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� Educação – um conceito polifacetado

� Alguns marcos em C&T do século XX: 
- décadas de 40 e de 60
- previsões não cumpridas 

� Literacia científica: conceitos e perspectivas

���� Educação em Ciência(s): 
- orientações e perspectivas de ensino das Ciências
- a orientação CTS na década da EDS

���� Investigação educacional e medidas para a Educação 

TTóópicos a desenvolverpicos a desenvolver
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““ EducaEduca ççãoão”” –– um conceito um conceito polifacetadopolifacetado

Existem …

Ministros da Educação; Conselheiros da Educação; Ps icólogos da Educação …

Falamos em …

- Educação formal, não formal, informal 

- Educação pré-escolar, básica, secundária, terciári a, educação obrigatória

- Educação popular, educação integral, educação perm anente, educação especial

- Educação física, educação social, moral, cívica, e stética, sexual, ambiental, 

artística

- Educação institucional, religiosa, política

- Educação individualizada, personalizada, presencia l, a distância

- Educação para a paz, para a democracia, para a cid adania, para a saúde, para o 

consumo 

- Política educativa; legislação educativa; orientaç ão educativa; tecnologia 

educativa

…Teoria da Educação … Filosofia da Educação … Históri a da Educação …

Existem …

Ministros da Educação; Conselheiros da Educação; Ps icólogos da Educação …

Falamos em …

- Educação formal, não formal, informal 

- Educação pré-escolar, básica, secundária, terciári a, educação obrigatória

- Educação popular, educação integral, educação perm anente, educação especial

- Educação física, educação social, moral, cívica, e stética, sexual, ambiental, 

artística

- Educação institucional, religiosa, política

- Educação individualizada, personalizada, presencia l, a distância

- Educação para a paz, para a democracia, para a cid adania, para a saúde, para o 

consumo 

- Política educativa; legislação educativa; orientaç ão educativa; tecnologia 

educativa

…Teoria da Educação … Filosofia da Educação … Históri a da Educação …
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Alguns marcos do SAlguns marcos do S ééculo XXculo XX

Década de 40 

– pós-Segunda Guerra Mundial

DDéécada de 40 cada de 40 

–– ppóóss--SegundaSegunda Guerra MundialGuerra Mundial

Década de 60 

– a década em que o Mundo mudou! 

DDéécada de 60 cada de 60 

–– a da déécada em que o Mundo mudou! cada em que o Mundo mudou! 
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Década de 40 – pós-Segunda Guerra Mundial

1939-1945: Conflito militar global, a guerra mais abrangente da 
História, mais de 100 milhões de militares, Holocaust o, uso de 
armas nucleares em combate, mais de 70 milhões de mor tos!

Invenções tecnológicas: 
Bombas nucleares, o radar, sistemas de comunicação por micro-
ondas, o fuzil mais rápido, os mísseis balísticos, os 
processadores analógicos de dados (computadores primi tivos). 
Invenção da holografia (D Gabor) e dos elementos 
transuranianos – Berkelium e Californium (Glenn Seaborg, 
prémio Nobel da Química em 1951).

1948: Declaração Universal dos Direitos Humanos (adoptada 
pela ONU em 10 Dezembro).

DDéécada de 40 cada de 40 –– ppóóss--SegundaSegunda Guerra MundialGuerra Mundial

19391939--19451945: Conflito militar global, a guerra mais abrangente da 
História, mais de 100 milhões de militares, Holocaust o, uso de 
armas nucleares em combate, mais de 70 milhões de mor tos!

Invenções tecnológicas: 
Bombas nucleares, o radar, sistemas de comunicação por micro-
ondas, o fuzil mais rápido, os mísseis balísticos, os 
processadores analógicos de dados (computadores primi tivos). 
Invenção da holografia (D Gabor) e dos elementos 
transuranianos – Berkelium e Californium (Glenn Seaborg, 
prémio Nobel da Química em 1951).

19481948: Declaração Universal dos Direitos Humanos (adoptada 
pela ONU em 10 Dezembro).
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Década de 60 – a década em que o Mundo mudou (1)

20 Julho 1969: 
Missão Apolo 11, Neil Armstrong pisa a superfície lun ar! Fatos espaciais 
fabricados pela International Látex Coorporation (mat eriais como nomex , teflon
e neopreno ). O fato de Armstrong pesava 53,5 kg na Terra (0kg  no espaço, claro) 
e permitia viver 115 horas no espaço .

Abril 1961 :
O astronauta russo Yuri Gagarin, o primeiro homem a viajar no espaço 
completando uma órbita em torno da Terra (1h 48min) , revelava que a Terra 
vista do espaço era um planeta azul !

Junho 1963 :
A cosmonauta russa Valentina Tereshkova foi a primei ra mulher a ir ao espaço. 
Fez 48 voltas completas em torno da terra num vôo de  70 horas. Só 20 anos 
mais tarde, outra mulher, a astronauta americana Sa lly Ride voltaria ao espaço.

DDéécada de 60 cada de 60 –– a da déécada em que o Mundo mudou (1)cada em que o Mundo mudou (1)

20 Julho 196920 Julho 1969 : 
Missão Apolo 11, NeilNeil ArmstrongArmstrong pisa a superfície lunar! Fatos espaciais 
fabricados pela International Látex Coorporation (mat eriais como nomex , teflon
e neopreno ). O fato de Armstrong pesava 53,5 kg na Terra (0kg  no espaço, claro) 
e permitia viver 115 horas no espaço .

Abril 1961Abril 1961 :
O astronauta russo YuriYuri GagarinGagarin , o primeiro homem a viajar no espaço 
completando uma órbita em torno da Terra (1h 48min) , revelava que a Terra 
vista do espaço era um planeta azul !

Junho 1963Junho 1963 :
A cosmonauta russa Valentina Valentina TereshkovaTereshkova foi a primeira mulher a ir ao espaço. 
Fez 48 voltas completas em torno da terra num vôo de  70 horas. Só 20 anos 
mais tarde, outra mulher, a astronauta americana SallySally RideRide voltaria ao espaço.
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Década de 60 – a década em que o Mundo mudou (2)

Revolução de cores, materiais e objectos:
Fibras sintéticas. 
Equipamentos desportivos para melhorar resultados e m competições. 
Microondas e refeições prontas.

23 Junho 1960 : 
A Food and Drug Administration (FDA) autorizou a comerc ialização da pílula 
anticoncepcional (após alguns anos de experiências com mulheres port o-
riquenhas). A maior revolução de costumes do século  XX. Hoje cem milhões de 
mulheres em todo o Mundo utilizam a pílula anticonc epcional!

1964: Embalagem Tetra Pak

1967: Primeiras máquinas ATM instaladas perto de Londres

DDéécada de 60 cada de 60 –– a da déécada em que o Mundo mudou (2)cada em que o Mundo mudou (2)

RevoluRevolu çção de cores, materiais e objectosão de cores, materiais e objectos:
Fibras sintéticas. 
Equipamentos desportivos para melhorar resultados e m competições. 
Microondas e refeições prontas.

23 Junho 196023 Junho 1960 : 
A Food and Drug Administration (FDA) autorizou a comerc ialização da ppíílula lula 
anticoncepcionalanticoncepcional (após alguns anos de experiências com mulheres port o-
riquenhas). A maior revolução de costumes do século  XX. Hoje cem milhões de 
mulheres em todo o Mundo utilizam a pílula anticonc epcional!

19641964: Embalagem Tetra Pak

19671967: Primeiras máquinas ATM instaladas perto de Londres
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Algumas previsões goradas…

IBM, 1959: “O mercado mundial potencial para fotocopiadoras é n o 
máximo de 5000 exemplares”.

Ken Olson, presidente da empresa de computadores Digita l 
Equipment Coorporation, 1977: “Não há razão para alguém querer ter 
um computador em casa”.

Bill Gates, 1981: “Ninguém vai precisar de mais de 637 kB de memória 
num computador pessoal”.

Algumas previsões goradasAlgumas previsões goradas ……

IBM, 19591959: “O mercado mundial potencial para fotocopiadoras é n o 
máximo de 5000 exemplares”.

Ken Olson, presidente da empresa de computadores Digita l 
Equipment Coorporation, 19771977: “Não há razão para alguém querer ter 
um computador em casa”.

Bill Gates, 19811981: “Ninguém vai precisar de mais de 637 kB de memória 
num computador pessoal”.
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- Aprendizagens escolares reduzidas (TIMSS, PISA)

- Desinteresse dos jovens pelo estudo das Ciências, acentuado com
a progressão da escolaridade 

- Desenvolvimento de atitudes negativas face às Ciên cias (ensinos 
Secundário e Superior) 

Mas…

ÉÉ reduzido o debate preduzido o debate p úúblico sobre que conteblico sobre que conte úúdos incluir dos incluir 
nos programas escolares!nos programas escolares!

… em Contexto Escolar …… em Contexto Escolarem Contexto Escolar …

Problemas de HojeProblemas de Hoje
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O que é

Como avaliá-la

Como promovê-la

Literacia e Literacia CientLiteracia e Literacia Cient ííficafica

Literacia …

Um instrumento de Liberdade dos Povos!Um instrumento de Liberdade dos Povos!
Um pilar do Desenvolvimento Humano!Um pilar do Desenvolvimento Humano!
“ There is nothing more fundamental in education 
than Literacy”

(Sen, 2003, in Literacy as Freedom )

Literacia

Literacia
Científica

Década da Literacia
das Nações Unidas 

2003-2012
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Existem
diferentes perspectivas

políticas e práticas
- cognitivas

- psicológicas
- sócio-culturais



Processos de construProcessos de constru çção ão 
do conhecimento cientdo conhecimento cient ííficofico

Literacia CientLiteracia Cientíífica fica –– Conceito(s) em contextoConceito(s) em contexto

ConteConte úúdos da Ciênciados da Ciência

RelaRelaçções Ciência ões Ciência --
Outras Outras ááreas do Saberreas do Saber

Questões Questões ééticas daticas da
atividadeatividade cientcient ííficafica
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“Um indivíduo literado cientificamente usa conceitos e procedimentos científicos 
e guia-se por valores na tomada de decisões no dia a dia ao interagir com os 
outros e com o ambiente e compreende as inter-relaç ões ciência-tecnologia e 
ciência e outras dimensões da sociedade como a econ ómica e a social ”.

(NSTA, em School Science Education for the 1970s)

Década de 60:Década de 60:

Década de 70:Década de 70:

Literacia CientLiteracia Cient íífica fica ––
OperacionalizaOperacionaliza çção ão do(sdo(s ) ) Conceito(sConceito(s ))

Introduzem-se atributos como
- inter-relações Ciência-Sociedade,
- dimensão ética do trabalho dos cientistas,
- natureza da Ciência,
- diferença entre Ciência e Tecnologia,
- inter-relações Ciências-Humanidades,
- conceitos científicos básicos.
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A literacia científica como o grande propósito da e ducação em Ciências

AAAS (1993): Benchmarks for Science Literacy

NRC (1996): National Science Education Standards

AAAS (2000): Designs for Science Literacy

Literacia cientLiteracia cient ííficafica é “o conhecimento e compreensão de conceitos científicos  
bem como de processos necessários para a tomada de decisões a nível pessoal, 
para a participação em assuntos cívicos e culturais  e ainda para a produtividade 
a nível económico ”

(NRC,1996)

Década de 90:Década de 90:
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Literacia CientLiteracia Cient íífica fica ––
OperacionalizaOperacionaliza çção ão do(sdo(s ) ) Conceito(sConceito(s ))



- As expectativas criadas pelo Project 2061: Science for All Americans eram 
irrealistas;

- Os professores não estavam preparados para gerir o s currículos (40% dos 
temas estão nos níveis elementares onde a formação dos professores em 
ciências é mais débil);

- É falso que os currículos propostos contemplem os i nteresses dos 
alunos;

- “Ciência para Todos” não significa “A mesma Ciência  para Todos” o que 
levanta problemas de legitimidade de comparações do s alunos através de 
testes estandardizados.

Literacia CientLiteracia Cient íífica fica –– Algumas posiAlgumas posi çções crões cr ííticasticas
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A avaliação da literacia científica dos indivíduos é uma questão polémica 
porque:

- O que é que o público deveria saber?

- Quem define quais os saberes que devem ser avaliad os? 

- Qual é a forma mais adequada para avaliar os sabere s de não especialistas? 

- Que dados devem ser recolhidos / que instrumentos devem ser usados?

- Como interpretar os dados recolhidos, i. e., que i lações tirar sobre o grau de 
literacia dos indivíduos se em muitas questões cien tíficas os cientistas não 
têm todos a mesma opinião? 

- Qual a legitimidade da afirmação sobre a falta de compreensão adequada 
do público se há cientistas que embora especialistas  em um domínio 
desconhecem muitos outros, mesmo nos aspectos mais triviais?

Literacia CientLiteracia Cient íífica e sua Avaliafica e sua Avalia ççãoão
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“Um indivíduo literado cientificamente usa conceitos e procedimentos científicos 
e guia-se por valores na tomada de decisões no dia a dia ao interagir com os 
outros e com o ambiente e compreende as inter-relaç ões ciência-tecnologia e 
ciência e outras dimensões da sociedade como a econ ómica e a social ”.

(NSTA, em School Science Education for the 1970s)

“C onhecimento e compreensão de conceitos científicos bem como de processos 
necessários para a tomada de decisões a nível pesso al, para a participação em 
assuntos cívicos e culturais e ainda para a produti vidade a nível económico”.

(NRC,1996)

“Capacidade de usar conhecimento científico para id entificar questões, para 
estabelecer conclusões a partir de provas, com a int enção de compreender e 
ajudar a tomar decisões sobre o mundo natural e sob re as modificações nele 
operadas fruto da atividade humana”.

(OCDE, 2000)

Literacia CientLiteracia Cient íífica em Contexto Escolar fica em Contexto Escolar 
(evolu(evolu çção do conceito ão do conceito –– ssííntese)ntese)
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Importância do conhecimento em Ciência e Tecnologia Importância do conhecimento em Ciência e Tecnologia 
para resolver problemas sobre:para resolver problemas sobre:

-- pobrezapobreza

-- cuidados maternoscuidados maternos

-- pandemias (HIV, malpandemias (HIV, mal áária, ria, 
tuberculose, gripe A)tuberculose, gripe A)

-- sustentabilidadesustentabilidade

-- marginalizamarginaliza ççãoão

-- dependência de drogasdependência de drogas

-- mortalidade infantilmortalidade infantil

-- desenvolvimentodesenvolvimento

-- aumento deaumento de produprodu çção agrão agr íícola e agropecucola e agropecu áária (tecnologia)ria (tecnologia)
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EducaEduca çção em Ciência para todosão em Ciência para todos

1983 – Relatório A Nation at Risk: the Imperative for Educational
Reform , da Comissão Nacional para a Excelência da Educaçã o

� Identificados indicadores de inoperância do sistema  educativo

� Orientações / recomendações 

� …

“aplicação do conhecimento científico na vida do di a-a-dia”

“implicações sociais e ambientais do desenvolviment o científico e tecnológico”

“adopção de standards rigorosos e mensuráveis”

“testes nacionais estandardizados”

“formação de professores segundo critérios de exigê ncia elevada”

“incentivos à docência como profissão altamente comp etitiva”

Anos 80, séc. XX, nos EUA…Anos 80, séc. XX, nos EUA…
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EducaEduca çção em Ciência na era da globalizaão em Ciência na era da globaliza çção [2007]ão [2007]

Século XXI preocupações internacionais sobre

�Ciência

�Tecnologia

�Investigação científica

�Ensino das Ciências

Aprofundar o estado da educaAprofundar o estado da educa çção em Ciência na Europa!ão em Ciência na Europa!

A forma como a Ciência é ensinada na escola é o fator mais 
determinante do interesse dos jovens pela Ciência

� �

Metodologias de ensino 
formal centradas no aluno

Competências dos 
professores

Trabalho em Rede

Relatório Rocard , publicado pela Comissão Europeia (2007)
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EducaEduca çção em Ciência na era da globalizaão em Ciência na era da globaliza çção [2008]ão [2008]

Ciência para todos Ciência para cientistas

Como re-conceber a Educação em Ciência na Escola?

� � �

Conhecimento científico básico

Como se constrói a Ciência 

Educação em Ciência e não formação pré-profissional 

�

Ser consumidor crítico do conhecimento científico:
- problemas e temas sócio-científicos

- saber se uma resposta é certa ou errada não basta – é
preciso saber por que razão assim o é, certa ou err ada 

�

Formação de professores: deve ser política prioritá ria dos Governos!

baixa motivação reduzido conhecimento
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Perspectivas (algumas) de organizaPerspectivas (algumas) de organiza çção do ão do 
Ensino das CiênciasEnsino das Ciências

1.1. Dos conceitosconceitos às aplicaaplica ççõesões (tecnológicas)

2.2. Dos contextoscontextos aos conceitosconceitos

3.3. InterInter --relarela çções CTSões CTS – Temas societais:
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���� Conceitos específicos

���� Princípios da tecnologia

���� Impactes de ordem  
social, económica, ética



1. Os currículos e programas devem orientar-se para a co mpreensão de
- grandes ideias científicas,
- temas com valor intrínseco e filosófico, 
- problemas e temas de cariz societal e 
- devem compreender formas de avaliação compatíveis.   

OrientaOrienta çções para a conceptualizaões para a conceptualiza çção de Currão de Curr íículos e culos e 
Programas de Ciências na perspectiva CTSProgramas de Ciências na perspectiva CTS

2. Os currículos e programas devem contemplar diversas d imensões do 
conhecimento científico:

- conceptual, 
- natureza da Ciência, 
- relação ciência-sociedade,                      
- relação ciência-tecnologia, 
- relação ética-ciência. 
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3. Os programas devem incluir:

- temas e estratégias para o desenvolvimento de comp etências importantes 
pessoal e socialmente (pensamento crítico, pensamen to abstrato, resolução 
de problemas, utilização de modelos simples, distin ção entre conhecimento 
científico e tecnológico e princípios éticos e polí ticos, capacidade de 
questionamento). 

OrientaOrienta çções para a conceptualizaões para a conceptualiza çção de Currão de Curr íículos e culos e 
Programas de Ciências na perspectiva CTSProgramas de Ciências na perspectiva CTS

4. Os programas devem contemplar, de forma explícita, 
- trabalho prático, laboratorial e experimental adeq uado ao domínio 
científico e ao desenvolvimento dos alunos. 
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Escolher : conteúdos (multi, trans e inter-disciplinares), cont extos,  
estratégias (ativas, diversificadas, adequadas aos co ntextos e 
temáticas)

Desenvolver : capacidades, competências, valores (respeito, 
solidariedade, cooperação)

Reforçar : princípios e processos democráticos, compreensão da s 
dimensões científica e tecnológica dos problemas, qu estionamento 
e debate de ideias. 
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Referenciais EDSReferenciais EDS [2005[2005--2014]2014]
para 

EducaEduca çção em ão em Ciência(sCiência(s ) na perspectiva CTS) na perspectiva CTS



InvestigaInvestiga çção e Desenvolvimentoão e Desenvolvimento

InvestigaInvestiga ççãoão

DesenvolvimentoDesenvolvimento

ConhecimentoConhecimento

InovaInova ççãoão

Saberes que qualificam a 
sociedade para:
- saber agir
- saber organizar-se para 
produzir mais conhecimento

Resultado da investigação traduzida 
em produtos, processos ou formas de 
pensar distintas das anteriormente 
existentes
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InvestigaInvestiga ççãoão

InvestigaInvestiga çção ão 
em Educaem Educa ççãoão

Agenda polAgenda pol ííticatica
- Financiamento
- Prioridades
- Competição internacional / rankings

Dimensão polDimensão pol ííticatica

- que temas?
- que referenciais teóricos?
- que problemas e metodologias ?

Responsabilidade dos cientistasResponsabilidade dos cientistas

resultados claros limitações dos estudos implicações explícitas

intervenção educativa

futuras investigações
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Medidas a tomarMedidas a tomar

Compreender os Compreender os 
problemas da educaproblemas da educa çção ão 

em Ciênciaem Ciência

��Professores Professores –– investigadores (conceito a investigadores (conceito a 
estender a todos os nestender a todos os n ííveis de ensino)veis de ensino)

InvestigaInvestiga çção emão em

EducaEduca çção em Ciênciaão em Ciência

� qual a sua origem
� que factores os acentuam
� como podem ser minorados
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InterInter --relarela çções Educaões Educa çção ão –– SociedadeSociedade

Não pode negar-se hoje: 

- a influência da educação no desenvolvimento 
cultural, social, económico, sanitário, científico e 
tecnológico de um País;

- a importância de uma educação de qualidade no 
desenvolvimento das sociedades.
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ÉÉ preciso haver especialistas capazes de concretizare m: preciso haver especialistas capazes de concretizare m: 

- Organização e direção de Centros educativos e insti tuições de formação;

- Supervisão e inspeção técnica de educação;

- Formação de formadores e assessoria pedagógica; 

- Conceção, desenvolvimento e avaliação de programas  curriculares, projetos
socioeducativos, recursos didáticos tecnológicos e m ultimédia;

- Orientação pessoal, escolar e profissional;

- Desenvolvimento e promoção sociocultural;

- Análise e investigação de contextos socioeducativo s;

- Inovação de modelos e processos direcionados para a  diversidade;

- Avaliação de sistemas, instituições e políticas ed ucativas.
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