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suficiente que a escola ignore, no âmbito dos conteúdos do 

ensino que transmite, dos métodos e técnicas de 

transmissão e dos critérios de avaliação, as desigualdades 

culturais entre as crianças das diferentes classes sociais. Em 

outras palavras, tratando todos os educandos, por mais 

desiguais que sejam eles de fato, como iguais em direitos e 

deveres, o sistema escolar é levado a dar a sua sanção às 

desigualdades iniciais diante da cultura. 

 

Pierre Bourdieu  



  

RESUMO 

 

 

Momentos e experiências vividos desde o nascimento do indivíduo integram a construção da 

personalidade que Bourdieu denomina de Capital Cultural. As possibilidades cotidianas da 

vida, possuem influências que são perceptíveis quando se pensa criticamente, sendo necessário 

uma alfabetização científica. Trata-se de uma pesquisa que tem como objetivo geral avaliar as 

relações existentes entre capital cultural e alfabetização científica de estudantes do ensino 

médio. Utilizou-se para a coleta de dados referente ao índice de alfabetização Científica o Teste 

de Alfabetização Científica Simplificado (TACB-S) e para os Capitais Culturais de alunos e 

professores um questionário socioeconômico e cultural. Os sujeitos da pesquisa são os alunos 

e professores do 3° ano do ensino médio de uma cidade do interior de Goiás. Como 

fundamentação teórica realizou-se uma revisão bibliográfica referente a alfabetização científica 

no contexto de uma educação capitalista e utilizou-se também as teorias formuladas pelo teórico 

Pierre Bourdieu e as relações entre capital cultural e a educação. Verificou-se que existe uma 

relação positiva entre investimento em cultura nos estados brasileiros e o capital cultural dos 

estudantes. A relação entre capital cultural dos professores e a Alfabetização Cientifica dos 

estudantes é positiva e complexa, assim como a relação entre o capital cultural familiar e a 

alfabetização cientifica dos estudantes. Partindo das análises dessas relações conclui-se que 

existem vários pontos congruentes entre a relação capital cultural e alfabetização cientifica, e 

que ser alfabetizado cientificamente vai desde o constructo familiar a complexidade da vida 

escolar, sendo necessárias políticas públicas que incentivem o investimento em cultura e que 

incentivem a formação do indivíduo alfabetizado cientificamente. 

 

 

Palavras-chave: Pierre Bourdieu, Capital Cultural, Desempenho Escolar, Alfabetização 

Científica. 



  

ABSTRACT 

 

Moments and experiences lived since the individual's birth are part of the construction of the 

personality that Bourdieu calls Cultural Capital. The daily possibilities of life have influences 

that are noticeable when one thinks critically, requiring scientific literacy. It is a research that 

has as its general objective to evaluate the existing relations between cultural capital and 

scientific literacy of secondary education students. The Simplified Scientific Literacy Test 

(TACB-S) was used to collect on the Scientific Literacy and for the Cultural Capitals of students 

and teachers a socioeconomic and cultural questionnaire. The subjects of the research are the 

teachers and students of the 3rd year of high school in a city in the inwords of Goiás. As a 

theoretical foundation, a bibliographic review was carried out regarding scientific literacy in 

the context of a capitalist education and theories were also used. formulated by the theoretician 

Pierre Bourdieu and the relations between cultural capital and education. It was found that there 

is a positive relationship between investment in culture in Brazilian states and the cultural 

capital of students. The relationship between teachers' cultural capital and students' Scientific 

Literacy is positive and complex, as is the relationship between family cultural capital and 

students' scientific literacy. Based on the analysis of these relationships, it is concluded that 

there are several points that are congruent between the relationship between cultural capital and 

scientific literacy, and that being scientifically literate ranges from the family construct to the 

complexity of school life, it is necessary to have public policies that encourage investment in 

culture and that encourage the formation of the scientifically literate individual. 

 

Keywords: Pierre Bourdieu, Cultural Capital, School Performance, Scientific Literacy. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Viver consiste em fazer escolhas todo o tempo e na sociedade atual são apresentadas 

diversas possibilidades. Assistir ou não o jornal da emissora aberta popular. Usar ou não redes 

sociais. Fazer ou não reciclagem. Votar ou não naquele candidato agressivo. Beber cerveja ou 

não. Tomar um banho demorado ou economizar água. Essas são algumas escolhas aleatórias 

que são feitas cotidianamente por uma grande parcela da população mundial. Parecem ser 

escolhas inocentes, mas elas carregam consigo decisões que refletem posicionamentos pessoais 

a respeito da vida, mundo, educação, sociedade, etc.  

Ao assistir um jornal, o cidadão precisa refletir sobre as notícias que assiste e entender 

que elas não são apresentadas de maneira imparciais por nenhuma emissora, uma vez que o 

apresentador ou editor do telejornal não consegue esvaziar-se de si mesmo ao noticiá-la. Além 

disso, as emissoras têm parcerias comerciais e determinadas notícias podem não ser 

apresentadas ou serem apresentadas de maneira enviesada a fim de não prejudicar a parceria, 

ou mesmo cativá-la. Então, ao se sentar na frente da televisão ou fazer a leitura de notícias de 

maneira online, é preciso conhecer sobre possíveis ideologias ocultas e ter cuidado com as 

informações transmitidas. 

O uso de redes sociais é comum, principalmente entre adolescentes e jovens, e é um 

meio de comunicação amplamente utilizado, no entanto, vai além disso, pois tem relação com 

exposição social, divulgação de serviços, observações sobre como as pessoas vivem, como os 

relacionamentos afetivos são e até mesmo como a vida do outro é mais fácil e melhor do que a 

do indivíduo que a usa. Ideais são criados e destruídos todos os dias no Instagram, Facebook, 

Twitter, entre outros. Entra aqui o questionamento: quão reais são essas vidas? De que modo 

crianças, adolescentes e jovens estão se pautando na vida alheia para tomarem suas próprias 

decisões? Como os responsáveis pelas crianças e adolescentes lidam com esses serviços da 

internet?   

Esse raciocínio poderia ser feito de maneira semelhante para as ações que são citadas 

no primeiro parágrafo dessa introdução e para muitos outros questionamentos que não foram 

levantados aqui. Embora pareçam ações simples, cotidianas e até mesmo banais, são elas que 

definem a vida de um cidadão no mundo. O que elas têm em comum? O fato de poderem ser 

tomadas e desenvolvidas racionalmente ou sem nenhum raciocínio envolvido, apenas pela 

inércia da vida social.  

Percebe-se aqui, portanto, a existência de uma necessidade: ensinar crianças e jovens a 

pensarem, decidirem e aprenderem a intervir socialmente. Dessa forma, a educação oferecida 
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em casa, pelos responsáveis, tem grande peso na constituição da personalidade dos indivíduos. 

No entanto, conhecimentos formais sobre a sociedade, seu funcionamento e ciências, são de 

responsabilidade da escola que atua como mediadora desse processo de aprendizagem. 

Discorrendo do ponto de vista das ciências, o termo correto, para essa relação entre 

conhecimento formal e informal, é alfabetização científica (e suas derivações).  

A formação da escola nos moldes atuais, transmite a ideia de uma organização 

legitimadora dos conhecimentos dos indivíduos os tornando aptos a se colocar frente a 

sociedade atual. Desta forma, resumidamente pode se dizer que desde as escolas medievais até 

as escolas existentes o século XXI ocorrem discussões sobre o modo de organização destas 

instituições e seu significado para a sociedade a qual pertencem. 

O sociólogo Pierre Bourdieu se destaca como um dos principais aportes teórico desta 

pesquisa de mestrado, seus conceitos são de grande importância, pois associa as relações sociais 

e suas estruturas, buscando não se fixar os extremos entre objetivo e sujeito, estrutura e ação, 

propondo um equilíbrio entre os indivíduos (agentes como define o autor). 

A mentalidade dos agentes foi transformada e readaptada diante do desenvolvimento 

cientifico, esses passaram a cobrar mais das divulgações cientificas, que, consequentemente, 

mudou a forma divulgação, buscando uma forma de popularizar e tornar clara e de mais fácil o 

acesso as pesquisas cientificas. Levando em consideração a importância da presente discussão, 

essa pesquisa ressalta a necessidade de compreender que uma sociedade alfabetizada 

cientificamente possui uma consciência mais crítica em relação aos procedimentos, valores e 

mundo e sobre as decisões que são tomadas ou politicamente impostas. Com isso, a leitura de 

mundo fica mais fácil, possibilitando ao cidadão entender melhor as mudanças e sentir a 

necessidade de modificar os espaços sociais.  

Corroborado a este pensamento os autores Bybee, Chassot, Sasseron, Stuart et. al., 

proporcionam uma discussão referente a possibilidade de uma alfabetização cientifica que 

influencie a tomada de decisão durante toda a vida do cidadão. 

Pensando, então, na importância da alfabetização científica e na discussão acima, o 

questionamento que orientou esta pesquisa foi: “De que forma o capital cultural se relaciona 

com a alfabetização científica dos estudantes do ensino secundário”? 

Diante disso, assume-se como objetivo geral desta pesquisa estabelecer relações entre a 

alfabetização cientifica (sendo o desempenho em ciências e matemática dos estudantes do 

ensino secundário a métrica para esse indicador) e o capital cultural. Assim, a investigação, 

tanto nos aspectos qualitativos, quanto nos quantitativos, procurou responder às seguintes 

questões: 
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a) Existe relação (e se existem, quais) entre investimento em cultura, capital cultural e 

desempenho em ciências? 

b) Quais relações se estabelecem entre o capital cultural dos professores de ciências e nível 

de alfabetização científica de estudantes ao final do ensino médio? 

c) Quais relações se estabelecem entre o capital cultural familiar e nível de alfabetização 

científica de estudantes ao final do ensino médio? 

Com o propósito de responder aos questionamentos apresentados acima, essa pesquisa 

foi realizada, traçando os seguintes objetivos específicos. 

 Identificar as possíveis relações entre o investimento em cultura, capital cultural e o 

desempenho em ciências. 

 Correlacionar o capital cultural existente dos professores de ciências e nível de 

alfabetização científica de estudantes ao final do ensino médio. 

 Estabelecer relações entre o capital cultural familiar e o nível de alfabetizações científica 

de estudantes do 3° ano do ensino médio. 

De forma organizacional a dissertação está dividida em capítulos que fundamentam a 

proposta da pesquisa. Os dois primeiros capítulos fornecerão embasamento teórico para as 

discussões propostas, logo no capítulo dois serão apresentados brevemente os conceitos 

elaborados por Pierre Bourdieu, relacionando os conceitos de capital à educação, o capitulo 

sendo subdivido em seções. 

No capítulo três será apresentada a história da educação e de que forma é influenciada 

pela sociedade capitalista, observando que a sociedade esteve sempre em constante mudança e 

o capitalismo se reinventou para continuar ditando e influenciando o modo de vida dos 

indivíduos na sociedade, motivo este que justifica a necessidade de uma sociedade alfabetizada 

cientificamente, capaz de entender as mudanças sociais e que as escolhas feitas pelos indivíduos 

e pela sociedade nem sempre são resultados de suas próprias escolhas, mas de mecanismos da 

sociedade. 

 O capitulo quatro trata dos métodos e procedimentos utilizados na pesquisa na qual as 

análises estatísticas dos testes aplicados possibilitam identificar diversas relações que não são 

visíveis à primeira vista. As técnicas e métodos utilizados são fruto de reflexões acerca da 

problemática apresentada acima. A pesquisa foi realizada com dois grupos distintos, ambos das 

mesmas escolas, sendo um grupo de alunos do 3° ano do Ensino Médio e o outro de professores 

de ciências e matemática, da cidade de Iporá. Para os professores foi aplicado um questionário 

socioeconômico-cultural e para os alunos, um Teste de Alfabetização Cientifica e um 

questionário socioeconômico-cultural.  
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O capítulo cinco descreve as discussões e resultados que nortearam esta pesquisa, 

relatando os dados, analises estatísticas e uma breve discussão e sendo subdivido em três 

subseções conforme os objetivos estabelecidos. A primeira seção discute a relação existente 

entre o investimento em cultura nos estados brasileiros, o capital cultural e o nível de 

alfabetização cientifica, de forma a identificar se os estados brasileiros que investem mais em 

cultura possuem níveis melhores de alunos alfabetizados cientificamente. A segunda seção trata 

acerca da relação entre o capital cultural dos professores e o nível de alfabetização cientifica, 

demonstrando o quanto o maior capital cultural dos professores pode influenciar no nível de 

alfabetização cientifica dos estudantes. A terceira seção apresenta a relação entre o capital 

cultural familiar e o nível de alfabetização cientifica dos estudantes, descrevendo como o modo 

de vida, a qualidade de vida, gostos individuais das famílias influencia no nível de alfabetização 

científica dos estudantes. 

Assim, as conclusões desta pesquisa foram organizadas com o propósito de 

compreender as relações existentes, entre o capital cultural dos professores e o nível de 

alfabetização cientifica dos estudantes. De tal forma espera-se que esta dissertação venha a 

contribuir para o aprofundamento do conhecimento teórico a respeito do capital cultural dos 

professores e a alfabetização cientifica dos estudantes e aprofundar essa relação.  
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2  CAPITAL CULTURAL E A EDUCAÇÃO: RELAÇÕES POSSÍVEIS? 

 

As obras de Pierre Bourdieu, suas discussões e pensamentos sobre a educação tratam de 

alguns dos aspectos mais importantes que são discutidos nessa dissertação, entre eles o capital 

cultural e a relação com a educação.  

Para compreender de que forma a escola busca legitimar as classes dominantes de tal 

forma que a classe dominada não perceba que está sendo manipulada, faz-se necessário 

compreender alguns aspectos teóricos e conceitos discutidos por Bourdieu, como: habitus, 

campos e suas variações, e os conceitos de capital econômico, social e cultural. 

 

2.1 – Capital cultural e a educação 

 

Bourdieu (1974) apresenta uma relação entre a formação de pensamento do estudante 

durante sua trajetória escolar, ou seja, do conhecimento explícito e explicitamente ensinado nas 

escolas, aos esquemas inconscientes nos indivíduos das sociedades que não possuem 

instituições escolares, ou local de transmissão do conhecimento de forma consciente, explicita 

e metódica, sendo este local que determina a cultura e comunicação local. 

Dessa forma, para Bourdieu (1974, p. 205) “do mesmo modo que a religião nas 

sociedades primitivas, a cultura escolar propicia aos indivíduos um corpo comum de categorias 

de pensamentos que tornam possível a comunicação.” A complexidade das relações 

estabelecidas pelo sistema de ensino torna-se visível, tentando tornar os indivíduos 

homogêneos, integrados e exclusivos. Sendo este “o produto mais específico de um sistema de 

ensino” (BOURDIEU, 1974, p. 206). Assim, para Bourdieu (1974), indivíduos que se formam 

nos mesmos cursos ou escolas, tendem a possuir ideias parecidas, buscando sempre uma relação 

de cumplicidade com seus semelhantes. 

A instituição escolar foi estudada por Bourdieu (1974), pois era um local em que 

estavam concentradas todas as diferenças entre as classes sociais, podendo ser possível observar 

as relações de reprodução entre as classes. Para quantificar essas diferenças entre as classes são 

analisados o “fracasso escolar”, que é medido por notas, produções, vezes que repetem o mesmo 

ano, abandono escolar, cursos mais ou menos nobres, índices em provas internacionais, entre 

outros. Relacionando o “fracasso escolar” às características culturais e sociais das famílias, 

Bourdieu acaba por analisar a distribuição dos capitais na sociedade. 

Para Lahire (2003), a escola, torna legítima somente o que ela determina como mais 

importante para ser transmitido, então a moeda da desigualdade dá acesso e privilégios aos que 
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possuem acesso às melhores escolas, a cultura das mais diversas formas, as viagens, músicas, 

teatros, porém este acesso, só é transmitido aos seus iguais, ou seja, a elite que possui maior 

acesso tende a continuar repassando o capital que possui aos sucessores iguais, tornando o 

diploma uma espécie de capital.  

O poder simbólico que está em exercício na escola, como forma de dominação 

simbólica, está relacionado ao desempenho escolar. A escola fundamenta seu poder de 

dominação tornando legítimo os certificados, de forma que permite a quem o possui a 

possibilidade de dominação simbólica na sociedade. 

A cultura erudita é que permite que os indivíduos da sociedade reconheçam os códigos 

em comum, sendo possível associar “o mesmo sentido às mesmas palavras, aos mesmos 

comportamentos e as mesmas obras e, de maneira reciproca, de exprimir a mesma intenção 

significante por intermédio das mesmas palavras (BOURDIEU, 1974, p. 206), assim é por meio 

da escola que a cultura erudita é repassada, em uma espécie de “consenso cultural”. 

Bourdieu (1974, p. 208) define a cultura como:  

 

“A cultura não é apenas um código comum, num mesmo repertorio comum 

de respostas a problemas recorrentes. Ela constitui um conjunto comum de 

esquemas fundamentais, previamente assimilados, e a partir dos quais se 

articula [...], uma infinidade de esquemas particulares diretamente aplicados a 

situações particulares” (BOURDIEU, 1974, p. 208). 

 

De certa forma, a cultura escolar é o único sistema capaz de organizar os esquemas de 

pensamentos, hábitos e costumes de toda uma geração. Assim, a fim de discorrer melhor sobre 

a reprodução escolar explicada por Bourdieu, serão abordados alguns conceitos fundamentais 

em sequência.  

 

2.2 – Pierre Bourdieu e os aspectos teóricos da teoria da reprodução escolar.  

 

Para o prosseguimento da dissertação, faz-se necessário compreender alguns conceitos 

fundamentais que estão presentes nas obras de Bourdieu, sendo eles: habitus, campo e Capital. 

 

2.2.1 - Habitus 

 

O conceito de habitus é fundamental nas obras de Bourdieu, pois as estruturas sociais 

(família, escola, trabalho, igreja,) influenciam no comportamento do indivíduo, conduzindo 
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suas escolhas e modificando seus ambientes (espaços sociais), provocando uma ação na 

sociedade. 

O habitus é um conjunto de disposições para agir, socialmente explicáveis e socialmente 

construídas e inconscientes, onde condições de vida diferente produzem habitus diferentes.  

 
O habitus é uma noção mediadora que ajuda a romper com a dualidade de 

senso comum entre indivíduo e sociedade ao captar “a interiorização da 

exterioridade e a exteriorização da interioridade”, ou seja, o modo como a 

sociedade se torna depositada nas pessoas sob a forma de disposições 

duráveis, ou capacidades treinadas e propensões estruturadas para pensar, 

sentir e agir de modos determinados. (CATANI et. al, 2017, p. 214) 

  

O habitus engloba os modos do indivíduo agir, sentir, ser e pensar, levando a história 

de cada agente e como cada agente compreende e utiliza a história no modo de agir atual, 

possuindo um fluxo de mudança constante. 

A relação inconsciente do habitus, segundo Grenfell (2018), é determinada por uma 

equação onde o habitus somado ao campo resulta na prática, assim, “nossa prática é resultado 

das relações entre nossa disposição (habitus) e nossa posição num campo (capital) dentro do 

estado atual do jogo nessa arena social (campo)” (GRENFELL, 2018, p. 76).  Não se pode 

compreender as práticas dos agentes, compreendendo somente seus habitus é necessário, 

compreender o campo em que está inserido.  

 

2.2.2 - Espaço Social 

 

Os conceitos são apresentados e caracterizados por Bourdieu pelas relações sociais em 

que se apresentam, não podendo ser explicados isoladamente. Essas relações não são 

compreendidas facilmente necessitando ser historicamente construídas. Para Pereira e Catani 

(2002, p. 114), o espaço social “é interpretado como um espaço multidimensional, tendo como 

princípio de diferenciação (os capitais).  

Os capitais são dimensões dos espaços sociais, e neles ocorrem diversas relações, logo 

o espaço social é para Bourdieu “o sistema formado pelo conjunto das posições sociais 

ocupadas pelos agentes em uma da formação social” (CATANI, et. al, 2017, 177). Pode ser 

definido como um local abstrato, porém dentro de espaços físicos podem existir espaços sociais. 

 

A posição do agente no espaço social, determinada pelo volume do capital 

global possuído e pelo peso relativo dos capitais particulares na composição 

total do capital, implica em uma maior ou menor dominação/subordinação em 

relação às demais posições. Em cada campo específico, quanto maior o 
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volume do tipo de capital eficiente em todos os jogos do campo, maior a 

probabilidade do agente ocupar uma posição dominante (PEREIRA, 

CATANI, 2002, p. 109). 

 

Estão contidas dentro do espaço social, as relações sociais que podem ocorrer em 

espaços geográficos, ou não, podendo ocorrer em qualquer lugar, não possuindo 

necessariamente uma posição específica e as distâncias sociais podem não ter relação com a 

distância física.  

Em “A distinção”, Bourdieu (2007), identifica dois espaços diferentes, porém ligados, 

que estão sempre em interação, “um de posturas e outro de posições” (GRENFELL, 2018, p. 

299). Uma posição social pode ser definida como uma relação de posições onde um é o que o 

outro não é. Por exemplo, só existe professor porque existem alunos, assim vale “ressaltar que 

o espaço social não seria um constructo fixo, a-histórico e diretamente válido em termos 

universais” (CATANI. et. al.., 2017, p. 179). Dentro dos espaços sociais, os agentes lutam para 

conservar ou mudar o espaço de forma a melhorar a própria localização no seu interior.  

Grenfell (2018) afirma que o espaço das posturas é subjetivo e pessoal, todas as 

características podem ser definidas como habitus, ou seja “o espaço das posturas é constituído 

pelo conjunto e pela variedade do habitus de cada indivíduo” (GRENFELL, 2018, p. 299). Já 

o espaço das posições, ou espaço social, pode ser definido como a variedade de posições 

objetivas disponíveis para um indivíduo possui ou deseja, ou seja, “todas as posições 

reconhecíveis e pensáveis com seus graus variáveis de legitimidade” (GRENFELL, 2018, p. 

300). 

 

2.2.3 - Campo 

 

Bourdieu, com a teoria dos campos, propõe um modelo diferente de ver a sociedade, 

mesmo as mais distintas, sendo então o espaço de relações entre os indivíduos e grupos, que 

estabelecem regras especificas para cada grupo,  

 

para compreender uma produção cultural (literatura, ciência etc) não basta 

referir-se ao conteúdo textual dessa produção, tampouco referir-se ao contexto 

social contentando-se em estabelecer uma relação direta entre o texto e o 

contexto (BOURDIEU, 2004, p. 20). 

 

Compreender os elementos fundamentais para a constituição do campo, que é um espaço 

de relações incluso dentro de um espaço social maior e dispõe de suas particularidades, ou seja 
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“regras do jogo e desafios específicos”, (CATANI et. al., 2017, p. 65), por exemplo, o que 

impulsiona um jogador futebol é diferente do que impulsiona um advogado.  

Um campo é um sistema estruturado que possui suas regras e posições. As regras só são 

compreendidas se relacionadas às suas posições específicas dentro do campo, assim quem 

possui maior domínio dentro de cada campo procura uma forma de se manter no poder, 

“estratégias dos dominantes” enquanto os “dominados” ou novos integrantes do grupo, 

procuram uma forma de se manter e alavancar dentro do seu campo especifico (CATANI et. 

al., 2017, p. 65). 

Logo, todo campo é um espaço de lutas, onde os agentes estão sempre em competição, 

buscando uma redefinição do capital. O objetivo das lutas dentro do campo é a apropriação do 

capital, ou seja, alcançar um troféu determinado. 

 

Os que participam da luta contribuem para a reprodução do jogo contribuindo 

[...] para produzir a crença no valor do que está sendo disputado. Os recém-

chegados devem pagar um direito de entrada que consiste no reconhecimento 

do valor do jogo [...] e no conhecimento (prática) dos princípios de 

funcionamento do jogo. Eles são levados a estratégias de subversão que, no 

entanto, sob pena de exclusão, permanecem dentro de certos limites. E de fato, 

as revoluções parciais que ocorrem continuamente nos campos não colocam 

em questão os próprios fundamentos do jogo (BOURDIEU, 1983, p. 91). 

 

Mesmo em luta dentro do próprio campo, é interesse de todos os seus agentes que ele 

continue a existir, necessitando de um espaço social para manter determinado capital. Dentro 

de cada campo existe um habitus próprio de cada um (habitus filológico, habitus jurídico, 

habitus futebolístico, etc.) e assim as lutas internas pela apropriação de um maior capital se 

justificam, mantendo uma lógica própria, mesmo que existam lutas externas a esse campo que 

possam influenciá-lo.  

Bourdieu determina dentro de um conceito maior de campo, várias concepções de 

campos específicos como: Campo Artístico, Campo Cultural, Campo Econômico, Campo 

Filosófico, Campo Intelectual, Campo Jurídico, Campo Político, Campo Religioso, Campo 

Universitário entre outros. Dentre os campos principais estão o campo cultural, econômico e 

político, e dentro desses há subcampos incontáveis. 

No campo cultural, torna-se “visível as disputas e os conflitos que constituem um dos 

princípios fundamentais da produção cultural” (CATANI et. al. 2017, p. 71).  

O campo econômico, foi definido por Bourdieu (2015) como sistema ou cosmo 

econômico, com a intenção de determinar um ambiente fechado, determinado por relações 
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particularmente independentes. Para Catani et. al. (2017), até mesmo no interior do campo das 

empresas, as lutas de concorrência têm uma dimensão simbólica.  

Canêdo (2017) define o campo político como “como um espaço relativamente 

autônomo, dependente de um universo de regras, crenças e papéis próprios”. É o lugar onde são 

gerados produtos políticos, programas, conceitos, acontecimentos que são determinados pelos 

agentes sociais que comandam este campo e os cidadãos comuns são obrigados 

involuntariamente a consumir. 

 

2.2.4 - Capital 

 

Para entender o pensamento sociológico sobre o sistema de ensino na sociedade 

contemporânea, Bourdieu (2015) utilizou o conceito de capital da economia, utilizando-o de 

maneira um pouco distinta: 

  

Um “capital” é um “recurso”, segundo o modelo do “patrimônio”, isto é, um 

estoque de elementos (ou “componentes”) que podem ser possuídos por um 

indivíduo, um casal, um estabelecimento, uma comunidade, um país, etc. Um 

capital é também uma forma de “segurança”, especialmente do ponto de vista 

do futuro; tem a característica de poder, em determinados casos, ser investido 

e acumulado de modo mais ou menos ilimitado (CATANI et. al., 2017, p.101). 

 

Assim, o sociólogo utiliza o conceito de capital não apenas no sentido econômico, mas 

também para outros sentidos e contextos. 

Por exemplo, o estudo das desigualdades e vantagens escolares, apresentadas por 

Bourdieu (2015) remetem diretamente à qualidade dos resultados educacionais, logo, o simples 

conceito de capital econômico, que remete a valor de bens, não explica profundamente as 

ligações entre os níveis socioeconômicos e os resultados da educação, surgindo assim a 

necessidade de apresentação de outras adjetivações e explicações para o capital, como o capital 

social e o capital cultural. 

O capital social é aquele delimitado pelas relações sociais do indivíduo, que acontece 

nas redes de relações que ele pode movimentar, tendo relação com o indivíduo e os membros 

de seu grupo ou rede:  

 

O capital social é o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados 

a posse de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de 

interconhecimento e interreconhecimento ou, em outros termos, a vinculação 

a um grupo, como conjunto de agentes que não somente são dotados de 

propriedades comuns (passíveis de serem percebidas pelo observador, pelos 
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outros ou por eles mesmos), mas também são unidos por ligações permanentes 

e úteis (BOURDIEU, 2015, p. 75). 

 

O capital cultural é alcançado pelo indivíduo ao longo da vida, ou seja, mediante a 

utilização de bens culturais e atividades. Ele é apresentado sob três formas: estado incorporado, 

estado objetivado e estado institucionalizado.  

O capital cultural incorporado não pode ser transmitido instantaneamente, é adquirido 

inconscientemente durante a vida do indivíduo, já que “sendo pessoal, o trabalho de aquisição 

é um trabalho do “sujeito” sobre si mesmo (fala- se cultivar-se)” (BOURDIEU, 2015, p. 82-

83). 

Nesse estado, o capital cultural precisa de uma incorporação, ou seja, de um tempo para 

assimilação, que deve ser investido pelo próprio indivíduo, não podendo ser feito por outra 

pessoa, nem comprado, nem mesmo trocado: “O capital cultural é um ter que se tornou ser, uma 

propriedade que se fez corpo e tornou-se parte integrante da “pessoa”, um 

habitus”(BOURDIEU, 2015, p. 83). 

Segundo Bourdieu (2007), o capital cultural incorporado começa a ser adquirido desde 

a infância com a família e leva tempo para ser adquirido de forma que é a família quem possui 

as possibilidades de manter ou não os filhos na escola pelo tempo que for necessário para 

ultrapassar a barreira da reprodução da força de trabalho. 

 

o tempo durante o qual determinado indivíduo pode prolongar se 

empreendimento de aquisição depende do tempo livre que sua família pode 

lhe assegurar, ou seja, do tempo liberado da necessidade econômica que é a 

condição da acumulação inicial” (BOURDIEU, 2015, p. 85). 

 

O capital cultural objetivado é transmitido por meio de objetos concretos, materiais, que 

possuem um valor histórico e cultural, como livros, quadros, monumentos, esculturas, entre 

outros e está ligado ao capital cultural incorporado, sendo necessário que o indivíduo possua 

interesse e conhecimento para adquirir estes objetos. Nesse caso há também uma ligação 

financeira, pois frequentemente esses materiais possuem preços altos. “Os bens culturais podem 

ser objeto de uma apropriação material, que pressupõe o capital econômico, e de uma 

apropriação simbólica, que pressupõe o capital cultural” (BOURDIEU, 2015, p. 85). 

O capital cultural institucionalizado é representado por meio de títulos escolares, 

diplomas emitidos por instituições escolares. O diploma é uma  

 

certidão de competência cultural que confere ao seu portador um valor 

convencional, constante e juridicamente garantido no que diz respeito à 
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cultura, a alquimia social produz uma forma de capital cultural que tem 

autonomia relativa e relação ao seu portador e, até mesmo em relação ao 

capital cultural que ele possui, efetivamente, em um dado momento histórico 

(BOURDIEU, 2017, p. 87).  

 

O certificado escolar permite a comparação entre os diplomas de diversas áreas sendo 

concedido maior prestígio aos diplomas de cursos de maior retorno de capital econômico. 

Assim efetivamente a incorporação da essência do curso, os saberes legitimados, 

conhecimentos, e a junção aos capitais adquiridos até então não garantem todos os benefícios 

que o certificado lhe garante. 

O sistema escolar sendo um reprodutor da classe dominante, 

 

só pode garantir completamente o valor dos títulos que outorga em sua própria 

esfera de reprodução. A posse de um diploma, por mais prestigioso que seja, 

não é por si mesmo capaz de assegurar o acesso a posições mais elevadas e 

não é suficiente para dar acesso ao poder econômico (BOURDIEU, 1974, p. 

333). 

 

Logo, o diploma pode ser considerado simplesmente uma condição de acesso à 

sociedade. Para compreender parte dos processos educacionais que levam a uma compreensão 

de mundo mais complexa, o próximo capitulo abarcara a história da educação capitalista e o 

conceito de alfabetização cientifica.  
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3  ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA E UM BREVE DEBATE SOBRE A EDUCAÇÃO 

CAPITALISTA 

 

Apesar de existirem muitos estudos sobre a história da educação, tem se tornado cada 

vez mais importante retomar essa discussão, pois é desse modo que se percebe historicamente 

como foi constituída a escola atual. A desfiguração da escola como local de ensino é uma 

particularidade da realidade capitalista do período que está inserida, como afirmam Vaz e 

Favaro (2010), mas entender como se chegou até aqui é estratégia fundamental para 

desmistificar a realidade da escola tal como se encontra hoje. A discussão inicia-se com a 

apresentação da relação entre educação e trabalho desde a origem da humanidade. Será 

discutido, então, de que maneira o modo de organização da sociedade influenciou os objetivos 

da escola ao longo do tempo e de que forma essa escola contribui para a formação de um sujeito 

que seja capaz de fazer uma leitura de mundo e de tomar suas próprias decisões ao longo da 

vida. A Alfabetização Cientifica será o foco principal deste capítulo, bem como a organização 

escolar nesse sistema, uma vez que é nele que estão inseridos os sujeitos e é sobre essa escola 

que aborda esta pesquisa.  

 

3.1 - Origens da relação entre educação e o trabalho 

 

A educação surge e se constitui como consequência da necessidade do homem de alterar 

a natureza para sobreviver. Para Porto (2015, p. 455) “a existência do homem não é garantida 

pela natureza, mas, de fato, pelo próprio homem, já que ele precisa produzir sua própria 

existência através do trabalho, e no ato de trabalhar acontece, concomitantemente, o ato 

educativo”, logo segundo (SAVIANI, 2015, p.2) “diferentemente dos animais, que se adaptam 

à natureza, os homens têm que fazer o contrário: eles adaptam a natureza a si”.  

Essa adaptação contínua que o homem necessita é o trabalho, que é determinado pelo 

modo de produção, conforme afirmam Libâneo, Oliveira e Toschi (2012) que pode ser 

entendido como a forma que a sociedade produz seus bens serviços, por meio da relação entre 

forças produtivas e relações de produção. Havendo, portanto, uma relação direta entre os modos 

de produção e a constituição da educação da forma que se vê hoje. 

Do homem pré-histórico ao fim dos grandes impérios grego e romano evidenciava-se o 

“modo de produção comunal” (SAVIANI, 2015, p.2), em que toda a existência era em comum, 

o próprio ser humano se educava de acordo com a forma em que produzia. Conforme o homem 
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estabelecia seu modo de produção, surgiu a ideia de posse da terra, ou seja, a propriedade 

privada. É o início da caracterização de duas grandes classes: proprietária e não proprietária. 

A sociedade organizada de acordo com a posse ou não de bens, deu início a civilização 

com base escravista, assim, 

 

o advento da propriedade privada tornou possível à classe dos proprietários 

viver sem trabalhar. [...] Mas o controle privado da terra onde os homens 

vivem coletivamente tornou possível aos proprietários viver do trabalho 

alheio; do trabalho dos não-proprietários que passaram a ter a obrigação de, 

com o seu trabalho, manterem-se a si mesmos e ao dono da terra, convertido 

em seu senhor (SAVIANI, 2007, p. 155). 

 

Emergindo, então, um modelo de educação que se relaciona à classe social que o 

indivíduo faz parte: a classe que não precisa trabalhar para sobreviver frequenta uma escola que 

a prepara para as tarefas de poder, enquanto para àqueles que devem servir, nenhuma escola.  

Para Saviani (2015), a escola para a classe dominante tinha como necessidade a 

formação de um homem completo (omnilateral), ou seja, uma formação física e intelectual. 

Esses homens deveriam passar por dois momentos educativos enquanto crianças e jovens, um 

que os preparava fisicamente para a guerra e o segundo para a política, assim surgiram as 

Escolas e os Ginásios. 

Segundo Bittar (2009), Platão acreditava que a educação dos filhos da classe dominante 

não deveria apresentar qualquer aspecto prático, mas unicamente a sua formação cultural. 

Aristóteles, continuou a ideia de seu mestre sobre a educação:  

 
ele não combateu a escrita com finalidade escolar, mas herdou do mestre o 

princípio segundo o qual qualquer educação com finalidade prática, isto é, que 

visasse profissionalização, seria indigna de um cidadão. Só eram considerados 

cidadãos: os homens, os não estrangeiros e os proprietários. A educação com 

finalidade prática não era digna do cidadão porque o trabalho numa sociedade 

escravista era associado à condição de escravo (BITTAR, 2009, p. 21). 

 

A principal forma de ensino se dava de forma oral, neste período era comum que até 

mesmo os governantes não soubessem escrever, já que a escrita possuía outros objetivos, como 

descrever eventos importantes. A classe dominante logo percebeu que os homens que fazem o 

trabalho manual não precisam aprender o mesmo que a classe dominante destinada a governar. 

Ideia que foi disseminada ao longo dos séculos até chegar à escola atual.  

Ainda como parte dessa escola para a classe dominante, existia a ideia que somente o 

trabalho braçal deveria ser cobrado, assim, a educação não era um trabalho que remunerava 

onde esses professores deveriam, 
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ensinar não pela arte, mas pela educação. Não a arte em si, não o conhecimento 

e a habilidade neste ou naquele campo, mas o seu exercício mercenário, para 

se ganhar a vida, isto é indigno. E também intolerável que pessoas boçais, isto 

é, trabalhadores manuais se ocupem desta arte (MANACORDA, 1992, p. 64) 

 

A escola como dever do estado, foi uma grande conquista deste período, mesmo sendo 

ela destinada somente para a classe dos proprietários de terras e escravos, assim ela se tornou 

parte da preocupação de todos os governantes nos períodos seguintes, conforme afirma Bittar 

(2009, p. 20), Aristóteles, filósofo que elaborou a ideia de uma escola de estado estava 

 

 preocupado com o bem comum da polis (a cidade-Estado), ele entendia que 

se a finalidade do Estado era única, isto é, propiciar o bem comum, só uma 

educação para todos os cidadãos, a cargo do Estado e pública, seria capaz de 

atingir esse fim único.  

 

Assim, somente os cidadãos, seriam dignos de receber educação, excluindo assim as 

mulheres, os escravos e todos que não fossem considerados cidadãos nesse período. Ainda na 

Antiguidade é importante ressaltar o modo de ensino, que era baseado na memorização e 

repetição, não havia diferença entre o ensino de crianças e adultos, sendo comum o castigo 

físico por parte dos mestres quando o aluno não correspondia às expectativas, afirma Bittar 

(2009).  

No período de transição entre Antiguidade e a Idade Média, o trabalho escravo foi 

substituído pelo trabalho servil. Neste período, a escola também passou por mudanças 

significativas, ficando evidente “as escolas paroquiais, as escolas catedralícias e as escolas 

monarcais que eram escolas que se destinavam à educação da classe dominante (SAVIANI, 

2015, p.3) 

O caráter político vindo dos gregos foi adotado pelos padres da Igreja Católica, sendo 

que destes, poucos eram letrados em toda uma Europa analfabeta. Diante da realidade que nem 

mesmo os padres conseguiam ler as escrituras, houve então, por parte da igreja, uma 

necessidade massiva de criar escolas nas próprias igrejas para a formação destes padres e para 

as camadas pobres com o objetivo de catequização. Saviani (1999, p.31) afirma que conforme 

acontecia também na sociedade Grega, os destinos dos homens já estavam previamente 

definidos, “ao serem criados os homens segundo uma essência predeterminada, também já seus 

destinos previamente; consequente, a diferenciação da sociedade entre senhores e servos já 

estava marcada pela própria concepção que se tinha da essência humana”. 

As pequenas cidades, aos poucos, se transformaram em centros para o comércio e junto 

uma nova classe burguesa, que precisava ser educada, surgiram então escolas primárias até 
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universidade, onde se ensinava principalmente, medicina, artes jurídicas vinda dos gregos e 

artes naturais. Segundo Saviani (2015), esse desenvolvimento das cidades e comércio, aliado 

ao grau de acumulação que a economia feudal desenvolveu, permitiram a constituição do 

capitalismo. 

Os servos, que fugiam de seus senhores e eram perseguidos nos campos, quando 

chegavam às cidades encontravam uma certa organização de comunidade, porém eles vinham 

impotentes e sozinhos, devendo aceitar a situação que lhes eram impostas. 

Apesar de chegarem sozinhos, possuíam uma força de comunidade quando unidos a 

outros trabalhadores. Para tanto o tipo de trabalho que encontravam não permitia essa ligação 

que se formava durante um trabalho prolongado com um mesmo grupo, assim a “aprendizagem, 

não era da esfera de uma corporação, era um trabalho de diaristas e neste caso, nunca chegavam 

a criar uma organização e permaneciam como uma plebe desorganizada. A necessidade do 

trabalho de diaristas nas cidades criou a plebe” (MARX; ENGELS, 2001, p. 57). 

A partir do século XV, ocorreram mudanças intelectuais no ser humano, que passou a 

confiar mais na razão, o trabalho passa a ser visto de forma mais produtiva e começa a 

percepção de uma escola laica. Neste período, ocorre o início das grandes navegações e a busca 

por novas terras. A Igreja Católica apressou-se em estabelecer uma série de novas e mais 

competentes regras, sendo responsável por todo o sistema educacional da época, detendo os 

métodos de ensino e aprendizagem, a forma com que os alunos e professores deveriam se portar, 

os conteúdos e ainda a formação religiosa, como afirmado por Bittar (2009). 

Logo no século XVI, o cristianismo começou a perder influência e o Humanismo e a 

Reforma Protestante ganham força. Bittar (2009) afirma que a partir desta crise religiosa, houve 

uma ruptura na Igreja cristã católica. Os cristãos reformados construíram suas próprias igrejas, 

quebrando o longo período de dominação exclusiva da igreja católica,  

 

a primeira grande revolução burguesa fora iniciada pelo monge agostiniano 

Martinho Lutero (1483-1546). A principal consequência da Reforma 

Protestante foi a transferência da escola para as mãos do Estado nos países 

protestantes. A ruptura de Lutero com o catolicismo é uma clara decorrência 

da aceitação dos ideais renascentistas (PALMA FILHO, 2010, p. 4). 

 

 Diante desses dois movimentos religiosos, a educação também se dividiu apresentando 

propostas diferentes: a da “Reforma (também conhecida como Protestante) e a da 

Contrarreforma (isto é, da Igreja Católica). Ambas são consideradas as principais concepções 

de educação que irão vigorar nos séculos seguintes e cuja matriz nasceu no século XVI” 

(BITTAR, 2009, p. 32). 
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O desenvolvimento do comércio e da economia possibilitaram a origem de um novo 

modo de produção, que pode ser chamando, segundo Saviani (2015, p. 4), de “capitalista ou 

burguês, ou modo de produção moderno”. O processo de transição entre o modo de produção 

feudal e o modo de produção capitalista foi longo. 

 

3.2 – Em foco a educação no capitalismo 

 

Os ideólogos da burguesia colocavam a necessidade de educação de forma 

mais geral e, nesse sentido, cumpriam o papel de hegemonia, ou seja, de 

articular toda a sociedade em torno dos interesses que se contrapunham à 

dominação feudal (SAVIANI, 2013, p. 86). 

 

 O capitalismo apresenta algumas características desde a sua constituição, como a 

propriedade privada dos meios de produção, a divisão de classes e a luta da classe trabalhadora, 

a economia de mercado e a busca de lucros, com direito ao pagamento de salário mínimo ao 

trabalhador. Deste modo, conforme Saviani (2015, p. 4) a “sociedade capitalista rompe com a 

ideia de comunidade para trazer, com toda força, a ideia de sociedade.” Observa-se, então, que 

enquanto a burguesia era a revolução, ela defendia a ideia de igualdade, porém quando ela 

assumiu o poder, mudam-se os ideais:  

 
o problema principal da burguesia passa a ser evitar as ameaças e neutralizar 

as pressões para que se avance o processo revolucionário e se chegue a uma 

sociedade socialista. A burguesia, então, torna-se conservadora e passa a ter 

dificuldades ao lidar com o problema da escola, pois a verdade é sempre 

revolucionária (SAVIANI, 2013, p.86). 

 

Uma sociedade capitalista firmada em contratos, e não por laços naturais, baseada nas 

relações formais e o trabalho centrado nas cidades e na indústria, reflete diretamente na 

organização da escola. Freres, Rabelo e Segundo (2008, p.3) apontam que,  

 
a educação no sistema capitalista corresponde a uma educação voltada para 

atender às necessidades do capital em seu processo de expansão e acumulação 

ampliada. Produção da riqueza e homens são postos, sob o capital, numa 

relação invertida: não é a produção da riqueza material que está a serviço dos 

homens, mas o contrário: o que e produz não é para a coletividade, mas para 

alguns que se tornaram historicamente proprietários dos meios de produção e 

de subsistência.  

 

O liberalismo econômico se qualificou como a primeira fase do capitalismo, que 

defendia a menor intervenção possível do Estado na produção e no comércio, sendo então uma 

forma de protesto contra os abusos do poder. 
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A noção de liberdade, como princípio do modo de produção da sociedade 

moderna, que está caracterizada na ideologia do liberalismo, significa que 

cada um é livre para dispor de sua propriedade. E importante considerar que a 

liberdade está estreitamente vinculada à propriedade. É uma sociedade de 

proprietários livres (SAVIANI, 2015, p.4). 

 

O trabalhador, apesar de possuir a força de trabalho, é obrigado pelo capital a vender 

essa força de trabalho a um preço que o próprio capital determina, ou como Niskier (2001, p. 

177) afirma: “a única mercadoria pertencente ao operário é sua força de trabalho, “vendida” ao 

capitalista através de um contrato de trabalho.” Neste sentido, a escola passou a seguir os 

princípios do liberalismo: o Estado não se obriga a manter a escola, sendo essa uma decisão dos 

pais.  

Surge assim, a ideia de que a responsabilidade por alcançar uma melhor posição na 

sociedade, é da total responsabilidade do indivíduo, passando as despesas desse acesso de 

responsabilidade da inciativa privada. Com a divisão do trabalho, as mudanças na forma de 

organização do trabalho nas empresas, o professor se torna um trabalhador parcelar da 

educação, ou seja, a educação se torna um reflexo das mudanças das relações de produção na 

sociedade. 

 

 

3.3 - Relações entre a escola e a sociedade moderna: a crise da educação 

 

Devastados pelas grandes guerras mundiais, países como Estados Unidos, França, 

Inglaterra, Japão, China entre outros, para se reorganizarem, criaram em conjunto organismos 

internacionais como o FMI (Fundo Monetário Internacional), ONU (organização das Nações 

Unidas) e o GBM (Grupo Banco Mundial), com o objetivo de regular e fiscalizar os 

empréstimos para sua reconstrução e dos países interessados. Porém, gradativamente conforme 

os países subdesenvolvidos já não precisavam mais de ajuda, estes organismos passaram a 

intervir diretamente na economia mundial. 

 

A análise do modo como o Banco encaminha as suas novas diretrizes ajuda a 

compreender como esta instituição obtém a capacidade de definir a direção 

das políticas dos países periféricos. Como as novas áreas de atuação da 

instituição estão sujeitas a maior grau de incerteza do que os tradicionais 

investimentos em infraestrutura, o Banco promoveu mudanças 

organizacionais importantes, ampliando o seu corpo técnico, transformando-

se no maior centro mundial de informações a respeito do desenvolvimento. 

Com base nessas informações, o organismo passou a ter maior controle sobre 

os países tomadores de empréstimos. Para isso, modificou o escopo dos 

projetos, ampliando-os para programas (muito mais complexos e abrangentes, 



31 

 

incidindo sobre setores vastos como a educação), tornando mais rígidas as 

condicionalidades (LEHER, 1999, p.5).  

 

Desta forma, o Banco Mundial obtém um grande êxito em ampliação de seus negócios 

a diversos países do mundo, influenciando diretamente os países que passavam pelo processo 

de descolonização. Assim em 1995, o banco já estava presente em 179 países como afirma 

Leher (1999). 

A crise econômica dos anos 70-80, fez surgir a era da globalização, com tantas 

mudanças e diferentes novos mercados, com uma quantidade enorme de competidores. Nesta 

nova era o conhecimento se tornou “um dos mais”, se não “o mais” importante fator de 

produção do capitalismo intelectual, que sucedeu o capitalismo industrial, por isso a educação 

ganhou o foco mundial do capitalismo, conforme Leher (1999). 

O Banco Mundial propõe uma maior participação dos pais e da comunidade na escola, 

com a justificativa de que esta participação melhorará o desempenho da instituição de forma a 

contribuir economicamente, nos critérios de seleção e ainda trazer um maior envolvimento na 

gestão escolar. O banco, desta forma, tem a intenção de descentralizar a função do Estado, 

passando a entender o Estado apenas como quem organiza e custeia a Educação, transformando 

a educação então em um serviço e não mais em um direito de todos. 

Essa realidade refletiu diretamente na escola, e criou-se uma escola baseada no controle 

de qualidade. No início, a ideia de quantificar em porcentagem o quanto seria gasto com 

educação foi interessante pois, entendia-se que quanto maior o gasto com educação melhor 

seriam os resultados, porém economicamente essa ideia não se fixou e o estado entendeu que 

seria muito caro financiar sozinho os custos de uma educação de qualidade. Assim, o objetivo 

da educação passou a ser não uma educação de qualidade, mas uma educação para o mercado 

de trabalho, segundo Leher (1999, p.7), nesta “versão renovada da teoria do capital humano”, 

o conhecimento não pertence mais ao indivíduo e nem tem este como principal objetivo, agora 

o foco são as empresas e o que é útil para elas. 

Neste panorama se revela uma crise da educação pois o estado não é capaz de geri-la. É 

uma crise em grande escala, pois é uma crise de eficiência, quando o estado não consegue geri-

la, de produtividade, pois o estado tem gastos exorbitantes para resultados que poderiam ser 

alcançados com gastos menores.  

Vaz e Favaro (2010) afirmam que a educação moderna se manifesta como uma atividade 

que além de repassar os saberes acumulados pelo homem ainda é subjetiva, ou seja, torna-se 

capaz de influenciar a ação dos indivíduos. Essa escola, que serve para a reprodução social, 
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regida por um sistema capitalista, faz-se como um local propício para uma reprodução social 

alienada, sendo assim, a classe dominante dissemina por meio da escola os seus ideais e 

interesses. Nesse sentido, 

 

É função da educação também propiciar a capacitação e as competências dos 

indivíduos ao mercado de trabalho. Nesse aspecto, não interessa uma 

educação que proporcione uma formação sólida e que tenha como base a 

transmissão dos conhecimentos construídos pela humanidade ao longo de seu 

desenvolvimento histórico. O que interessa é uma educação voltada aos 

interesses do capital e que mantenha os trabalhadores presos às rédeas do 

sistema, visto que sua formação deve possibilitar uma postura crítica e criativa 

frente ao mundo (FRERES; RABELO E SEGUNDO, 2008, p. 7). 

 

Dessa forma, Porto (2015) afirma que a burguesia reconhece como sendo a escola um 

espaço de potencialidades, podendo ser formador e transformador, assim, se a classe 

trabalhadora reconhece essa possibilidade, pode tornar-se uma ameaça significativa ao poder 

desta burguesia, desta forma, oferecer uma escola de má qualidade é a forma de não possibilitar 

que a classe trabalhadora tenha acesso aos conhecimentos e saberes que a tornem critica. 

 

 

3.4 – Disciplinas Escolares 

 

A escola atual não se configura somente pelos dias de hoje, mas pela história desde os 

tempos passados, sendo necessário um olhar sobre os espaços sociais de cada época para 

compreender como ela se desenvolveu. Souza Junior e Galvão (2005), fazem um estudo a 

respeito das disciplinas escolares trazendo a preocupação de apresentar quais momentos 

históricos se constituem os saberes escolares, observando sua dinâmica. 

A ideia de disciplina escolar, não é distinguida dos sinônimos “matérias” ou 

“conteúdos”, sendo definida por Chervel (1990, p.177) como “aquilo que se ensina e ponto 

final”. Um conceito que não foi definido até o fim do século XIX, quando ainda se entendia por 

“disciplina” a conduta dos alunos e não o conteúdo que seria ensinado aos alunos. 

Para Chervel (1990), os conteúdos são impostos à escola, assim como a escola impõe 

seus conteúdos, ou seja, a escola ensina os conhecimentos já produzidos em outros locais, como 

ciência, matemática, filosofia, história, linguística, gramática, existindo uma necessidade de 

vulgarização desses conteúdos para os jovens.  
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Entendendo que a função da escola é de toda forma, educar ou seja, ensinar, Chervel 

(1990) afirma que o sistema de ensino é superestimado em termos criativos, focando o objetivo 

do ensino somente na reprodução,  

 

porque o sistema escolar é detentor de um poder criativo insuficientemente 

valorizado até aqui é que ele desempenha na sociedade um papel o qual não 

se percebeu que era duplo: de fato ele forma não somente os indivíduos, mas 

também um cultura que vem por sua vez penetrar, moldar, modificar a cultura 

da sociedade global (CHERVEL, 1990, p. 184). 
 

Os documentos oficiais não representam a realidade escolar, sendo a construção do 

currículo escolar organizado a partir de disputas políticas. Nesse sentido, as instituições 

escolares fazem parte do que Bourdieu (2015) denomina de arbitrário cultural1, uma vez que os 

conteúdos e disciplinas escolares eleitos a partir dos saberes das classes dominantes, não levam 

em consideração as variantes culturais (CATANI et. al., 2017).  

Conforme Santos (2014) afirma, a escola não é simplesmente o local de reprodução da 

cultura produzida fora dela, mas ela própria é um local de produção cultural com regras, 

características e que sofre a influência de fatores internos e externos. 

Desse modo, para França (2011), o estudo das disciplinas escolares permite averiguar a 

relação entre as propostas determinadas e o que foi realmente ensinado pelos professores aos 

alunos. Os estudos da história das disciplinas escolares ainda ajudam a refletir e problematizar 

o ensino atual.  

Compreendendo essas relações, Saviani (1998) afirma que mesmo sendo possível um 

estudo geral da história das disciplinas escolares, cada disciplina possui a sua própria história 

autônoma. Porém, um aspecto importante a se observar “é que a elaboração do currículo 

obedece ao estabelecimento de prioridades de acordo com as finalidades da educação escolar e 

o público a que se destina” (SAVIANI, 1998, p. 25). 

Saviani (1998) apresenta múltiplos fatores que corroboram entre si e estão presentes em 

vários períodos com maior ou menor intensidade durante a história e em várias circunstâncias 

(econômicas, políticas, culturais) que juntas formam o sentido do ensino, ou do currículo 

escolar. Por exemplo: destaque ao ensino “propedêutico”, voltado à formação humanística, 

                                                           
1 “ “Arbitrário cultural” é o termo utilizado por Bourdieu para designar o fenômeno social que consiste em erigir 

a cultura particular de uma determinada classe social (a “classe dominante”) em cultura universal. A arbitrariedade 

do processo residiria, segundo o sociólogo francês, na ocultação da origem de classe dessa variante cultural, isto 

é, no apagamento do fato de que ela não possui, em si mesma, nenhum valor intrínseco, retirando toda a sua 

superioridade do fato de estar em posição dominante nas relações de forças entre os diferentes grupos sociais” 

(CATANI et. al., 2017, p.36). 
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cientifica ou técnica, que tem o objetivo de atender ao mercado de trabalho, e as necessidades 

humanas, entre outros. 

Esses fatores determinam caráter e modalidade: “único, padronizado, integrado” 

(SAVIANI, 1998, p. 25), as matérias, os horários, as cargas horarias, a distribuição nas séries, 

inclusive se elas serão obrigatórias ou optativas, qual o conteúdo constará em cada matéria, 

quanto dos recursos públicos serão destinados à educação e em cada modalidade, as avaliações 

de resultado escolar, a necessidade e como os saberes escolares básicos serão responsabilizados 

pelo estado ou pela família. 

A ponderação sobre esses fatores leva a observar o aspecto cultural, em que “a 

elaboração do currículo consiste numa seleção de elementos da cultura, passíveis (e 

desejáveis)” para a escola. “Trata-se de uma espécie de conversão da cultura em “cultura 

escolar”, com a organização dos conteúdos culturais segundo prioridades determinadas e sua 

disposição para fins de ensino” (SAVIANI, 1998, p. 26). 

O currículo escolar pode ser caracterizado, desta forma, como a junção das diferentes 

escolhas realizadas pelas escolas dentro da cultura, sendo que este apresenta uma realidade 

histórica e social, reproduzindo a luta de ideias e debates realizados. 

Ainda nesse interim, estão inseridas as disciplinas de ciências (Ciência na Educação 

Fundamental e Biologia, Física e Química no Ensino Médio). Para Bachelard (1996), não é 

possível aprender as ciências sem que o estudante seja inserido na cultura científica. Assim, 

aprender as disciplinas de ciências significa inserir os estudantes em uma nova cultura, que é a 

ciência. Para isso, a linguagem científica, os códigos, signos, história e aplicabilidade da ciência 

devem ser apreendidos. Um sujeito cientificamente enculturado precisa saber se posicionar 

quanto a questões relevantes na vida em sociedade e saber entender e interpretar discussões 

políticas envolvendo ciência (CACHAPUZ et. al.., 2001).  

A esse processo de enculturação científica atribui-se várias denominações. Para essa 

dissertação, será adotado o termo “alfabetização científica”, sobre o qual será discutido em 

seguida.  

 

3.5 – Alfabetização científica 

 

Diversos autores utilizam o termo “Alfabetização Científica”, como (SASSERON; 

CARVALHO, 2008, 2011; CHASSOT, 2000, 2003; SASSERON, 2014, 2015; STUART et. 

al., 2015), relacionado ao ensino de ciências, mesmo sendo este um tema importante, existem 

divergências sobre qual a definição ideal para a expressão alfabetização científica.  
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O conceito de alfabetização científica está intimamente relacionado a um ensino de 

ciências preocupado com a formação cidadã e com a atuação na sociedade. Em inglês o termo 

utilizado é “Scientific Literacy” (BYBEE, 1995). Em espanhol o termo utilizado é 

“Alfabetización Cientifíca” (DÍAZ, et. al., 2003). 

No Brasil, o termo utilizado pelos pesquisadores, segundo Sasseron (2014), ganha uma 

dimensão diferente pois, os termos da língua inglesa são traduzidos ipsis litteris2 como 

‘Letramento Científico”, com autores utilizando esta expressão (MAMEDE; ZIMMERMANN, 

2005; SANTOS; MORTIMER, 2001). Os termos das línguas espanholas e francesas são 

traduzidos como Alfabetização Científica. Alguns autores brasileiros ainda utilizam a expressão 

“enculturação Científica” (CARVALHO; TINOCO, 2006; GRANDI; MOTOKANE, 2009).  

Assim são conferidos diversos significados ao termo Alfabetização Científica, como 

afirmam Rosa e Martins (2007), trazendo em todas elas o sentido de uma vasta cultura, com 

possibilidades de discussão de diversos problemas.  

Sasseron e Carvalho (2008, p. 335) identificam três tópicos como “Eixos Estruturante 

da Alfabetização Científica”, estes “servem de apoio na idealização do e análise de propostas 

de ensino”. O primeiro eixo é a “compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos 

científicos fundamentais”, que está ligado à necessidade compreender conceitos iniciais para 

entender informações diárias. O segundo eixo é a “compreensão da natureza da ciência e dos 

fatores éticos e políticos que circundam sua prática”, que está relacionado a capacidade 

encontrar soluções para problemas novos, baseados nos conhecimentos científicos advindos de 

situações anteriores. O terceiro eixo é o “entendimento das relações existentes entre ciência, 

tecnologia, sociedade e meio ambiente”, (SASSERON, 2015, p.57) que é a constatação de que 

em todo momento, de alguma forma, existem pessoas que são influenciadas, pelas ciências e 

tecnologia e pela sociedade.  

Diante desses eixos, faz-se necessário um ensino de ciências que além de propiciar os 

conceitos básicos e científicos, deve possibilitar que os alunos sejam capazes de resolver 

problemas relacionados às ciências, tecnologia e que a partir desses problemas consigam 

relacioná-los aos problemas sociais e meio ambiente, discutindo uma posição crítica sobre o 

tema. 

Sasseron (2014, p 51) define a alfabetização científica como “o objetivo do ensino de 

ciências para a formação de pessoas que conheçam e reconheçam conceitos e ideias científicas, 

aspectos da natureza da ciência e relações entre as ciências tecnologias, a sociedade e o 

                                                           
2 Expressão que possui origem latina que quer dizer “nas mesmas letras”, “literalmente”, “com as mesmas 

letras”. 
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ambiente”. Nesse sentido, a alfabetização científica deve propiciar aos indivíduos a capacidade 

de estabelecer o pensamento de uma maneira coerente além de desenvolver sua capacidade de 

se relacionar com o mundo. 

   Díaz, et. al. (2003), ressaltando as causas socioeconômicas, culturais, cívicas e práticas 

das deliberações do dia a dia, afirmam que a Alfabetização Científica é um processo, que é 

desenvolvida gradativamente ao longo da vida, que está, dessa forma, conectada às 

características culturais e sociais.  

Chassot (2003) apresenta o cenário da escola atual, que é amplamente influenciado pelas 

mudanças do mundo, pela globalização. A escola se depara com duas situações, em que uma é 

altamente influenciada pelos conhecimentos exteriores e em outra a grande quantidade de 

informações que esses alunos já trazem. Logo a realidade é que os alunos são muito mais 

conectados a informações que muitos professores. Diferente da escola tradicional, o 

conhecimento não está concentrado no professor, ou na escola, mas na sociedade. 

A alfabetização científica tem potencial, então, de tornar a educação mais ligada à 

sociedade, já que “ser alfabetizado cientificamente é saber ler a linguagem em que está escrita 

a natureza. É um analfabeto científico aquele incapaz de uma leitura do universo” (CHASSOT, 

2003, p. 91). 

A alfabetização científica representa, portanto, a possibilidade de mostrar aos alunos 

como compreender o universo, as leis da natureza através do conhecimento científico e sua 

visão didatizada, o conhecimento escolar.   

 

A escola será tanto mais eficiente quanto mais estiver aberta às condições do 

país e do mundo em que vivemos. O interesse pelos problemas atuais que 

afligem a humanidade não poderá deixar de existir dentro da escola, na medida 

em que esta pretende formar pessoas para atuarem de forma construtiva na 

solução desses problemas; a civilização é instigada a superar o desafio da 

busca pelo conhecimento, pela democracia e pela educação universal, num 

caráter interdependente (Rutherford, 1999:856, apud Bizzo, 2002, p. 311).  

 

Para entender a sociedade e as mudanças que ocorrem rapidamente, os sujeitos 

necessitam então ser alfabetizados cientificamente, para que essas mudanças que ocorrem a 

todo momento possam ser interpretadas e para que o sujeito entenda de que forma essas 

mudanças afetam a sua vida. 

O próximo capítulo trata dos métodos e procedimentos desta pesquisa no qual é descrito 

as fases e passos desta pesquisa. 
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4  METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS 

 

 

Este capitulo se propõe a introduzir os aspectos metodológicos desta pesquisa, 

delineando os passos, formas, documentos e análises que foram abordadas. 

Esta pesquisa é cadastrada e aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de 

Goiás – Regional Jataí, estando registrada com o número PI0425-2016.  

Os estudantes e professores que aceitaram participar da pesquisa assinaram os 

documentos necessários (Apêndices 1, 2 e 3) que asseguram que os seus dados pessoais e/ ou 

acadêmicos não serão utilizados para fins que sejam diferentes da pesquisa e que resguardam o 

sigilo em conformidade com os valores éticos que prezam a segurança de todos os envolvidos. 

Existem inúmeros métodos de pesquisa que podem ser aplicados para encontrar um 

resultado dependendo exatamente da natureza e das características de cada problema e da visão 

do próprio pesquisador, sendo necessário a escolha pelo pesquisador de um método que melhor 

caracterize a pesquisa que está sendo realizada.  

 Para a pesquisa, optou-se por realizar uma pesquisa quali-quantitativa, segundo Gil 

(2002) esse método possibilita resultados mais confiáveis excluindo as intenções subjetivas que 

por acaso possam aparecer e se fazendo necessário a coleta de dados numéricos que serão 

analisados por meio de métodos matemáticos (estatísticos). 

Segundo Creswell (2010) a abordagens qualitativos e quantitativos não se excluem, 

assim gerando uma popularização da pesquisa mista, que abrange os pontos positivos das 

pesquisas qualitativas e quantitativas, proporcionando assim uma maior e melhor compreensão 

de um estudo. Conhecer ambos métodos ainda é um problema enfrentado para a maioria dos 

pesquisadores, segundo Paranhos et. al., (2016) esse fator gera um volume maior de pesquisas 

que optem por um ou outro método, assim “A vantagem fundamental da integração é maximizar 

a quantidade de informações incorporadas ao desenho da pesquisa, favorecendo o seu 

aprimoramento e elevando a qualidade das conclusões no trabalho” (PARANHOS et. al., 2016, 

p.388). 

As técnicas utilizadas para a coleta de dados foram questionários para professores e 

estudantes e também para os estudantes um “Teste de Alfabetização Cientifica Básica” (TACB-

S).  

A escolha do questionário possibilita medir com maior exatidão o que se deseja, sendo 

assim, como afirmam Cervo, Bervian e Da Silva (2007), uma das formas para se coletar dados 

na abordagem quali-quantitativa. 
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O universo da pesquisa foi composto por professores de ciências e matemática do 3° 

ano do ensino médio e que trabalham com as turmas pesquisadas, e os alunos do 3° ano do 

ensino médio nas cinco escolas que possuem o nível médio da cidade de Iporá-GO, a opção da 

cidade por Iporá se deu por esta ser a cidade de residência da pesquisadora e ainda por ser uma 

cidade do centro oeste goiano de médio porte que é rodeada por cidades menores e que recebe 

alunos para estudar nestas escolas. 

 A definição da amostra foi aferida para um nível de significância de 95% e erro de 5%. 

As abordagens para a coleta dos dados foram realizadas nas escolas na cidade que possuem o 

3° ano do ensino médio, os participantes foram convidados a participar da pesquisa, sendo 

firmado a todo momento que a pesquisa é de caráter voluntario.  

Desta forma, foram aplicados um questionário sócio econômico e cultural para 13 

professores de ciências e matemática e o TACB-S (Teste de Alfabetização Cientifica Básica 

Simplificado) e o questionário sócio econômico e cultural para um total de 139 (cento e trinta 

e nove) estudantes e do 3° ano do ensino médio durante o mês de outubro de 2019.  

Os dados obtidos foram tabulados no programa Excel, e analisados com o auxílio dos 

Softwares Estatísticos R3 e SPSS4. O método de análise de conteúdo, firmados em Bardin (2011) 

foram realizados em três etapas distintas, necessitando, para isso, abordagens metodológicas 

específicas. 

Conforme afirma Bardin (2011), o termo análise de conteúdo indica:  

 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens (Bardin, 2011, p. 47).  

 

A Figura 1 resume as etapas percorridas para se responder as perguntas de pesquisa. 

Discorreremos, em sequência, sobre cada uma delas detalhadamente. 

                                                           
3 O R ou Ambiente R é um software de domínio público e livre que pode ser utilizado para análise de dados em 

geral. Foi criado em 1996 por Ross Ihaka e Robert Gentleman, possui uma linguagem orientada a objetos, que 

aliada a um ambiente integrado permite a manipulação de dados, realização de cálculos e geração de gráficos. O 

Software ainda permite operações de matemática simples, manipulação de vetores e matrizes, e diversos gráficos. 
4 O SPSS é um software de análise estatística avançada que permite a visualização dos dados, a criação de 

hipóteses, a clarificação de relacionamentos entre variáveis, a criação de clusters e a identificação de tendências. 

(IBM)  
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Figura 1: Resumo das etapas metodológicas.  

Audiodescrição da Figura 1 – A figura trata de um fluxograma das distintas etapas de pesquisa 

que serão realizadas, cada um correspondente a um dos objetivos específicos citados 

anteriormente. Cada um dos objetivos específicos será buscado a partir de uma avaliação 

quantitativa com diferentes instrumentos de coleta de dados. Para o objetivo específico um, 

informações bibliográficas; para o dois, serão utilizados o questionário aplicado aos professores 

e o Teste de alfabetização científica simplificado (TACB-S); para o três, o questionário dos 

alunos e o Teste de alfabetização científica.   

 

4.1 – As relações entre investimento em cultura, capital cultural e alfabetização científica 

 
Essa é uma etapa da pesquisa de cunho teórico e quantitativo que utiliza dados 

disponíveis em banco de dados públicos e relatórios oficiais e os relaciona quantitativamente.  

Para a avaliação que foi realizada, as seguintes variáveis foram utilizadas: Investimento 

Público em Cultura, Número de Bens Culturais em cada estado brasileiro e Desempenho 

Escolar em ciências dos estudantes da Educação Básica.  

O Investimento Público em Cultura (IPC) e o Número de Bens Culturais (NBC) em cada 

estado brasileiro foram obtidos a partir do relatório “Cultura em Números” do Ministério da 

Cultura (BRASIL, 2009) sobre informações culturais do Brasil. O número de bens culturais em 

cada estado foi calculado a partir da adição simples da quantidade dos seguintes indicadores: 

número de salas de cinemas, teatros, bens tombados, bibliotecas públicas e festivais culturais 
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(dança, cinema, teatro, música, etc.). O capital cultural, tal como analisado nessa pesquisa, 

apresenta-se em seu estado objetivado (BOURDIEU, PASSERON, 2012).  

O indicador que foi utilizado para mensurar o desempenho escolar em ciências dos 

estudantes (DEC) foi a média estadual que os estudantes do terceiro ano do Ensino Médio 

obtiveram no Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) (BRASIL, 2016).  

A relação entre o IPC e o NBC foi testada através de uma regressão linear. A relação 

entre o NBC e o DEC foi avaliada a partir de uma regressão quantil e dos dados gerados no 

programa R. Os resultados serão discutidos a partir de categorias que foram definidas baseadas 

Bardin(2011). 

 

4.2 – Avaliação dos capitais de professores e estudantes e do nível de alfabetização 

científica de estudantes 
 

Para essa etapa da pesquisa, foram utilizados três instrumentos de coletas de dados 

principais: um questionário para os professores, um questionário socioeconômico e cultural 

para os estudantes e um teste de alfabetização científica para os estudantes. Os três instrumentos 

de coleta de dados utilizados foram criados por outros pesquisadores e validados em pesquisas 

por eles.  

O questionário aplicado para os professores (Anexo 1) e o questionário aplicado para os 

estudantes (Anexo 2) foram criados e validados pelo Grupo de Pesquisa em Sociologia da 

Educação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (BRANDÃO, CARVALHO, 

2009).  

O questionário aplicado aos professores teve o intuito de investigar o capital cultural 

dos professores de ciências e matemática quanto a questões relativas à qualidade das relações 

entre professor e escola.  

O questionário aplicado aos estudantes teve a intenção de avaliar o capital cultural dos 

estudantes investigados.   

O teste de alfabetização científica utilizado foi o “Teste de Alfabetização Científica 

Básica Simplificado” – TACB-S (Anexo 3). Ele foi adaptado a partir das pesquisas de Laugksch 

e Spargo (1996), que apresentam um modelo de teste que mensura o nível de alfabetização 

científica de estudantes concluintes do ensino secundário. Este teste foi denominado por 

Laugksch e Spargo (1996) de “Test of Basic Scientificic Literacy” (TBSL). A denominação em 

português “Teste de Alfabetização Científica Básica” (TACB), foi adotado e validado por 

diversos autores, como Nascimento-Schulze (2006) e Rivas, et. al (2015). 
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O TACB apresenta 110 questões, tratando assuntos das diversas áreas de 

conhecimentos, Ciências Exatas e da Terra, Ciências da Saúde, Ciências Biológicas, Natureza 

da Ciência e o impacto da ciência e da Tecnologia sobre a sociedade. De acordo com os autores, 

o instrumento pode mensurar a analisar o nível de Alfabetização Científica em diversos 

contextos e fornecer informações acerca de o que os estudantes sabem a respeito da ciência e 

suas relações. 

O teste está estruturado em três eixos norteadores: Natureza da ciência; Impacto da 

ciência e da tecnologia sobre a sociedade; e Conteúdo das ciências. O questionário apresenta as 

seguintes opções de respostas, ( V ) para verdadeiro ( F ) para falso e ( ? ) interrogação para não 

sei. No entanto, um problema foi detectado pelos próprios autores: o número grande de questões 

a serem respondidas. Dessa maneira, optamos foi aplicar uma versão reduzida do mesmo.  

O teste foi adaptado e aplicado em uma versão resumida, contendo somente 45 questões 

das 110 questões do TBLS de Laugksch e Spargo (1996). A versão resumida do teste foi 

validada por outros autores e possui a mesma consistência interna e poder de medida do 

questionário original, ou seja, os índices de acerto da versão resumida se mantem conforme o 

teste original, que possuem como base o índice de 60% (sessenta por cento) de acerto para 

considerar um indivíduo alfabetizado cientificamente (VIZZOTTO; MACKEDANZ, 2018a, 

VIZZOTTO; MACKEDANZ, 2018b).  

Esse teste foi utilizado para investigar o nível de alfabetização científica de estudantes 

do 3° ano do Ensino Médio na cidade de Iporá, Estado de Goiás, das escolas Estaduais, Federal 

e Particular.  

Os dados dos coletados por meio dos questionários foram tabulados no programa Excel.  

 

4.3 O capital cultural dos professores de ciências e sua relação com o nível de alfabetização 

científica de estudantes  

 

A fim de avaliar se existe uma relação ou qual a relação que pode ser estabelecida entre 

o capital cultural dos professores e o nível de alfabetização científica foi realizada, 

primeiramente, uma análise descritiva do Nível de Alfabetização científica dos estudantes 

investigados. A análise foi realizada no programa SPSS.  

Para a avaliação do capital cultural dos professores, as questões 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 5.1, 

5.2 e 5.6 do Anexo 3 foram utilizadas. Uma recompatibilização entre as categorias e valores 

numéricos foi realizada de maneira que quanto maior o valor numérico de capital cultural, maior 

é também o capital cultural do professor.  
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O capital cultural dos professores de ciências também foi avaliado a partir de uma análise 

descritiva no programa SPSS. 

Capital cultural de professores de ciências e o nível de alfabetização científica dos 

estudantes foram relacionados a partir de uma Regressão Simples no programa R. Os resultados 

foram discutidos a partir dos referenciais teóricos adotados.  

 

4.4 O capital cultural dos estudantes e a relação com o nível de alfabetização científica 

  

O capital cultural dos estudantes foi avaliado a partir da questão 3 do Bloco 1, questões 

de 9 a 15 do Bloco 3; 28, 29 e 30 do Bloco 5; 1 a 10 e 14 a 23 do Bloco 6, 1 a 10 e 23 a 25 do 

Bloco 7 do Anexo 4 dessa dissertação. Uma recompatibilização numérica foi realizada, de 

maneira que quanto maior o valor numérico do capital cultural do estudante, maior será também 

o seu capital cultural.    

Assim, foi realizada uma regressão linear e uma análise dos resíduos no programa R 

entre o capital cultural dos estudantes e o nível de alfabetização científica de cada um. Além 

disso, também realizamos no R uma regressão quantil entre as mesmas variáveis. 

 Os referenciais teóricos adotados, bem como a literatura vigente, foram utilizados para 

discutir os resultados.  
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Utilizando os conceitos e obras de Bourdieu como norte para as análises, assim como a 

necessidade de uma sociedade alfabetizada cientificamente e, mantendo em mente os objetivos 

propostos, é possível por meio dos indicadores quantitativos, apresentar respostas ao problema 

de pesquisa: relações existentes entre Capital Cultural e Alfabetização Cientifica no ensino e 

aprendizagem de ciências e matemática.  

 

5.1 Investimento em cultura, capital cultural e nível de alfabetização científica 

 

Discutir o investimento público para questões sociais é sempre complicado. Quando 

se fala em educação, os estudos não mostram um consenso sobre a maneira como o 

investimento público em educação afeta o desempenho dos estudantes na escola (BOURDIEU, 

1998). Da mesma maneira, não há consenso sobre a maneira como se relaciona a oferta de bens 

culturais à população com o investimento que o governo faz. Assim, a primeira avaliação 

testada foi a relação entre o IPC e o NBC em cada um dos estados. A Figura 2 apresenta os 

resultados da regressão linear.   
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Figura 2: Regressão linear IPC X NBC 

Audiodescrição da Figura 2: A Figura 2 apresenta a relação matemática existente entre o 

Investimento em cultural e o Número de Bens Culturais através de uma regressão simples. A 

relação entre os fatores é avaliada a partir da plotagem dos pontos (que representam os estados) 

em uma área e avaliado de que maneira esses pontos estão matematicamente relacionados. Pela 

avaliação do nível de significância, a relação mostra-se linear.  

 

A relação entre as variáveis é positiva e possui nível de significância de 62%. Derivado 

disso, tem-se, então, que quanto maior o investimento público em cultura, maior é o número de 

bens culturais disponíveis para a população. No entanto, a relação que nos interessa analisar é 

se o número de bens culturais em cada estado relaciona-se, de alguma maneira, ao desempenho 

escolar dos estudantes em ciências. Para isso, acreditou-se ser interessante, primeiramente, 

avaliar se o investimento na cultura efetivamente pode ser o responsável pelos bens culturais 

em cada um dos estados. Os resultados corroboram essa hipótese.  

Falando da relação entre o NBC e o DEC, a Figura 3 apresenta os resultados da regressão 

quantil realizada.  
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Figura 3: Regressão quantil NBC x DEC realizada nos quantis 0,1 (linha vermelha), 0,5 

(linha verde), 0,9 (linha pontilhada) 

Audiodescrição da Figura 3: A Figura 3 apresenta a relação matemática existente entre o 

Número de Bens Culturais e o desempenho escolar dos estudantes em ciências através de uma 

regressão quantil. A relação entre os fatores é avaliada a partir da plotagem dos pontos (que 

representam os estados) em uma área e avaliado de que maneira esses pontos estão 

matematicamente relacionados em diferentes quantis da amostra. Pela avaliação do nível de 

significância, a relação mostra-se linear nos diferentes quantis, mas só é significativa para o 

quantil 5%.   

 

 

Os quantis avaliados foram 5%, 50% e 99%. O quantil 5% representa os estados com 

os desempenhos escolares em ciências mais baixos, enquanto no quantil 99% estão os estados 

com o desempenho escolar mais alto.  

Os resultados, então, nos mostram o seguinte padrão: apenas os estados com as menores 

notas (quantil 5%, p=0,021) são influenciados por um aumento no número de bens culturais. 

Ou seja, os desempenhos escolares mais baixos tendem a ter um aumento quando há aumento 
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no número de bens culturais no estado. Embora também haja uma relação positiva entre NBC 

x DEC nos quantis 50% (p=0,092) e 90% (p=0,233), ela não é significativa.  

Infere-se que quanto menor o número de bens culturais em um estado, menor a 

possibilidade de os estudantes frequentarem e participarem desses meios culturais. Nesse 

sentido, se os estudantes possuem poucas opções de bens culturais para frequentar, e, além 

disso, pouca possibilidade de frequentá-los (por fatores diversos, inclusive sociais), um 

pequeno aumento no número de bens culturais pode significar um aumento da possibilidade de 

estudantes participarem.  

Andersen e Jaeger (2015), em um estudo feito no Canadá, Alemanha e Suécia com 

resultados do PISA, constataram, similarmente aos resultados dessa pesquisa, que os retornos 

de capital cultural tendem a ser percebidos nos menores desempenhos escolares.  

Esses resultados podem ser discutidos sob a perspectiva da reprodução escolar discutida 

por Bourdieu e Passeron (2012), na qual se a escola atua como mecanismo reprodutor das 

desigualdades da sociedade, ela irá refletir, então, os próprios processos e padrões que 

acontecem em seu bojo. Derivado dessa teoria, é possível inferir que os estudantes com 

desempenhos escolares mais baixos são aquelas com menores acessos culturais e sociais. 

Incrementar o capital cultural desses estudantes significa aumentar as chances de esses 

estudantes se familiarizarem com a cultura dominante, e, portanto, terem melhores 

desempenhos escolares.  

 

5.2 – O capital cultural dos professores de ciências e o nível de alfabetização científica dos 

estudantes 

 

O TACB-S foi respondido por 139 alunos de cinco escolas da cidade de Iporá-Go, sendo 

23 alunos da escola estadual, 11 alunos da escola Particular, 41 alunos do Centro de educação 

de jovens e adultos (CEJA), 54 alunos da escola militar e dez alunos do Instituto Federal de 

Educação.  

As escolas apresentam particularidades que justificam as diferenças encontradas no 

desempenho entre elas. Segundo Vilela-Ribeiro e Benite (2016), os alunos das escolas 

particulares possuem privilégios que a maioria dos provenientes das escolas públicas não 

possuem, sendo esses de ordem cultural e social, permitindo, portanto, que aqueles consigam 

melhores desempenhos nas avaliações.  

A Lei n.º 11.892/08 instituiu a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica no 

Brasil, (BRASIL, 2020) a qual compreende também os institutos federais de educação, ciência 
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e tecnologia. Os estudantes dos institutos federais apresentam, estatisticamente, um 

desempenho semelhante ao das escolas particulares. Infere-se que isso se deva a dois fatores 

em específico:1) A infraestrutura superior das escolas federais comparativamente às das escolas 

estaduais e municipais, assim apresentam melhores salas de aula, laboratórios, bibliotecas, 

acesso a diversos materiais didáticos, e 2) melhores salários para os professores, bem como a 

necessidade de cursos de pós-graduação. Como afirmam Vilela-Ribeiro e Benite (2016, p.371) 

“outro ponto positivo das escolas federais é o ingresso de professores apenas via concurso 

público e com salários semelhantes ao de professores universitários, ou seja, bem maior que o 

piso salarial dos professores da educação básica”, que tornam possível que o professor trabalhe 

somente em um local, com uma carga horaria menor. 

 Dessa forma, a explicação a respeito das características de cada escola dentro do 

sistema brasileiro de ensino permite visualizar um cenário maior em relação ao contexto, 

direções e forma que a educação está tomando. A Tabela 1 mostra na coluna 1 (N) a quantidade 

alunos que responderam à pesquisa em cada uma das escolas. Considerando que a amostra 

apresenta um intervalo de confiança para a média de 95%, o Instituto Federal Goiano obteve a 

maior média (34) de acertos no TACB-S em relação às demais, a Escola Militar apresentou a 

menor média (24, 6667) de acertos. 

Já a Tabela 2 mostra os resultados para a Anova. Observa-se que existe uma diferença 

estatística significante entre os grupos (F(4,134) = 3,42, p=0,011). Isso significa que os 

resultados obtidos pelas diferentes escolas são estatisticamente diferentes.  

  

 

Tabela 1 - Descrição das médias de alfabetização científica em cada escola  

  N Média 
Desvio 

Padrão 

95% de Intervalo de 

Confiança para Média 

Limite inferior 
Limite 

superior 

Estadual 23 28,7826 8,80577 24,9747 32,5905 

Particular 11 32,1818 7,13888 27,3859 36,9778 

CEJA 41 28,3171 7,39743 25,9822 30,652 

Militar 54 24,6667 11,1981 21,6102 27,7231 

Instituto 

10 34 5,7735 29,8699 38,1301 Federal 

Goiano 

Total 139 27,6906 9,52027 26,094 29,2873 

Fonte: autora 
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Tabela 2 – Análise ANOVA 

 Soma dos 

Quadrados 

df Quadrado 

Médio 

Z Sig. 

Entre Grupos 1157,270 4 289,318 3,416 0,011 

Nos grupos 11350,427 134 84,705   

Total 12507,698 138    

Fonte: autora 

 

O teste post-hoc de Tukey (Tabela 3) mostrou que existe uma diferença estatisticamente 

significativa entre as Escolas 4 (Escola Militar) e 5 (Instituto Federal) (p=0,031) e não 

significativa entre as demais. 

Segundo Vizzotto e Mackedanz (2018) e corroborando com os estudos de Lauksch; 

Spargo (1996) e Nascimento-Schulze, (2006), para ser considerado alfabetizado 

cientificamente o estudante deve obter uma média de acertos acima de 60% do total de questões, 

ou seja, acima de 27 acertos para o TCAB-S, analisando a tabela 1 observamos as médias de 

acertos obtidas em cada escola estão relacionadas ao modelo de escola ao qual o aluno está 

inserido. 

As escolas, estadual (28,7826) e CEJA (28,3171) apresentaram médias de alfabetização 

cientifica muito próximas, realidade que é refletida por fatores que influenciam diretamente e 

indiretamente o desempenho dos estudantes, como a política de investimentos nas escolas 

públicas onde esse investimento se torna cada dia menor e precário.  

As escolas Instituto Federal (34,0000) e particular (32,1818) que apresentam as maiores 

médias refletem essa divergência, apresentando diversos fatores que contribuem para essa 

diferença além do investimento na própria escola ser maior, os alunos dos Institutos federais 

costumam fazer provas para ingressar, segregando assim de certa forma quem já possui um 

nível de conhecimento maior, já os alunos das escolas particulares costumam vir de famílias 

com maiores privilégios possuindo um maior capital cultural que influência no aprendizado 

escolar. 

A escola militar (24,6667) apresenta a menor média entre as escolas, sendo a média 

abaixo dos 60% para que os alunos sejam considerados alfabetizados cientificamente, porém 

possui também o maior desvio padrão (11,19805), ou seja, apresenta a maior variação entre os 

níveis de alfabetização cientifica demonstrando que apesar de existirem alunos que não são 
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considerados alfabetizados cientificamente, também existem alunos alfabetizados 

cientificamente. 

Conforme afirmam Oliveira e Santos (2017), os professores mediam as informações 

para os alunos de forma igual, como se todos tivessem um nível de domínio dos conteúdos 

anteriores de forma congruente, logo “as diferenças no resultado de aprendizagem dos alunos 

eram vistas como “dons desiguais”, como diferença de capacidades para o aprendizado; 

enquanto na realidade a diferença estava no capital social e cultural familiar” (OLIVEIRA, 

SANTOS, 2017, p. 238) 

Fatores que justificam algumas diferenças entre os níveis de alfabetização cientifica, em 

escolas especificas podem ser relacionados a investimentos em salários dos professores, em 

estruturas físicas e o investimento no próprio aluno.  

 

Pode se considerar, portanto, que as instituições escolares são uma forma de 

transmissão do capital cultural e tem uma forte influência para a reprodução 

das posições das classes sociais, ou seja, as escolas selecionam os alunos das 

classes mais favorecidas, alunos providos de maior capital cultural transmitido 

pela família, também de um capital econômico, marginalizando os demais 

oriundos de famílias populares (OLIVEIRA; SANTOS, 2017, p. 240). 

 

Em busca de meios para garantir que essas diferenças não sejam totalmente valorizadas 

os governos buscam programas de ensino que moldem a sociedade tal qual o que o sistema 

necessita para que ele governe, assim, no ano de 2019, o presidente em exercício lançou um 

programa de militarização das escolas, o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares 

(Pecim), como uma iniciativa entre os Ministérios da Educação e o Ministério da Defesa, “que 

apresentam um conceito de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa 

com o corpo docente da escola e apoio dos militares” (BRASIL, 2020,s/p). O projeto prevê, até 

o ano de 2023, a implantação de 216 Escolas Cívico-militares em todo o país, uma média de 54 

escolas por ano. 

 

É importante registrar, no entanto, que as escolas propriamente militares 

fazem parte de um sistema específico que não é regulado pela Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB), uma vez que o seu Artigo 83 dispõe 

que o ensino militar é regulado em lei específica. Portanto, a comparação da 

dinâmica escolar de unidades pertencentes a sistemas diferentes, regidos por 

legislação e normas diferentes nem sempre pode ser eficaz, já que as 

normativas aplicadas a uma não são necessariamente adequadas à outra. As 

escolas militares organizam-se com base em rígida hierarquia, férrea 

disciplina, obediência incontestável aos superiores, proibição de determinados 

comportamentos socialmente normais em outros ambientes como 

demonstração de afeto, uso de adereços, cortes personalizados de cabelo, 
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dentre outros elementos que marcam a identidade das pessoas, 

particularmente em uma fase como a adolescência. O ensino escolar civil, por 

sua vez, tem seus princípios insculpidos no Artigo 206 da Constituição Federal 

de 1988 que inclui, dentre outros, igualdade de condições para o acesso e a 

permanência na escola, gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais, 

liberdade de divulgar o pensamento, pluralismo de ideias e, especialmente, 

gestão democrática (MENDONÇA, 2019, p. 595-596). 

 

O Ministério da Educação, com a militarização das escolas, tem como objetivo 

“melhorar o processo de ensino-aprendizagem nas escolas públicas” (BRASIL, 2020, s/p), 

justificando esses objetivos com os altos níveis das escolas militares, que capacitam alunos para 

ingressar e seguir uma carreira militar. Diferente das escolas públicas que não estão sendo 

militarizadas, pois são de responsabilidade das secretarias dos estados. Observa-se, então, uma 

fratura na gestão escolar, que será feita por militares enquanto os professores ainda são 

responsáveis pelo trabalho didático-pedagógico, logo a tendência de militarização das escolas 

não possui garantias de que a escola vai se tornar excelente.  

Sob outro ponto de vista, observando que as escolas públicas nos moldes dos Institutos 

Federais possuem uma melhor qualidade no desempenho educacional em geral. A relação entre 

a qualidade do que a escola pode ofertar e o aluno, apresenta como resultado as notas dos alunos 

(rendimento acadêmico).  

Existem poucos Institutos Federais quando se pensa na quantidade de escolas públicas 

existentes no Brasil, apesar disso, ele vem se destacando em avaliações como o Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM) que oferece uma forma de medir a qualidade do ensino, 

corroborando com Dutra et. al. (2019), as notas em avaliações externas costumam ser utilizadas 

para realizar diagnósticos, planejamentos e reformulação das políticas públicas. 

Existem fatores que influenciam a qualidade do ensino nos Institutos Federais como 

afirmam Vilela-Ribeiro e Benite (2015), a começar por meio da seleção de alunos, onde 

costumam haver provas para ingressar, os investimentos em estruturas físicas, investimento na 

qualidade dos professores que são selecionados por meio de concursos públicos, são 

incentivados a fazerem especializações como mestrado e doutorado, possuem salários melhores 

e ainda possuem uma carga horária menor do que a maioria dos professores da rede pública. 

O maior investimento na escola, possibilita uma ampliação do capital cultural dos 

professores que são incentivados a ampliar seus conhecimentos e a ampliação do capital cultural 

dos estudantes que passam a maior parte do dia na escola, passando a ter contato com atividades 

antes desconhecidas, como aulas de teatro, dança e incentivo a leituras, buscando de alguma 

forma diminuir a diferença de capitais culturais entre os estudantes. 
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Em relação às diferenças apresentadas no teste post-hoc de Tukey (Tabela 3) podem ser 

justificadas pelas diferenças de capital cultural apresentadas entre os professores de cada escola 

(Figura 4). 

O Brasil possui um campo simbólico fracionado, com uma diversidade significativa de 

culturas que se misturam e criam novas culturas. Segundo Brandão et. al. (2003), as forças de 

modernização econômicas, escolares e comunicacionais buscam uma homogeneização da 

cultura tratando todos os diferentes como iguais, essas forças convivem com capitais culturais 

diversos, buscando uma forma de padronização cultural. 

O acesso à informação é um fator relevante para a discussão referente ao campo dos 

capitais culturais, pois carrega consigo a possibilidade de atualização de conhecimento e 

processos globais. Para Brandão et. al. (2003, p.5), “essa possibilidade no mundo 

contemporâneo, ..., não é democraticamente distribuída”. Estando ligada às tecnologias de 

informação, não só transmitem a informação, mas produzem, armazenam e transmitem o 

capital-informação, orientando assim o fluxo de trocas de materiais e simbólicas. 

A Tabela 4 demonstra o capital cultural dos professores. Na escola estadual, os 

professores 1 e 2 apresentam capital cultural de 11, 5 e de 15,5, respectivamente, possuindo 

uma diferença de quatro pontos entre ambos. Na escola particular, os professores 3 e 4 

apresentam o capital cultural de 14,5 e 15,5, respectivamente, representando uma diferença de 

apenas um ponto, o que significa um capital cultural mais homogêneo entre os professores dessa 

escola.  

Tabela 3 – Comparações Múltiplas 

Escola Escolas 
Diferença 

média 

Estatística 

do teste 

Padrão 

Sig. 

Intervalo de 

Confiança 

95% 

Limite 

inferior 

Estadual 

Particular -3,39921 3,37391 0,852 -12,729 

CEJA 0,46554 2,39766 1 -6,1647 

Militar 4,11594 2,2916 0,38 -2,221 

Instituto 

-5,21739 3,48616 0,566 -14,8576 Federal 

Goiano 

      

Particular 

Estadual 3,39921 3,37391 0,852 -5,9306 

CEJA 3,86475 3,12512 0,73 -4,7771 

Militar 7,51515 3,04451 0,104 -0,9037 

Instituto -1,81818 4,02131 0,991 -12,9382 
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Federal 

Goiano 

      

CEJA 

Estadual -0,46554 2,39766 1 -7,0957 

Particular -3,86475 3,12512 0,73 -12,5066 

Militar 3,65041 1,90646 0,315 -1,6215 

Instituto 

-5,68293 3,24599 0,407 -14,659 Federal 

Goiano 

      

Militar 

Estadual -4,11594 2,2916 0,38 -10,4528 

Particular -7,51515 3,04451 0,104 -15,9341 

CEJA -3,65041 1,90646 0,315 -8,9223 

Instituto 

-9,33333* 3,16845 0,031 -18,095 Federal 

Goiano 

      

Instituto Estadual 5,21739 3,48616 0,566 -4,4228 

Federal Particular 1,81818 4,02131 0,991 -9,3018 

Goiano CEJA 5,68293 3,24599 0,407 -3,2931 

  Militar 9,33333* 3,16845 0,031 0,5717 

Fonte: autora 

 

 

Na escola CEJA os professores apresentam capital cultural entre 13,5 e 16,5 que 

representa uma diferença três pontos. Já no Instituto Federal os professores apresentam os 

maiores índices de capital cultural variando entre 16,5 e 17,5, com uma diferença de um ponto. 

Os professores da escola Militar apresentam um capital cultural de 10,5 e 14,5 representando 

uma diferença de quatro pontos. 

 

Tabela 4 – Capital Cultural dos Professores 

  Professores Capital Cultural 

Estadual 
1 11,5 

2 15,5 

Particular 
3 14,5 

4 15,5 

CEJA 

5 14,5 

6 13,5 

7 16,5 

8 13,5 

Instituto Federal Goiano 9 17,5 
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10 16,5 

11 17,5 

Militar 
12 14,5 

13 10,5 

Fonte: autora 

 

Para Bourdieu (2015), a ampliação do capital cultural depende de um maior consumo 

de produtos de bens e serviços culturais, assim as famílias com maior renda tendem a um maior 

capital cultural, já que possuem maior possibilidade de acesso a esses bens. Entendendo o 

capital informacional como parte do capital cultural, ou seja, considerando “que o capital-

informação é o capital informacional com propriedades de insumo cultural, funcionando, 

portanto, como uma dimensão da estrutura do capital cultural” (BRANDÃO et.al, 2003, p.6). 

Assim, compreende-se que o capital informacional define novos padrões para os modos de 

produção e para o fluxo dos capitais e dos jeitos de viver das famílias e da sociedade. 

As possibilidades do mundo contemporâneo e a tendência a receber e descartar 

informações, analisadas por Brandão (2010) fazem com que a vida social dos indivíduos em 

espaços urbanos, necessite constantemente de evolução e atualização de informações, referente 

aos próprios locais em que vivem e referente a níveis globais. Diante da ruptura de fronteiras 

culturais, tudo está em constante mudança, o que hoje é comercializável e está na moda, 

podendo ser caracterizado como referencial cultural, amanhã pode não estar.  

A ampliação de gastos e a crescente segmentação das classes sociais, desnuda a 

divergência de classes dentro de uma mesma sociedade, justificando conforme afirma Brandão 

(2010, p. 238) “sob a capa da democratização dos gostos estéticos e das práticas sociais, novas 

formas de estratificação são reconstruídas, preservando a distância simbólica entre as elites e 

os setores da população que se situam nos patamares inferiores da estratificação social”.  

Consequentemente a classe dominante privilegia quem já possui privilégios, 

justificando suas próprias ações com ideais de sonhos praticamente inalcançáveis para aqueles 

que estão presos em mecanismos focados na exclusão. 

Observando que o conceito de capital cultural de Bourdieu foi pensado de forma que 

representasse a estrutura do capital econômico em sociedades onde somente a quantidade de 

bens não representa se a pessoa é nobre ou não. “O capital cultural produziria assim um poder 

de distinção mais refinado em virtude de sua dupla arbitrariedade: (1) o desconhecimento do 

caráter de classe das práticas culturais; e (2) o reconhecimento da cultura das elites como a 

única legítima” (BRANDÃO, 2010, p. 238), logo, quando se pensava em bens culturais só se 

pensava nos bens da elite, desconsiderando os bens que toda a população produz. 
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Os padrões culturais foram sendo redefinidos principalmente a partir do final do século 

XX, onde o acesso à informação e aos bens culturais foram ampliados de divulgados 

rapidamente, cabe destacar que mesmo com grande parcela da população possuindo acesso as 

diferentes informações e possuindo maior poder de compra a própria elite reinventa seus 

padrões para se manter no poder, assim “o capital informacional não só define os novos modos 

de produção e o fluxo dos capitais, como também as formar de vida dos grupos e das famílias”. 

(BRANDÃO et. al, 2003, p. 6)  

O maior acúmulo de capital cultural dos professores de algumas escolas é relacionado 

ao capital informacional, sendo que professores, como os do Instituto Federal, possuem maiores 

possibilidades para ter acesso à pós-graduação, costumam ler mais livros, e possuem um maior 

acesso a bens culturais em geral, pois possuem entre outros fatores, salários mais altos e menor 

carga horária em sala de aula que os professores da rede estadual e até da escola particular, 

conforma afimam Vilela-Ribeiro e Benite (2016). No grupo de professores estudados, destaca-

se que os professores do Instituto Federal em relação aos das demais escolas, visto que possuem 

um nível mínimo de mestrado para a pós-graduação, o que é um fator que eleva o índice de 

capital cultural dos mesmos, nas outras escolas a maioria dos professores possuem somente a 

graduação ou nem concluíram a graduação ainda. 

Bourdieu definia os padrões culturais conforme os costumes franceses, na qual, a alta 

cultura era representada por meio da sociedade que frequentava museus, ouviam música erudita, 

apreciavam a leitura clássica, etc. para Brandão et. al (2003) o Brasil tende a persistir nessa 

identificação. Porém como afirma Ortiz (2000), o consumo cultural da sociedade está em 

constante mudança os padrões brasileiros de consumo de capital sofreram uma forte influência 

norte americana, com uma diminuição dos espaços de cultura clássica e consequente 

diminuição do público que frequenta esses locais, emergindo um novo formato de costumes, 

que estão relacionando frequência em festas, restaurantes, fazer viagens como uma cultura 

popular assim,  

 

já não são os valores “clássicos” que organizam a vida cultural, mas, o que 

alguns autores chamam de “cultura das saídas”. A arte de viver não toma mais 

como referência a “alta” cultura, mas os tipos de “saídas” realizadas pelos 

indivíduos - ir ao concerto de rock, à opera, aos restaurantes, ao cinema, ao 

teatro, viajar de férias. A oposição “cultura erudita” x “cultura popular” é 

substituída por outra: “os que saem muito” x “os que permanecem em casa”. 

De um lado os sedentários, que vêem televisão quase todo o tempo, e deixam 

o lar apenas para trabalhar. De outro os que “aproveitam a vida”. A 

mobilidade, característica da vida moderna, torna-se sinal de distinção 

(Ortiz,2000, p.211). 

 



55 

 

Ainda a respeito do capital cultural, a Figura 4 mostra a relação entre o capital cultural 

e a alfabetização cientifica dos estudantes, mostrando o quanto o capital cultural dos professores 

influencia o nível de alfabetização cientifica dos estudantes, onde os valores em y representam 

o nível de alfabetização cientifica dos estudantes e x o capital cultural dos professores.   

Se o capital cultural dos professores for zero (ou seja, x = 0), o nível de alfabetização 

cientifica será 13,848 (observe a equação no gráfico), o que significa que para cada um ponto 

de capital cultural dos professores, estima-se que subirá um ponto do nível de alfabetização 

cientifica dos estudantes. O que se pode afirmar aqui é que existe uma associação entre os 

dados, e essa associação é positiva, mas não necessariamente uma é a causa da outra. 

 

Figura 4: Capital Cultural dos Professores x Alfabetização Cientifica dos Estudantes 

Audiodescrição da figura 4 – A figura 4 apresenta a relação matemática existente entre x 

Capital Cultural dos Professores e y o nível de Alfabetização Cientifica dos estudantes A 

relação entre os fatores é avaliada a partir da plotagem dos pontos (que representam a equação 

y = 1,0788x + 13,848) em uma área e avaliado de que maneira esses pontos estão 

matematicamente relacionados. Pela avaliação do nível de significância, a relação mostra-se 

linear.  

 

A Tabela 5 mostra a estatística de regressão e o quão fortemente as duas variáveis 

(capital cultural dos professores e alfabetização cientifica) se relacionam. O coeficiente de 

correlação de Pearson calculado é de 0,7499 (ele varia de -1 a +1, quanto mais próximo de 1, 

melhor a relação é descrita através de uma reta “positiva”). O r2 na tabela 5 é o coeficiente de 

determinação e significa o quão bom o modelo está ajustado aos pontos. Observe que o r2 é 

0,5623, ou seja, mais de 50% da alfabetização cientifica pode ser explicada pelo capital cultural. 

y = 1,0788x + 13,848
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Então, o investimento no capital cultural dos professores representa é uma forma de ampliar a 

alfabetização cientifica dos estudantes, uma vez que ele acaba por influenciá-la de alguma 

maneira. Os mecanismos para isso não foram desvelados, mas a nossa hipótese centra-se na 

ideia de que aportes maiores de capital cultural auxiliam o professor a entender o contexto dos 

estudantes, o contexto do conteúdo, fornecendo, assim, possibilidades mais amplas em relação 

ao próprio conhecimento pedagógico do conteúdo que ensina, assim como diferentes 

possibilidades de tornar o conteúdo e a matérias mais acessíveis aos estudantes. 

Além disso, sabendo que a necessidade de um “desenvolvimento da cultura científica, 

para a qual contribui o ensino das ciências e da tecnologia na escola e no colégio, é uma 

prioridade para as sociedades contemporâneas e para cada um dos seus cidadãos”, conforme 

afirma Sasson (2003, p.16), proporcionar aos professores, melhores salários, menor carga 

horária de trabalho, investir em uma maior qualificação dos professores, afetará também a 

qualidade das aulas ministradas, incentivando a utilização de materiais diversificados, uma 

maior quantidade de livros que influencia no nível de alfabetização cientifica dos estudantes. 

 

Tabela 5 – Análise de Regressão Simples 

Coeficiente de correlação 0,749928811 

R-Quadrado 0,562393221 

R-quadrado ajustado 0,518632543 

Erro padrão 2,352409288 

Observações 12 

Fonte: autora 

 

Observando a Tabela 6 que mostra os resultados para a Anova, onde percebe-se que 

diante de relações humanas como as feitas em educação, não se pode encontrar uma que 

justifique 99% dos dados. A anova avalia se os grupos são realmente diferem entre si, ou seja, 

nesse contexto se os diferentes grupos de professores, com seus capitais culturais, possuem 

resultados diferentes de alfabetização cientifica dos estudantes, na tabela o valor de p sendo 

menor que 0,05 mostra que o teste é significativo. 

Observando na Tabela 6 se F calculado é maior que F estimado, significa que existe 

diferença significativa entre os grupos, ou seja, para essa amostra, F calculado é de 12,851 e F 

estimado de 0,05, 1 e 10 é de 4,965(pela tabela dos limites de F), então, se Fcal > Fest (F 

calculado maior que F estimado), conclui-se que as diferenças de capital cultural influenciam o 

nível de alfabetização cientifica dos estudantes.  
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Tabela 6 - ANOVA Capital Cultural dos Professores 

  
Soma dos 

Quadrados 
df Quadrado Médio Z Sig. 

Regressão 1 71,11837 71,11837 12,8516 0,00497 

Resíduo 10 55,33829 5,533829     

Total 11 126,4567       

Fonte: autora 

 

De acordo com Carlindo (2014), o próprio professor não percebe que a aquisição de 

capital cultural é um fator que influencia a qualidade da sua aula, sendo esse o ponto que 

dinamiza e enriquece criativamente os conteúdos, sendo assim com uma oferta mínima de 

atividades culturais pelos municípios pode mudar a realidade educacional de uma sociedade, 

desta forma sem que os professores também percebam como o capital cultural pode influenciar 

as aulas acabam ficando à mercê do gosto pessoal e das próprias condições de tempo e 

financeiras, para investir em seu próprio capital cultural.  

 

5.3 O capital cultural familiar e nível de alfabetização científica de estudantes  

 

A complexidade da educação possuindo como foco a qualidade, não é de interesse 

somente dos poderes públicos e de professores, mas também das famílias, conforme afirmam 

Santos, Mognon e Andrade (2012, p.1), “interessa a família, como legítima representante do 

aluno, que com a sua participação na escola, procura assegurar uma qualidade mínima na 

educação de forma a garantir, ou pelo menos não comprometer, o futuro da criança”. 

Referindo-se também ao interesse público, em garantir uma qualidade mínima, o estado 

busca assegurar as crianças do ensino fundamental por meio de programas educacionais e com 

avaliações em larga escala analisa se estes estão apresentando resultados. Para compreender 

melhor os resultados, o INEP aplica um questionário socioeconômico e cultural, para alunos, 

professores e diretores, baseado nesta ideia de questionário, o questionário aplicado nesta 

pesquisa buscou para compreender o conceito de capital cultural dos alunos, apresentando 

perguntas referente ao seu convívio familiar, e o capital cultural das famílias. 

 

Tabela 7 - Análise descritiva do capital cultural nas escolas 

  N Média 
Desvio 

Padrão 

95% de Intervalo de Confiança para 

Média 
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Limite inferior 
Limite 

superior 

Estadual 22 52,07 14,07 46,19 57,95 

Particular 8 47,25 17,98 34,8 59,7 

CEJA 41 46,99 16,3 42 51,98 

Militar 46 45,29 12,76 39,04 51,54 

Instituto 

10 53,6 17,13 42,99 64,21 Federal 

Goiano 

Total 127 48 14,55 45,47 50,53 

Fonte: autora 

 

Observando as médias de capital cultural nas escolas (Tabela 7), percebe-se que a maior 

é do Instituto Federal Goiano, é a menor da Escola Militar. No entanto, a fim de entender se 

existe uma diferença estatística entre os capitais culturais dos estudantes, a Anova foi realizada 

e mostrou (Tabela 8) que não existe diferença estatística entre os capitais culturais dos 

estudantes (Observe que o valor de p na Tabela 8 determina a significância estatistica). 

 

Tabela 8 – ANOVA dos capitais culturais das escolas 

 Soma dos 

Quadrados 

df Quadrado 

Médio 

Z p 

Entre Grupos 1070,49 4 267,59 1,28 0,28 

Nos grupos 25598,05 122 209,82   

Total 26668,4 126    

Fonte: autora 

 

Com o intuito de avaliar se existe relação entre o capital cultural dos estudantes e o seu 

nível de alfabetização científica, foi realizada uma regressão linear entre essas duas variáveis.  

A Tabela 9 mostra a estatística de regressão e o quão fortemente as duas variáveis 

(capital cultural dos estudantes e alfabetização cientifica) se relacionam. O coeficiente de 

correlação de Pearson calculado é de 0,3152 (ele varia de -1 a +1, quanto mais próximo de 1, 

melhor a relação é descrita através de uma reta “positiva”). O r2 na tabela 9 é o coeficiente de 

determinação e significa o quão bom o modelo está ajustado aos pontos. Observe que o r2 é 

0,0994, ou seja, aproximadamente 10% da alfabetização científica pode ser explicada pelo 

capital cultural oriundo dos estudantes.  

 

Tabela 9- Regressão linear entre as variáveis capital cultural e alfabetização científica 

Coeficiente de correlação 0,3152 
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R-Quadrado 0,0994 

R-quadrado ajustado 0,0921 

Erro padrão 13,88 

Observações 125 

Fonte: autora 

 

Relacionando o capital cultural ao desempenho escolar em matemática (SANTOS, 

MOGNON E ANDRADE, 2012, p. 6) afirmam que é possível “assegurar que há uma tendência 

de que quanto maior for o Capital Cultural maior será o desempenho”, excluindo assim a 

hipótese de que as variáveis capital cultural e alfabetização científica não se relacionam e “o 

capital cultural familiar total influencia positivamente no desempenho” (SANTOS, MOGNON 

E ANDRADE, 2012, p. 7). 

Para Nogueira e Nogueira (2002, p.21) “o capital cultural constitui (sobretudo, na sua 

forma incorporada) o elemento da bagagem familiar que teria o maior impacto na definição do 

destino escolar”. Assim, embora seja significativa a relação entre alfabetização científica e 

capital cultural é uma estatística fraca, sendo assim, para aprofundar o entendimento acerca 

dessa relação, a regressão quantil foi realizada (Figura 5) e mostrou que de fato a relação é 

positiva independente do quantil observado, mas um detalhe importante pode ser observado: 

nos quantis superiores, ou seja, aqueles com maiores níveis de alfabetização científica, os 

menores índices de alfabetização científica são sempre maiores do que os dos quantis inferiores 

(Figura 6), ou seja, os privilégios de capital cultural acabam sendo percebidos nos índices de 

alfabetização científica.  
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Figura 5- Regressão quantil realizada entre o Capital cultural X nível de Alfabetização 

científica dos estudantes para os quantis 0,1 (linha vermelha), 0,3 (linha azul), 0,5 (linha verde), 

0,7 (linha preta), 0,9 (linha roxa) 

Audiodescrição da figura 5: A Figura 5 apresenta a relação matemática existente entre os 

níveis de Capital Cultural e os níveis de alfabetização científica por meio de uma regressão 

quantil. A relação entre os fatores é demonstrada a partir da plotagem de pontos em um área, 

sendo avaliada de que modo esses  pontos se relacionam por meio de linhas de tendência para 

os quantis 0,1 (linha vermelha), 0,3 (linha azul), 0,5 (linha verde), 0,7 (linha preta), 0,9 (linha 

roxa).  
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Figura 6 - Variação dos coeficientes de regressão quantílica entre as variáveis Capital Cultural 

e Alfabetização Cientifica 

Audiodescrição da figura 6: A Figura 6 apresenta uma relação entre os quantis, no eixo X, e 

os valores de intercepto, no eixo y.  

    

Além disso, pela análise mostrada na Figura 6, percebe-se que apenas próximo ao 

quantil 0,8 é que os coeficientes da regressão quantílica são estatisticamente diferentes dos 

resultados apresentados na regressão linear, logo pode-se dizer que “a posse de capital cultural 

favoreceria o desempenho escolar na medida em que facilitaria a aprendizagem dos conteúdos 

e códigos escolares” (NOGUEIRA E NOGUEIRA, 2012, p.21). Logo todo o conhecimento 

trazido de casa tem a função de uma “ponte entre o mundo familiar e o mundo escolar”. 

Assim pode-se dizer que a educação escolar é para os mais ricos uma sequência do que 

já é aprendido em casa, enquanto para os mais pobres é algo difícil de se acompanhar. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nessa pesquisa, tivemos como objetivo principal explorar as relações existentes entre 

alfabetização científica dos estudantes e o capital cultural, oriundo tantos dos professores de 

ciências e matemática do ensino secundário, quanto os seus, quantificados a partir de acessos 

culturais familiares.  

Partimos da premissa de que os professores de ciências e matemática com maior capital 

cultural, influenciarão na qualidade do aprendizado de seus alunos, utilizamos como forma 

métrica de calcular esses índices o TACB-S (Teste de Alfabetização Científica Básica 

Simplificado). A pesquisa foi realizada com alunos e professores do ensino médio, mais 

especificamente do 3° ano do ensino médio, na cidade de Iporá-GO. 

Os variados métodos de pesquisa adotados, possibilitaram uma melhor compreensão 

diferentes autores e dos principais conceitos abordados tanto em relação ao Capital Cultural, 

quanto à Alfabetização Científica. Para superar os desafios teórico-metodológicos, foi 

necessária uma articulação detalhada entre os conceitos formulados por Bourdieu e a educação, 

numa sociedade que se apresenta em constante mudança e evolução, assim acreditamos que as 

metodologias adotadas foram suficientes para responder a complexa relação existente entre os 

campos pesquisados. 

Por conseguinte, com o propósito de apresentar as considerações realizadas, serão 

retomadas as perguntas norteadoras e posteriormente uma discussão a partir dos resultados 

obtidos, considerando o aprendizado a respeito do capital cultural e da alfabetização científica. 

 

6.1 Recordando as perguntas norteadoras 

 

A busca por uma sociedade alfabetizada cientificamente que reconheça as condições 

sociais em que os indivíduos estão inseridos, nortearam os seguintes objetivos específicos desta 

pesquisa: Identificar as possíveis relações entre o investimento em cultura, capital cultural e o 

desempenho em ciências; Correlacionar o capital cultural existente dos professores de ciências 

e nível de alfabetização científica de estudantes ao final do ensino médio; Estabelecer relações 

entre o capital cultural familiar e o nível de alfabetizações científica de estudantes do 3° ano do 

ensino médio. 

 

6.1.1 Existe relação (e se existem, quais) entre investimento em cultura, capital cultural e 

desempenho em ciências? 
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 Nessa primeira pergunta, a busca de uma relação entre o quanto de investimento em 

cultural é necessário para influenciar o capital cultural e o desempenho em ciências nos estados 

brasileiros. A relação entre o investimento em cultura, número de bens culturais e desempenho 

escolar dos estados foi desvendado por meio de uma análise quantitativa no qual o número de 

bens culturais em cada estado pode ser relacionado aos valores investidos que esse estado faz 

em cultura.  

Pensando a relação entre o número de bens culturais e o desempenho escolar em 

ciências, os resultados permitem afirmar que somente nos estados com os desempenhos 

escolares menores são afetados significativamente pelo número de bens culturais. Esses 

resultados corroboram com os estudos de Bourdieu e Passeron (2012). 

No que tange à complexa relação entre capital cultural e desempenho escolar, introduzir 

o mínimo de cultura ao meio social dos estudantes, favorece a alfabetização científica, assim, 

sob a perspectiva da reprodução escolar, estados que apresentam os menores investimento em 

cultura, também possuem um menor capital cultural e um menor índice de alfabetização 

científica, logo a diferença mais significativa desta relação está no investimento em cultura nos 

estados que possuem menores índices já que estes resultaram em uma maior diferença no capital 

cultural e no desempenho escolar. 

 

6.1.2 Quais relações se estabelecem entre o capital cultural dos professores de ciências e nível 

de alfabetização científica de estudantes ao final do ensino médio? 

 

Pensar as características escolares em um sistema educacional em constante mudança, 

em um País com diferentes culturas e necessidades, permite perceber e visualizar um cenário 

atual em relação a um todo mais complexo. Nesta pergunta, a discussão referente a relação entre 

o capital cultural dos professores e a alfabetização científica dos estudantes, no 3° ano do ensino 

médio, se refere as diferentes escolas em seus diferentes contextos.  

Em tal contexto foram realizadas analises estatísticas, que resultaram em diferenças 

significantes entre as médias de alfabetização científica das escolas. As escolas descritas como 

Estadual e CEJA, apresentam médias com valores próximos uma da outra, estas escolas 

apresentam realidades parecidas como: a estrutura dos prédios, os investimos públicos que são 

despendidos.  
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As escolas Instituto Federal e particular apresentaram resultados consoantes, por serem 

as maiores médias encontradas, porém apresentam uma variação significativa entre as médias 

nos níveis de alfabetização científica que são justificadas além do investimento na própria 

escola, por meio do grau de instrução dos professores, da seleção dos alunos que fazem provas 

ingressar. Fatores esses que influenciam no capital cultural dos alunos e professores, 

corroborando as discussões apresentadas por Oliveira e Santos (2017). 

Já em relação a escola militar que apresentou a menor média encontrada nos níveis de 

alfabetização também apresentou a maior variação entre essas médias, ou seja, mesmo 

encontrando alunos que possuem um baixo índice de alfabetização há também alunos que 

apresentam um índice satisfatório para alfabetização científica, esta situação também pode ser 

justificada por seus fatores sociais, onde a política pública para criação e implementação deste 

modelo de escola atraí uma miscigenação de públicos. 

Em relação ao capital cultural dos professores, o Instituto Federal apresenta os maiores 

índices e mais homogêneos enquanto os professores da escola militar apresentam os mais 

baixos e mais divergentes. Diante desta situação percebe-se que quando o professor possui um 

maior salário, melhores condições de trabalho, um maior acumulo de capital informacional isso 

reflete não só no seu próprio capital cultural, mas também na qualidade das suas aulas que 

consequentemente possibilita uma alfabetização científica. 

 

6.1.3 Quais relações se estabelecem entre o capital cultural familiar e nível de alfabetização 

científica de estudantes ao final do ensino médio? 

 

Na terceira e última pergunta, o foco esteve em uma variável que, teoricamente, muito 

interfere na alfabetização científica dos estudantes, ou seja, no nível escolar do estudante, o 

capital cultural dos estudantes.  

O conceito de Capital Cultural justifica as desigualdades no desempenho escolar 

apreciada em crianças de classes sociais distintas, neste sentido de forma direta ou indireta cada 

família quando transmite seus valores e concepções as suas crianças, transmite também o seu 

capital cultural (BOURDIEU, 2015). 

Entende-se que somente um único fator não justifica, o bom desempenho do estudante 

em ciências e matemática, porém de uma forma significativa o capital cultural familiar possui 

essa influência. 
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No que se refere à relação entre o capital cultural familiar e a alfabetização científica, 

conclui-se que é possível observar que existem fatores externos que influenciam a essa relação, 

podendo ser necessidades individuais de cada aluno, ou necessidades econômicas. Observando 

as análises estatísticas dos dados conclui-se o capital cultural das famílias influencia e se 

relaciona a alfabetização científica dos estudantes e que a participação da família na vida do 

aluno, amplia o seu aprendizado. 

 

6.2 Conectando a Alfabetização Cientifica e o Capital Cultural 

 

Nessa pesquisa a relação entre Alfabetização Científica e capital cultural possuiu como 

objetivo tornar explicita o quão fortemente essas variáveis se relacionam, para tanto fez-se 

necessário evidenciar uma cultura científica que está fortemente ligada a educação. 

A ciência ocupa um espaço de destaque no ambiente cultural humano, de tal forma que 

a educação científica apresenta possibilidades para as tomadas de decisões das mais diferentes 

informações. Seguindo o pensamento de Bourdieu é dentro do campo científico que os 

pesquisadores se tornam cada vez mais produtivos já que este campo dá créditos ao volume de 

produções. 

Pensando na escola como legitimadora da cultura dominante e que um indivíduo 

alfabetizado cientificamente é capaz de fazer uma leitura de mundo e de tomar decisões 

criticamente em relação a sociedade em que vive. O próprio sistema de ensino busca uma forma 

de que nem todos consigam chegar a ser alfabetizado cientificamente, ou seja, a própria escola 

reproduz a estrutura de dominação da sociedade. 

Assim pode-se concluir que há uma necessidade de construir propostas curriculares que 

se certifique que a grande maioria dos alunos serão alfabetizados cientificamente, e que o 

investimento em capital cultural dos professores que agentes determinantes no campo científico 

podem contribuir para a transformação social dos indivíduos. 

 

6.3 Limitações da pesquisa 

 

Como em toda pesquisa, também houve algumas limitações e dificuldades. Por ser uma 

pesquisa realizada com alunos do 3° ano do ensino médio, encontrar alunos dispostos a 

responder os questionários foi um grande desafio, pois todos estavam focados e preocupados 

em estudar e se preparar para o ENEM, logo por se tratar de um questionário socioeconômico 
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e cultural relativamente extenso os alunos acabaram por desistir de responder a todas as 

questões.  

Percebeu-se ainda a dificuldade em encontrar professores dispostos a responder um 

questionário socioeconômico e cultural pois a maioria se justificava dizendo que trabalhavam 

em mais de uma escola ou estavam com uma carga horária extensa. 

Embora entenda-se que seja uma pesquisa complexa e que procurar uma forma de 

quantificar dados estatísticos nas ciências sociais, não seja uma tarefa fácil. Diante dos dados 

analisados observou-se os padrões podem ser percebidos, mas que ainda não existem modelos 

teóricos matemáticos capazes de abarcar essa complexidade de uma realidade social, logo a 

estatística passa a ser então uma ferramenta para os cientistas sociais observarem a existência 

de padrões de comportamentos e tentar entender quais são os processos humanos responsáveis 

por eles, numa tentativa de elucida-los.  
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ANEXOS 

ANEXO 01 – Teste de Alfabetização Científica Simplificado (TACB-S) 

 

Teste de alfabetização científica – versão simplificada 

Instruções: 1) As perguntas estão na forma de afirmações. Por favor, leia cuidadosamente cada frase e 

assinale se a afirmação é verdadeira (V) ou falsa (F). Caso você não saiba a resposta, assinale (?).  

 2) Em alguams questões, uma frase escrita em itálico aparecerá antes da afirmação que você 

deverá analisar. Por favor, considere-a verdadeira. A afirmação a qual você deve responder se refere à 

frase que não está em itálico. 

Por favor, responda cuidadosamente todas as questões abaixo 

1. [  ] A Terra é tão antiga quanto o universo.  

2. [  ] A luz da estrela mais próxima ao nosso sol leva apenas alguns minutos para chegar até nós.  

3. [  ] A maioria do nosso conhecimento sobre o universo advém da observação de fatias muito pequenas 

do espaço e pequenos intervalos de tempo.  

4. [  ] Cedo ou tarde, a validade das afirmações científicas é comprovada através da observação de 

fenômenos.  

5. [  ] Os cientistas discordam sobre os princípios de raciocínio lógico que conectam as evidências com 

as conclusões.  

6. [  ] O processo de propor e testar hipóteses não é uma das principais atividades dos cientistas.  

7. [  ] Os cientistas tentam dar sentido aos fenômenos dando explicações para eles. Essas explicações 

raramente usam princípios científicos atualmente aceitos.  

8. [  ] As teorias científicas devem explicar observações adicionais que não foram utilizadas no 

desenvolvimento das teorias anteriores.  

9. [  ] Os cientistas tentam identificar possíveis vieses no trabalho de outros cientistas.  

10. [  ] Ao levar a cabo uma investigação, nenhum cientista deve sentir que ele / ela deve chegar a um 

determinado resultado.  

11. [  ] A disseminação da informação científica não é importante para o progresso da ciência.  

12. [  ] Os campos científicos como a química e a biologia possuem limites ou fronteiras.  

13. [  ] Ética científica (ou seja, sistema de moral) está preocupada, entre outras coisas, com os possíveis 

efeitos nocivos da aplicação dos resultados da investigação.  

14. [  ] Os biólogos classificam os organismos em grupos e subgrupos. Isso é feito de uma forma que 

não está relacionada com a estrutura e o comportamento dos organismos.  

15. [  ] Ao obter a energia e a matéria necessárias para a vida, os seres humanos são independentes das 

teias alimentares.  

17. [  ] Muitas das funções básicas de organismos, tais como a extração de energia a partir de nutrientes, 

são realizadas ao nível da célula.  

18. [  ] A informação genética codificada em moléculas de DNA não desempenha nenhum papel na 

montagem de moléculas de proteína.  

19. [  ] Os processos químicos na célula são controlados de dentro e de fora da célula.  

20. [  ] A interdependência dos organismos em um ecossistema muitas vezes resulta em um sistema 

quase estável durante longos períodos de tempo.  

21. [  ] Os ecossistemas sofrem alterações quando diferentes espécies aparecem.  

22. [  ] Os organismos vivos não compartilham com outros sistemas naturais os mesmos princípios de 

conservação de matéria e energia.  

23. [  ] Apenas uma pequena parte da vida na Terra é mantida por transformações de energia a partir do 

sol.  

24. [  ] Os elementos que compõem as moléculas dos seres vivos são continuamente reciclados.  

25. [  ] O carvão e o petróleo foram formados há milhões de anos.  
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26. [  ] A seleção natural costuma resultar em organismos com características bem adaptadas para 

sobrevivência em ambientes específicos.  

27. [  ] Novos instrumentos e técnicas que estão sendo desenvolvidos através da tecnologia pouco 

contribuem para a pesquisa científica.  

28. [  ] A tecnologia apenas fornece ferramentas para a ciência, raramente fornece motivação e direção 

para as pesquisas.   

29. [  ] Os efeitos de uma grande quantidade de objetos relativamente simples (por exemplo, fogões 

solares) podem ser individualmente pequenos. No entanto, estes efeitos podem ser significativos, 

coletivamente.  

30. [  ] Apesar da grande complexidade dos sistemas tecnológicos modernos, todos os efeitos colaterais 

de novos projetos tecnológicos são previsíveis.  

31. [  ] Não importa quais precauções sejam tomadas ou quanto dinheiro é investido. Qualquer sistema 

tecnológico pode falhar.  

32. [  ] As forças sociais e econômicas dentro de um país têm pouca influência sobre quais tecnologias 

serão desenvolvidas dentro desse país.  

33. [  ] A tecnologia teve pouca influência sobre a natureza da sociedade humana.  

34. [  ] O efeito gerado pelas decisões de um grande número de indivíduos distintos pode influenciar na 

utilização de tecnologia em larga escala, tanto quanto a pressão realizada pelos governos.  

35. [  ] A forma como os átomos se conectam é determinada pela disposição dos elétrons no exterior de 

cada átomo.  

36. [  ] No universo, a energia só aparece em um formato.  

37. [  ] Arranjos de átomos em moléculas não estão relacionados com os diferentes níveis de energia das 

moléculas.  

38. [  ] As forças eletromagnéticas que atuam entre os átomos são muito mais fortes do que o as forças 

gravitacionais que atuam entre eles.  

39. [  ] Na maioria dos aspectos biológicos, os seres humanos são diferentes de outros organismos vivos.  

40. [  ] O sistema imunológico desempenha um papel importante na autoproteção dos animais em relação 

às doenças.  

41. [  ] Muito do aprendizado parece ocorrer através da interação de um novo pedaço de informação 

com um pedaço de informação já existente.  

42. [  ] A boa saúde independe do esforço coletivo das pessoas de tomar medidas para manter seu ar, 

solo e água preservados.  

43. [  ] Os genes anormais jamais afetam o modo de funcionamento das partes do corpo humano, nem 

dos seus sistemas.  

44. [  ] Uma boa saúde mental não está relacionada com a interação dos aspectos psicológicos, 

biológicos, fisiológicos, sociais e culturais.  

45. [  ] As anomalias biológicas podem causar alguns tipos de perturbações psicológicas graves.  

 

Obrigado - você chegou ao final do teste!  

 

Adaptado de: Laugksch RC & Spargo PE (1996). Construction of a paper-and-pencil Test of Basic 

Scientific Literacy based on selected literacy goals recommended by the American Association for the 

Advancement of Science. Public Understanding of Science, 5(4), 331-359. 
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ANEXO 02 – Gabarito do Teste de Alfabetização Científica 

 

1. F 

2. F 

3. V 

4. V 

5. F 

6. F 

7. F 

8. V 

9. V 

10. V 

11. F 

12. F 

13. V 

14. F 

15. F 

16. – 

17. V 

18. F 

19. V 

20. V 

21. V 

22. F 

23. F 

24. V 

25. V 

26. V 

27. F 

28. F 

29. V 

30. F 

31. V 

32. F 

33. F 

34. V 

35. V 

36. F 

37. F 

38. V 

39. F 

40. V 

41. V 

42. F 

43. F 

44. F 

45. V 
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ANEXO 03 – Questionário socioeconômico e cultural dos professores 
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ANEXO 04 – Questionário socioeconômico e cultural dos alunos 
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