIRA E QUEIROZ, 

2012). Nesse sentido, de acordo com Bertoldo, Cunha e Strieder (2015), o uso didático de 

textos de DC constitui-se como: 

 
Uma excelente forma de o estudante poder conhecer outros tipos de obras, 
pois, mesmo não sendo um interesse geral dos estudantes a leitura de 
revistas de divulgação científica, é possível considerar que muitos podem 
não se interessar porque não chegam a ter conhecimento desse tipo de 
revista (BERTOLDO, CUNHA e STRIEDER, 2015, p.324). 
 

 Embora o planejamento da aula tenha sido para considerar sua aplicação nos dois 

grupos escolares, tínhamos como pressuposto que haveria diferença no desenvolvimento da 

aula e da compreensão desses materiais entre os dois grupos, confirmados pelos resultados 

aqui expostos.  

Esses resultados indicam que a deficiência de leitura dificultou o entendimento do 

texto pelos alunos da escola pública, mesmo com a escolha planejada do material a ser 

usado. Ferreira e Queiroz (2012) refletem sobre a relação entre a dificuldade de 

interpretação que os alunos apresentam com o fato de não estarem acostumados a 

participar de atividades de leitura nas aulas de ciências. Neste sentido, o uso do texto de DC 

pode favorecer o desenvolvimento dessas habilidades. 

Ainda que consideremos os percalços, os resultados sugerem que a aula serviu 

como uma boa intervenção educativa, possibilitando que ambos os grupos escolares 

tivessem contato com o gênero textual da DC e que refletissem sobre o uso racional de 

antibióticos de modo interdisciplinar e crítico.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Os resultados aqui expostos nos fazem crer que a aula desenvolvida cumpriu com 

seu objetivo de possibilitar um ambiente de aprendizado sobre o uso racional de 

medicamentos, especialmente de antibióticos, a partir de uma estratégia didática diferente 

em sala de aula.  

  Consideramos que as diferenças entre os ambientes escolares nos propiciaram uma 

pesquisa de campo com variáveis que contribuíram com informações pertinentes quanto às 

possiblidades de uso de textos de DC em distintos contextos sociais.  

Entendemos, também, que a estratégia adotada na aula estimulou a participação dos 

alunos na medida em que antes, durante e após a leitura do texto as professoras 

oportunizaram compartilhamento de dúvidas e experiências por meio de questionamentos 

direcionados aos alunos.  

O tema proposto, apesar de complexo e envolver muitos conhecimentos, possibilitou 

reflexão e maior entendimento crítico sobre o consumo de antibióticos, aproximando os 

conteúdos de Ciências a um contexto social mais amplo. 

Os questionários aplicados antes e após a aula tiveram papel fundamental para 

investigar o impacto do uso do texto de DC com todos os alunos presentes, 

complementando os dados obtidos pela observação das aulas. Nesse sentido, percebemos 

maior facilidade na argumentação oral comparada à argumentação escrita.  

A produção da escrita apresenta-se como um desafio maior, visto que, enquanto o 

desenvolvimento pleno dessa faculdade depende de uma intervenção, a oralidade é 

desenvolvida mais espontaneamente, muito embora a inibição, quando existente, possa 

causar entraves. Assim, observamos dificuldades atreladas à escrita em ambos os grupos 

escolares, porém mais significativas no grupo dos alunos da escola pública. Nesse contexto, 

percebemos que a atividade desenvolvida explorou a capacidade discursiva dos alunos de 

ambas as escolas, permitindo uma ampliação de seu universo lexical.  

Além disso, a análise das respostas dos questionários nos evidenciou outras 

informações, sendo as principais destacadas a seguir. 

Os alunos de ambos os grupos escolares afirmaram ter apreço pela leitura, sendo os 

livros e histórias em quadrinhos as fontes mais comuns. Poucos têm hábito de ler revistas e 

jornais e a maior parte deles não relaciona a internet a um meio pelo qual a leitura pode ser 

realizada.  

A maioria dos alunos de ambas as escolas afirma que é possível aprender sobre 

ciências em outros meios fora da sala de aula, embora uma parcela dos alunos do grupo da 

escola pública tenha respondido não saber se é ou não possível aprender ciências fora da 
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sala de aula. Isso nos sugere uma maior limitação por parte deste grupo quanto aos meios 

onde se é possível obter conhecimento científico. 

 De acordo com as respostas dos alunos de ambas as escolas, ambientes não 

formais de ensino e internet são os principais meios que contribuem para o aprendizado de 

ciências fora da sala de aula.  

Quanto aos ambientes não formais de ensino, as citações dos alunos do grupo da 

escola particular revelam conhecimento, como museus, e a não especificidade das 

respostas dos alunos do grupo da escola pública, como natureza, sugere menor vivência por 

parte desse grupo.  

Por sua vez, a citação da internet por ambos os grupos escolares demonstra que o 

impacto desse meio de comunicação é presente em diferentes contextos sociais. As 

respostas dos alunos do grupo da escola pública mencionavam basicamente a plataforma 

de vídeos Youtube, cuja abordagem do assunto é promovida pela linguagem oral e pela 

própria professora da turma, sugerindo que a docente tem relevante influência na 

construção de conhecimento científico mesmo fora da escola. Quanto ao grupo de alunos de 

escola particular, houve também citação de endereços eletrônicos comumente usados para 

pesquisas escolares cuja abordagem do assunto é por meio de linguagem escrita.  

De modo geral, as revistas de DC não são conhecidas pelos estudantes de ambas 

as escolas e o hábito de leitura desses materiais é uma prática pouco ou nada recorrente, 

ainda que haja acesso por haver oferta nas bibliotecas ou no ambiente virtual. As únicas 

revistas de DC que foram mencionadas, o foram por poucos alunos do grupo da escola 

particular. Neste aspecto, a aula trouxe contribuições no que tange a apresentação de um 

novo gênero textual em um contexto escolar onde o uso de materiais de DC não é uma 

prática frequente. Entendemos que a atividade propiciou maior estímulo à leitura por 

intermédio do uso didático de um texto com caráter interdisciplinar que, portanto, pode ser 

valorizado em diversas disciplinas escolares.   

Quanto aos temas científicos, os alunos do grupo da escola particular apresentaram 

maior conhecimento prévio sobre antibióticos e sua problematização, alguns abordando 

processos complexos como a seleção natural. No entanto, após a realização da aula, ambos 

os grupos escolares apresentaram enriquecimento quanto à capacidade elaborativa das 

respostas relacionadas aos conhecimentos científicos problematizados, demonstrando que 

a atividade cumpriu com o objetivo proposto. Nesse sentido, os resultados nos mostram 

efeitos positivos da aula ministrada para ambos os grupos escolares já que, de modo geral, 

os alunos tiveram oportunidade de aprender, relembrar ou aprofundar os conhecimentos 

científicos abordados e refletir sobre o consumo de antibióticos e suas implicações.  



 

92 
 

Quando questionados sobre quais são as possibilidades de combate ao uso 

indiscriminado de antibióticos, os alunos mencionaram ações individuais, ações 

relacionadas à pesquisa e intervenções sociais, sendo as duas primeiras as estratégias de 

combate mais citadas pelos alunos de ambos os grupos escolares.  

 Quanto à visão dos alunos sobre o texto usado em sala, a maioria de ambos os 

grupos afirmou que a leitura e discussão do material contribuíram para um maior 

aprendizado sobre o uso racional de antibióticos. Igualmente a maioria considerou o assunto 

abordado no texto interessante.  

Diferenças quanto à opinião dos alunos podem estar relacionadas a muitos fatores, 

como a falta de hábito de leitura, o letramento científico deficiente e lacunas quanto ao 

conhecimento científico básico ou significado de algumas palavras.  Entendemos que esses 

fatores podem ter influência para a incompreensão do que estava sendo lido, deixando 

alguns alunos desinteressados ou desestimulados. 

Salientamos que as potencialidades desses materiais em sala são dependentes de 

habilidades básicas de interpretação de texto e vocabulário, limitando-se quando não há 

hábito de leitura e conhecimentos acadêmicos fundamentais por parte dos alunos. Assim, 

acreditamos que cada contexto exija do professor um entendimento sobre quais 

intervenções didáticas devem ser desenvolvidas e, nesse sentido, afirmamos serem 

positivas as mediações nas aulas de ciências que combatam a resistência à leitura, 

estimulando o gosto por essa atividade.  

Entendemos que o assunto escolhido valoriza a Educação em Saúde e pode ser 

explorado com diferentes abordagens e aprofundamentos, possibilitando sua discussão já 

no Ensino Fundamental. Ainda assim, diante de sua complexidade, acreditamos que a 

abordagem desse assunto não deva ser realizada em apenas uma aula, mas distribuída ao 

longo dos anos escolares em busca da construção de uma visão mais holística, crítica e 

participativa sobre o contexto apresentado.  

Mediante os dados obtidos, acreditamos que o uso do texto de DC possibilitou a 

abordagem e a problematização de um assunto complexo de forma contextualizada e 

didática, tendo sido vantajoso para os alunos de ambas as escolas. Em complemento, o 

trabalho mostrou que aulas em que a leitura e discussão de textos são estimuladas 

possibilitam um olhar docente mais holístico sobre as condições de seu grupo de alunos, 

evidenciando deficiências e possibilitando o desenvolvimento de intervenções didáticas 

interdisciplinares que possam superá-las.  

Os resultados aqui apresentados nos mostram que aprofundar estudos sobre o uso 

de textos de DC em diferentes contextos escolares se faz necessário, visto que seu impacto 
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e possibilidades de uso são influenciados por condições diversas relativas ao ambiente, à 

bagagem de conteúdo e ao contexto cultural que os alunos trazem consigo.  

Consideramos, portanto, que a aula desenvolvida foi enriquecedora e esperamos 

que, diante da discussão aqui promovida, nosso trabalho tenha colaborado para uma melhor 

compreensão sobre as contribuições e limitações do uso de textos de DC em sala de aula, 

especificamente considerando um currículo que valorize a Educação em Saúde.  
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APÊNDICES 

 

Primeiro questionário  

 

1. Você gosta de ler?   

( ) Sim  ( ) Não 

 

2. Caso sua resposta tenha sido sim, o que você costuma ler? 

 

3. Você acha que é possível aprender ciências em outros locais / fontes diferentes da sala 

de aula?   

( ) Sim  ( ) Não      ( ) não sei responder 

 

4. Caso tenha respondido sim, em quais?  

 

5. Algumas revistas ou sites são boas fontes de conhecimentos científicos. Você conhece 

alguma revista ou site que fale sobre ciências?  

 

( ) Sim  ( ) Não 

 

6. Caso tenha respondido sim, em quais?  

 

7. Antibióticos são medicamentos muito usados pela população. Para quais tipos de 

doenças você acredita que esses remédios sejam indicados? 

 

8. Na sua opinião, tomar antibióticos sem a orientação de um médico pode ser 

problemático?   

(   ) Sim  ( ) Não     ( ) Não sei responder 

 

9. Por quê? 
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Segundo questionário  

 

1. Para que servem os antibióticos? 

 

2. O uso de indiscriminado de antibióticos pode trazer algum problema? 

  

( ) sim    ( ) não 

 

3. Explique sua resposta. 

 

4. Doenças causadas por bactérias resistentes são um sério problema mundial. Como ele 

pode ser combatido?  

 

5. Depois de participar dessa aula, você acredita que você seja capaz de contribuir para 

diminuir esse problema?   

( ) sim      (  ) não 

 

6. Explique sua resposta. 

 

7. Você acha que a leitura dos textos te ajudou a ter maior compreensão sobre o uso 

adequado de antibióticos?       

(         ) sim  (          ) não 

 

8. Você teve dificuldade em compreender algumas partes do texto? 

       

           (          ) sim           (          ) não 

 

9. Caso tenha respondido sim, isso ocorreu porque: 

 
( ) A leitura era chata 
( ) As palavras eram difíceis 
( ) As explicações eram complicadas 
( ) O texto era muito longo 
( ) Outro: _____________________________________________________________ 
 

10. Você achou o assunto abordado nos textos interessante?  

 

( ) Sim   ( ) Razoavelmente ( ) Não 
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ANEXO 

 

CONSEGUIREMOS DETER AS SUPERBACTÉRIAS?6 

 

Era o ano de 1928. Ao retornar ao seu laboratório no hospital londrino Saint Mary, 

após um período de férias, o biólogo Alexander Fleming observou que amostras da bactéria 

Staphylococcus aureus utilizadas nas pesquisas estavam cheias de bolor. Em vez de jogar 

os exemplares no lixo e recomeçar os estudos, ele notou que a presença do fungo 

Penicillium impedia o crescimento daquela cepa. Involuntariamente, o cientista britânico 

havia criado o primeiro antibiótico, a penicilina, desenvolvida em larga escala na década de 

1940 e que ajudou a salvar milhares de soldados feridos durante a Segunda Guerra Mundial. 

A aplicação de um remédio que combatia microrganismos considerados mortais durante 

séculos, como aqueles causadores da pneumonia ou da tuberculose, também colaborou na 

conquista de um salto inédito: em pouco mais de 50 anos, a população mundial cresceu 

quase três vezes, atingindo a marca de 7 bilhões de pessoas em 2011. Seria uma história 

com final feliz, mas as bactérias não se deram por vencidas. Após a descoberta de Fleming, 

alguns microrganismos passaram por mutações e começaram a repelir os ataques da 

penicilina. Essa capacidade de adaptação superou até as mais complexas fórmulas 

químicas criadas pela indústria farmacêutica, que gasta muito tempo e dinheiro no 

desenvolvimento de novos antibióticos. 

Nos últimos anos, cresceram os casos de bactérias presentes em hospitais que, de 

tão resistentes, causam complicações irreversíveis à saúde já abalada dos pacientes, 

impossibilitando qualquer tipo de tratamento. Recentemente, um estudo encomendado pelo 

governo britânico indicou que, a partir de 2050, pelo menos 10 milhões de pessoas poderão 

morrer a cada ano por causa das superbactérias, com os custos de tratamento estimados 

em US$ 100 trilhões.  

 

A LEI DO MAIS FORTE 

 

          Imagine que o antibiótico funciona como uma poderosa arma de destruição em massa, 

criada para matar bilhões de microrganismos que habitam o seu corpo, sem fazer distinção 

entre bons e ruins. Parece eficiente, mas se as bactérias conseguem sobreviver em 

condições extremas, fatalmente darão um jeitinho de se dar bem também nesse ambiente 

hostil.  

                                                           
6
 Texto adaptado de GALILEU, 2015b. 
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As leis de Darwin funcionam em questão de dias: as bactérias ganham essa 

resistência por causa de seleção natural. A partir de mutações genéticas, algumas colônias 

de bactérias conseguem sobreviver aos antibióticos e passam sua herança adiante, gerando 

seres cada vez mais resistentes. 

          Nesse cenário, o ambiente hospitalar se torna um verdadeiro campo de treinamento 

para selecionar os microrganismos mais durões, capazes de aguentar medicamentos 

poderosos. Quando o paciente apresenta um quadro de saúde delicado, eles aproveitam o 

momento para iniciar a infecção, expulsando as bactérias boas na marra e combatendo com 

ferocidade as defesas naturais do corpo. 

  

CORRIDA SILENCIOSA 

           

           Nos últimos anos, pesquisadores observaram que houve um sensível crescimento de 

infecções por bactérias resistentes a antibióticos em recém-nascidos no país, causando a 

morte de mais de 58 mil bebês em 2013. O número ainda é pequeno quando comparado aos 

quase 800 mil recém-nascidos que morrem todo ano na Índia, mas é um reflexo de bactérias 

cada vez mais fortes presentes na água, na comida e no organismo das mães dessas 

crianças. O saneamento básico precário, aliado ao aumento do consumo de antibióticos, é 

apontado como o principal fator para a presença de bactérias resistentes a uma ampla gama 

de antibióticos. Com um sistema imunológico frágil, os bebês se tornam alvos fatais dessas 

infecções. 

           E por que, diante disso, as indústrias farmacêuticas ainda não lançaram um novo 

antibiótico capaz de deter infecções causadas pelas superbactérias? Infelizmente, produzir 

medicamentos desse tipo envolve pesquisas que podem durar até dez anos, a custos que 

variam de US$ 800 milhões a US$ 1,7 bilhão, de acordo com dados da OMS. Relatório 

publicado em setembro de 2014 pela ONG norte-americana The Pew Charitable Trusts 

revelou que 38 antibióticos estão em fase de desenvolvimento nos Estados Unidos. 

           O estudo também mostrou que 80% desses medicamentos estão nas mãos de 

pequenas empresas, indicando que as tradicionais farmacêuticas investem cada vez menos 

tempo e dinheiro na busca de novos antibióticos. 

           

MENOS É MAIS 

 

           Profissionais da área de saúde e organizações sanitárias globais são unânimes na 

hora de apresentar o plano de combate imediato para frear a expansão das superbactérias: 
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é necessário diminuir drasticamente o uso de antibióticos para impedir que a seleção natural 

continue produzindo bactérias cada vez mais resistentes.  

          Restringir o uso de antibióticos não significa impedir sua aplicação em pacientes que 

precisam desses medicamentos, mas sim limitar o uso em situações desnecessárias. “A 

maioria das infecções em pediatria é de origem viral, mas em algumas situações a própria 

família pressiona o médico para dar antibióticos para a criança”, diz a dra. Maria Rita de 

Araújo.  

         No Brasil, a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) definiu em 2011 regras para a 

comercialização de antibióticos: uma lista de medicamentos deve ser inscrita no Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, permitindo o registro e o controle nas 

farmácias. A indústria farmacêutica, por sua vez, entende que o uso desses medicamentos 

precisa ser cada vez mais racionalizado.  

         As discussões sobre o uso correto de antibióticos não se restringe ao consumo 

humano. Nos Estados Unidos, para se ter uma ideia, mais de 70% da utilização anual 

desses medicamentos destina-se ao agronegócio, principalmente criações de suínos e aves. 

Além do tratamento de doenças, a aplicação de antibióticos também tem fins relacionados à 

produtividade: para evitar processos inflamatórios ou infecciosos que não permitem o pleno 

desenvolvimento do peso durante o tempo de criação, remédios são colocadas na água e na 

ração dos animais.  

 

PASSADO E FUTURO 

  

         Iniciativas de governos, ONGs e empresas privadas desejam acelerar o combate a 

bactérias resistentes nessa corrida contra o tempo.  

        Todos esses esforços, porém, não escondem uma realidade que insiste em aparecer 

nos países mais pobres do mundo. Após o terremoto que matou mais de 300 mil pessoas no 

Haiti em 2010, um surto de cólera, causado pela bactéria Vibrio cholerae, vitimou mais de 8 

mil pessoas no país. A doença é perfeitamente tratável, sendo necessárias medidas simples 

de combate, como tratamento de água potável, construção de esgotos e assistência médica 

adequada. Como o combate às superbactérias, certos esforços também não podem ser 

esquecidos pela humanidade. 

 

 

 

 


