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RESUMO 

A cada dia produtos e conhecimentos estão sendo desenvolvidos, em uma 
velocidade estrondosa, a partir da Nanociência e da Nanotecnologia. Inúmeras 
promessas surgem no intuito de melhorar a vida no planeta, até para justificar o alto 
investimento que é feito na manipulação em nanoescala. Neste contexto, discussões 
são levantadas a cerca dos impactos sociais, econômicos e ambientais, produzidos 
pelos nanoconhecimentos, à sociedade que se encontra pouco (ou nada) orientada 
em relação a esta temática. A Nanociência exige um olhar diferente, uma nova 
leitura e percepção de tudo que nos cerca. Neste cenário, percebemos que a 
Alfabetização Científica se faz necessária, uma vez que, dentre outros conceitos, 
“trata-se do domínio de conhecimentos científicos e tecnológicos necessários para o 
cidadão desenvolver-se na vida diária” (Chassot 2003). Diante desse avanço 
nanotecnológico é preciso estar apto para (re) pensar criticamente a natureza, 
engajando-se na tomada de decisões. É preciso que a sociedade seja alfabetizada 
cientificamente. Por fim, este trabalho monográfico objetiva, em uma tentativa 
despretensiosa, propor uma iniciação à Alfabetização Científica a partir da 
Nanociência e Nanotecnologia. 
 
Palavras chave: Nanociência, Nanotecnologia, Alfabetização Científica. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Every day products and expertise are being developed in a thunderous speed, from 
the Nanoscience and Nanotechnology. Numerous promises arise in order to improve 
life on the planet, even to justify the high investment that is made in manipulation at 
the nanoscale. In this context, discussions are raised about the social, economic and 
environmental impacts produced by nanoconhecimentos, society that finds little (or 
nothing) oriented in relation to this issue. The Nanoscience requires a different look, 
a new reading and perception of everything around us. In this scenario, we realize 
that scientific literacy is necessary, since, among other concepts, "it is the domain of 
scientific and technological knowledge necessary for citizens to develop in daily life" 
(Chassot 2003). Given this nanotechnological breakthrough we need to be able to 
(re) think critically nature, engaging in decision-making. We need scientifically literate 
society is. Finally, this objective monograph, in an unpretentious attempt to propose 
an initiation to Scientific Literacy from the Nanoscience and Nanotechnology. 
 
Keywords: Nanoscience, Nanotechnology, Scientific Literacy. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os documentos oficiais nacionais há muito orientam para uma educação que 

contemple uma formação capaz de habilitar o aluno a lidar com o conhecimento 

científico e tecnológico, reconhecendo e avaliando o seu caráter ético, preparando-o 

para o exercício consciente da cidadania. 

A Constituição Federal de 1988 estabelece que a educação seja um direito de 

todos, garantindo, também, um ensino de qualidade, que de acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997 deva, não só, formar cidadãos capazes 

de interferir criticamente na realidade para transformá-la, como também, contemplar 

o desenvolvimento de capacidades que possibilitem a lidar com a rapidez na 

produção e na circulação de novos conhecimentos e informações, que têm sido 

avassaladores e crescentes.  

Neste sentido, entendemos que uma educação comprometida em 

desenvolver no aluno o espírito de cidadania e a capacidade de pensar criticamente 

a realidade, de forma autônoma, tem como meta alfabetizá-lo cientificamente. Sendo 

assim, no Capítulo 2, abordamos as diferenças conceituais que permeiam os termos 

Alfabetização Científica e Letramento. 
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Como todo conhecimento provém e é desenvolvido ao longo da história, 

apresentamos ainda no Capítulo 2, uma breve contextualização histórica da criação 

do termo alfabetização científica. Ao término deste Capítulo analisamos uma 

pergunta que, de certa forma, surge naturalmente: “Porque o cidadão deve se 

alfabetizar cientificamente?”, e mostramos a atual situação do Brasil na disciplina de 

Ciências, segundo a avaliação do Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes (PISA). 

É notória a presença das tecnologias em nosso cotidiano, assim como a 

rapidez com que são inseridas e a influência que exercem sobre a sociedade. 

Pensando neste contexto tecnológico, percebemos na temática Nanociência e 

Nanotecnologia uma excelente via de acesso como proposta para iniciação da 

alfabetização científica.  

Sendo assim, iniciamos o Capítulo 3 explorando o conceito de Nanociência e 

de Nanotecnologia, partindo da contextualização história do átomo. Em seguida, 

despertamos a atenção para o quanto se investe em nanociência e o que é possível 

produzir a partir desses novos conhecimentos, priorizando aplicações 

nanotecnológicas que se encontram mais próximas da realidade do aluno. 

Os produtos dos nanoconhecimentos estão sendo desenvolvidos na mesma 

rapidez com que são descartados na natureza, e pensando nisso, um tópico, ainda 

no Capítulo 3, intitulado “Impactos sócio-econômico-ambientais” se fez necessário, 

na medida em que acreditamos ser possível, a partir deste tópico, desenvolver no 

aluno a consciência do exercício da cidadania de forma mais nítida. 
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No último tópico do Capítulo 3, levantamos a importância e o quão distante da 

sociedade está o processo de divulgação dos nanoconhecimentos. Salientamos que 

este distanciamento é também notado nos livros didáticos brasileiros, de acordo com 

o trabalho de Filho e Monteiro (2013).  

No Capítulo 4, encerramos este trabalho monográfico enfatizando a 

importância, e urgência, de se repensar a inserção da alfabetização científica na 

sala de aula, de forma que o aluno efetivamente se percebe como cidadão, capaz de 

transformar criticamente sua realidade, e, além disso, que essa inserção possa ser 

realizada através da Nanociência e da Nanotecnologia. 

Cabe, ainda, ressaltar que não temos a pretensão de esgotar o assunto, 

tendo em vista as “infinitas” possibilidades da temática Nanociência e 

Nanotecnologia para o processo de ensino/aprendizagem. Intencionamos que este 

trabalho possa ser útil como fonte de consulta para alunos e professores, não só de 

Física, como também das demais Ciências, interessados pelo assunto e que 

possam se aprofundar utilizando a Bibliografia apresentada. 
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2 ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA 

 

2.1 ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA X LETRAMENTO CIENTÍFICO 

 

 A expressão “alfabetização científica” tem sido alvo de muitas interpretações 

por diferentes autores. Se procurarmos nos vários dicionários ou até mesmo na 

internet, o termo alfabetizar significa “ensinar a ler e a escrever” e alfabetização, 

portanto, é a ação de alfabetizar. Segundo Attico Chassot (2003), considerado um 

dos mais ativos e criativos militantes da alfabetização científica no Brasil, é 

necessário que a alfabetização científica seja considerada como: “o conjunto de 

conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres fazer uma leitura do mundo 

onde vivem.”  

 Portanto Chassot (1993) entende que “considerar a ciência como uma 

linguagem para facilitar nossa leitura do mundo natural e sabê-la como descrição do 

mundo natural ajuda a entendermos a nós mesmos e o ambiente que nos cerca.” 

(apud CHASSOT, 2003) 

 Nesse sentido Chassot vê a alfabetização científica como uma ferramenta 

através da qual nos possibilitaria aprender cada vez mais sobre os fenômenos 

naturais, assim como a nós mesmos não como seres à parte, todavia como 

integrantes da natureza. 
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 Para Chassot, ser alfabetizado cientificamente é saber ler a linguagem em 

que está escrita a natureza e o analfabeto científico é aquele incapaz de uma leitura 

do universo. 

 Também nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) encontramos 

salientada a importância da compreensão da ciência como linguagem, indispensável 

para uma tradução dos fenômenos da natureza, ao “promover competências gerais 

dos alunos”, a fim de que estes possam “reconhecer e utilizar adequadamente na 

forma oral e escrita símbolos, códigos e nomenclatura da linguagem científica.” 

(PCN+, 2002) 

 
(...) é logarítmica a escala Richter dos abalos sísmicos. Um aluno 
que compreender o caráter logarítmico dessa escala saberá que um 
terremoto caracterizado pelo nível 7 não tem uma intensidade só 
acrescida em 3, relativamente a um abalo de nível 4, mas sim mil 
vezes esta intensidade, ou seja, multiplicada por 103. Usa-se ainda 
uma escala logarítmica para definir o pH de substâncias, coeficiente 
que caracteriza a condição mais ácida ou mais básica de soluções. 
Também populações de microorganismos podem variar 
exponencialmente, tornando a escala logarítmica igualmente 
conveniente em Biologia. (PCN+, 2002) 

 

 Matthews define alfabetização científica de formas diversas: 

 
(...) desde uma definição restrita onde a alfabetização é a capacidade 
de reconhecer fórmulas e dar definições corretas, até uma definição 
mais expansiva que inclui o entendimento dos conceitos e algum 
grau de compreensão sobre a natureza da ciência e suas dimensões 
sociais e históricas (MATTHEWS, 1994 apud ROSA; MARTINS, on 
line).  

  

Na definição acima “alfabetização científica” foi traduzida do inglês science 

literacy, que de acordo com Rosa e Martins: “o termo science literacy teria uma 

tradução mais fiel como “letramento em ciências” ao invés de “alfabetização 

científica”, ainda que, na língua portuguesa, alfabetização seja uma acepção 

possível, com a idéia de processo” (ROSA; MARTINS, on-line).  
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Estes dois conceitos (alfabetização e letramento) se complementam e, por 

vezes, se sobrepõem, haja vista os diferentes significados e interpretações dos 

autores, como Krasilchik e Marandino (2004), que “entendem que o termo 

alfabetização científica já se consolidou na prática social, apesar da distinção entre 

alfabetização e letramento. Nesse sentido, elas consideram que a alfabetização já 

engloba a idéia de letramento.” (apud SANTOS, 2007) 

 Mamede e Zimmermann (2005) consideram que “os processos da 

alfabetização e do letramento, embora intimamente relacionados e mesmo 

indissociáveis, guardam especificidades, pois se referem a elementos distintos”.  

 Santos (2007) traduz literacy como alfabetização, tal como letramento, todavia 

utilizando-se das palavras de Magda Soares conceitua diferentemente cada um dos 

termos:  

 
(...) o termo alfabetização tem sido empregado com o sentido mais 
restritivo de ação de ensinar a ler e a escrever; o termo letramento 
refere-se ao “estado ou condição de quem não apenas sabe ler e 
escrever, mas cultiva e exerce práticas sociais que usam a escrita” 
(MAGDA SOARES, 1998 apud SANTOS, 2007) 

 

 Soares (1998) preconiza ainda que, nem sempre os termos alfabetizado e 

letrado podem ser atribuídos, concomitantemente, a uma pessoa. Tornando possível 

um indivíduo ser alfabetizado e não letrado (analfabeto funcional) ou, até mesmo, 

letrado e não alfabetizado.   

 
(...) uma pessoa alfabetizada, que sabe ler e escrever, pode não ser 
letrada, caso não faça uso da prática social de leitura, ou seja, 
apesar de ler, não é capaz de compreender o significado de notícias 
de jornais, avisos, correspondências, ou não é capaz de escrever 
cartas e recados. Isso é o que se tem chamado de analfabetismo 
funcional. Ao contrário, uma pessoa pode não ser alfabetizada, mas 
ser letrada se tiver contato diário com as informações do mundo da 
leitura e da escrita, por meio de pessoas que lêem ou escrevem para 
ela as notícias de jornal, as cartas ou os recados. (MAGDA 
SOARES, 1998 apud SANTOS, 2007) 
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 Existe, também, a ideia divergente entre alguns autores sobre o que seria 

mais adequado utilizar: o termo alfabetização ou letramento. 

 Para Chassot (2000) a inadequação estaria no termo alfabetização. Contudo, 

tende a empregar o termo alfabetização em sua obra, “mencionando que letramento 

não está dicionarizado e que letrado apresenta conotações pernósticas”. (apud 

SANTOS, 2007) 

 O uso de letramento preferencialmente a alfabetização é também defendido 

por Mamede e Zimmermann (2005). Em uma proposta para “promoção do 

letramento científico”, as autoras fundamentam-se no significado mais abrangente 

do termo letramento. 

 
A alfabetização refere-se às habilidades e conhecimentos que 
constituem a leitura e a escrita, no plano individual, ao passo que o 
termo letramento refere-se às práticas efetivas de leitura e escrita no 
plano social. Assim, uma pessoa letrada não é somente aquela que é 
capaz de decodificar a linguagem escrita, mas aquela que 
efetivamente faz uso desta tecnologia na vida social de uma maneira 
mais ampla. (MAMEDE; ZIMMERMANN, 2005) 

  

 Igualmente importante é o posicionamento de Paulo Freire (1987) com 

relação à alfabetização e, tão seguramente, defendido por Ernani Maria Fiori: “O 

método de Paulo Freire é, fundamentalmente, um método de cultura popular: 

conscientiza e politiza.” 

 Do mesmo modo, Antônio Joaquim Severino ao falar de alfabetização, mais 

precisamente do método de Freire, afirma que a leitura da palavra é sempre 

precedida da leitura do mundo. E aprender a ler, a escrever, alfabetizar-se é, antes 

de mais nada, aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, não numa 

manipulação mecânica de palavras mas numa relação dinâmica que vincula 

linguagem e realidade. (FREIRE, 1989) 



16 

 

 As palavras de Fiori e Severino encontram respaldo na devida ratificação de 

Freire: 

 
O analfabeto apreende criticamente a necessidade de aprender a ler 
e a escrever. Prepara-se para ser o agente desta aprendizagem. E 
consegue fazê-la na medida em que a alfabetização é mais que o 
simples domínio mecânico de técnicas para escrever e ler. Com 
efeito, ela é o domínio dessas técnicas em termos conscientes. É 
entender o que se lê e escrever o que se entende. É comunicar-se 
graficamente. É uma incorporação. Implica não em uma 
memorização mecânica das sentenças, das palavras, das sílabas, 
desvinculadas de um universo existencial – coisas mortas ou 
semimortas –, mas uma atitude de criação e recriação. Implica uma 
autoformação da qual pode resultar uma postura atuante do homem 
sobre seu contexto. (FREIRE, 1979) 

 

 Observemos que no método freiriano a alfabetização incorpora o termo 

letramento de forma implícita, na medida em que perpassa a simples e simplória 

definição da alfabetização como processo de codificação/decodificação, 

leitura/escrita, ganhando os atos de ler e escrever um sentido contextualizador-

reflexivo, como ferramentas propiciadoras do desenvolvimento, porque não dizer, 

crítico-filosófico do ser humano.  Nas palavras de Gadotti:  

 
A alfabetização tem sido entendida tradicionalmente como um 
processo de ensinar e aprender a ler e escrever, portanto, 
alfabetizado é aquele que lê e escreve. O conceito de alfabetização 
para Paulo Freire tem um significado mais abrangente, na medida em 
que vai além do domínio do código escrito, pois, enquanto prática 
discursiva, “possibilita uma leitura crítica da realidade, constitui-se 
como um importante instrumento de resgate da cidadania e reforça o 
engajamento do cidadão nos movimentos sociais que lutam pela 
melhoria da qualidade de vida e pela transformação social” (Paulo 
Freire, Educação na cidade, 1991, p. 68). Ele defendia a idéia de que 
a leitura do mundo precede a leitura da palavra, fundamentando-se 
na antropologia: o ser humano, muito antes de inventar códigos 
lingüísticos, já lia o seu mundo. (GADOTTI, on-line)  

 

 De fato para Freire existe (ou pelos deveria existir) muito mais por trás do ato 

de ler e escrever, ou seja, do ato de alfabetizar-se, era o que chamava de 

“consciência crítica”. Essa forma de consciência, pela alfabetização, encontra 
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reforço nas palavras de Fiori quando diz que o método de Freire não ensina a repetir 

palavras, não se restringe a desenvolver a capacidade de pensá-las segundo as 

exigências lógicas do discurso abstrato; simplesmente coloca o alfabetizando em 

condições de poder re-existenciar criticamente as palavras de seu mundo, para, na 

oportunidade devida, saber e poder dizer a sua palavra. 

Também encontramos em Leite e Souza motivo suficiente para acreditarmos 

que a alfabetização pode, sim, ir além do que propõem os dicionários. 

 
(...) o processo de alfabetização deve, desde o início, possibilitar que 
o aluno desenvolva a compreensão do caráter simbólico da escrita 
(instrumento que serve para transmitir idéias, emoções, impressões 
etc.), além de identificar todas as possibilidades sociais de seu uso. 
(LEITE & SOUZA, 1995, apud LORENZETTI & DELIZOICOV, 2001) 

 

Ao afirmar que o letramento é o uso que as pessoas fazem da leitura e da 

escrita em seu contexto social, Lorenzetti e Delizoicov compreendem que o conceito 

de letramento transcende ao de alfabetização e que esta conceituação de 

letramento será de fundamental importância para o entendimento da alfabetização 

científica.  

 Seguindo a vertente de Lorenzetti e Delizoicov, Rosa e Martins veem que o 

letramento é um termo mais adequado e entendem que “alfabetização científica” 

passa, sim, pelo reconhecimento da linguagem, dos símbolos, dos códigos da 

ciência, mas vai além, e só faz sentido quando o indivíduo é capaz de incorporar e 

utilizar esse conhecimento socialmente, ou seja, apropria-se dele, acrescentando-o 

a sua cultura. (ROSA; MARTINS, on-line).  

 Neste sentido, as ideias apresentadas, a cerca dos termos letramento e 

alfabetização, ratificam o que antes fora mencionado: como dois conceitos que se 

complementam e, por vezes, se sobrepõem. É nítida a discordância de ideias entre 
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os autores, todavia pode-se perceber que, em linhas gerais, assumem um 

posicionamento onde o significado de alfabetização científica aparece como algo 

restrito, não completo, para a “formação de um cidadão contemporâneo, atuante e 

solidário, com instrumentos para compreender, intervir e participar na realidade” 

(PCN+, 2002), cabendo ao letramento, somente, essa função de completude social.

 No próximo tópico será feita uma abordagem histórica, com o objetivo de se 

tentar compreender a origem do termo alfabetização científica, visto que, a 

contextualização histórica torna o fazer alfabetização científica mais significativa, 

dando mais sentido à aprendizagem das ciências. 

 

2.2 UM BREVE HISTÓRICO 

 

 A história da alfabetização científica encontra-se inserida no próprio contexto 

da história da ciência, uma vez que a alfabetização científica possa ser encarada 

como parte integrante do processo evolutivo do ensino de ciência. Não é por menos, 

Attico Chassot ter “na história da ciência uma referência muito especial para 

facilitação das discussões acerca da alfabetização científica” (CHASSOT, 2003).    

 Como compartilhado por Lilian Martins (1998), “a História da Ciência mostra, 

através de episódios históricos, que ocorreu um processo lento de desenvolvimento 

de conceitos até se chegar às concepções aceitas atualmente”. Podendo servir 

como facilitador na aprendizagem do conteúdo científico, permitindo, ainda, que os 

alunos percebam que seus questionamentos são perfeitamente cabíveis em relação 

a conceitos que levaram tanto tempo para serem estabelecidos e que foram tão 

difíceis de atingir. 
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Mostrar através de episódios históricos o processo gradativo e lento 
de construção do conhecimento, permitindo que se tenha uma visão 
mais concreta da natureza real da ciência, seus métodos, suas 
limitações. Isso possibilitará a formação de um espírito crítico 
fazendo com que o conhecimento científico seja desmitificado sem, 
entretanto, ser destituído de valor. (MARTINS, 1998) 

 

 Portanto, uma breve contextualização histórica se faz necessária, como 

mencionado no tópico anterior, para se ter uma ideia do que motivou o surgimento 

do termo alfabetização científica. 

 Paul Hurd, em 1958, ao publicar o livro Science Literacy: Its Meaning for 

American Schools, foi o primeiro pesquisador a utilizar o termo scientific literacy.  

 Segundo Sasseron e Carvalho (2011), Hurd contextualiza a ideia de 

alfabetização científica comentando momentos e circunstâncias históricas 

importantes para o ensino de ciências, começando pelo filósofo Francis Bacon, que 

por volta de 1620 já via a “necessidade de fazer com que as pessoas fossem 

preparadas intelectualmente para o bom uso de suas faculdades intelectuais, o que 

(...) se dá por meio de conhecimentos sobre as ciências”. 

 Hurd menciona, também, as ideias de Thomas Jefferson (1743–1826), do 

filósofo Herbert Spencer (1820–1903) e de James Wilkinson (1812–1899), que em 

linhas gerais defendiam um ensino de ciências em todos os níveis escolares e 

contextualizado com a realidade cotidiana dos alunos.    

 
James Wilkinson, em 1847 (...), em um trabalho intitulado “Science 
for All”, mostra que os objetivos que movem os cientistas são 
diferentes dos objetivos que trazem aqueles que buscam encontrar 
aplicações para os conhecimentos científicos. Wilkinson ainda 
comenta que, na escola, somente o resultado dos trabalhos de 
cientistas é apresentado aos alunos e a aplicação desses 
conhecimentos acaba não sendo abordada, o que torna a 
compreensão das ciências mais difícil. (SASSERON & CARVALHO, 
2011) 
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 Vários estudos foram realizados no início do século XX, período em que a 

alfabetização ou letramento científico começou a ser debatido mais profundamente, 

destacando-se, nos Estados Unidos, o trabalho de John Dewey (1859-1952) em 

defesa da relevância da educação científica. De acordo com Santos (2007): 

 
Esses estudos passaram a ser mais significativos nos anos de 1950, 
em pleno período do movimento cientificista, em que se atribuía uma 
supervalorização ao domínio do conhecimento científico em relação 
às demais áreas do conhecimento humano. A temática tornou-se um 
grande slogan, surgindo um movimento mundial em defesa da 
educação científica. (SANTOS, 2007) 

 

Rüdiger Laugksch em seu artigo Scientific Literacy: A conceptual overview, de 

2000, referencia alguns trabalhos, que são igualmente interessantes nesta 

contextualização histórica do conceito de alfabetização científica, concluindo que tal 

conceito possui diferentes significados e interpretações. 

  Laugksch indica os trabalhos de Pella e colaboradores, assim como os de 

Hazen e Trefil que, de acordo com Sasseron e Carvalho, estes estabelecem uma 

distinção entre “fazer ciência” e “usar ciência”. 

 
Esses autores propõem que não é necessário que a população em 
geral saiba fazer pesquisa científica, mas deve saber como os novos 
conhecimentos produzidos pelos cientistas podem trazer avanços e 
consequências para sua vida e sociedade. Hazen e Trefil colocam 
ainda que a Alfabetização Científica é o conhecimento que devemos 
possuir para entender os resultados divulgados pela ciência. Assim, 
precisamos conhecer não somente fatos, conceitos e teorias 
científicas, mas também um pouco sobre a história e a filosofia das 
ciências. (SASSERON & CARVALHO, 2011) 

 

 Segundo Sasseron e Carvalho (2011), Laugksch indica que em 1966 Pella e 

seus colaboradores concluíram que uma pessoa para ser considerada alfabetizada 

cientificamente deve conhecer as relações entre ciência e sociedade; saber sobre a 

ética que monitora o cientista; conhecer a natureza da ciência; diferenciar Ciência de 
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Tecnologia; possuir conhecimento sobre conceitos básicos das ciências; e, por fim, 

perceber e entender as relações entre as ciências e as humanidades. 

Acreditando que os conceitos de alfabetização científica e letramento estão 

sujeitos a imperfeições e/ou mudanças ao longo do tempo, como o que normalmente 

acontece com a própria ciência, estabelecer diferenças precisas entre o que é fazer 

alfabetização científica e letramento torna-se uma tarefa um tanto difícil.  

Pode-se notar que ao longo da história diferentes correntes pedagógicas 

esforçaram-se com o propósito de apresentar uma ideia de alfabetização científica, 

não como o significado simplista de apenas ser a capacidade de o indivíduo ler e 

escrever, mas, como algo que usa os mecanismos da leitura e da escrita para 

despertar o caráter contextualizador-crítico-social dos alunos. 

 Depois do conhecimento histórico, ainda que breve, surge uma pergunta, 

cujas respostas encontram-se exatamente no cerne do próximo tópico: Por que o 

cidadão deve se alfabetizar cientificamente? 

 

2.3 POR QUE O CIDADÃO DEVE SE ALFABETIZAR CIENTIFICAMENTE? 

 

 Pode-se responder a esta pergunta observando o quão difícil é imaginar a 

vida humana sem a ciência. 

 Há tempos a ciência, e as tecnologias geradas a partir dela, vêm se 

incorporando e influenciando o modo de vida humano; podem-se tomar como 

exemplos os meios de comunicação e o sistema de saúde. Uma pessoa que disser 

não ter um celular, televisão, computador e ainda ser contra o uso de medicamentos 

ou vacinas, corre o risco de ser considerada louca. 
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 Todavia, este “tsunami” científico-tecnológico, além de afetar a vida humana, 

também causa impacto em todo restante da natureza, impactos muitas das vezes, 

considerados, irrecuperáveis. Neste sentido, Chassot chama a atenção para uma 

alfabetização científica reflexiva e transformadora do mundo e de nós mesmos, na 

medida em que as ações humanas são responsáveis por grande parte das 

mudanças ocorridas na natureza.  

 

(...) seria desejável que os alfabetizados cientificamente não apenas 
tivessem facilitada leitura do mundo em que vivem, mas 
entendessem as necessidades de transformá-lo – e, 
preferencialmente, transformá-lo em algo melhor. Tenho sido 
recorrente na defesa da exigência de com a ciência melhorarmos a 
vida no planeta, e não torná-la mais perigosa, como ocorre, às vezes, 
com maus usos de algumas tecnologias” (CHASSOT, 2003) 
 

No Brasil o ensino de ciências encontra-se aquém do desejado, conforme 

indica o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA – sigla em 

inglês). Dos pouco mais de 60 países participantes, em 2009 e 2012 ficamos na 53ª 

e 59ª posição, respectivamente, na disciplina de Ciências. 

 Além de Ciências o PISA também avalia conhecimentos de Matemática e 

Leitura, classificados em 6 níveis de proficiência, dos quais o Nível 1 representa o 

menor desempenho.  

 Dos 6 níveis de proficiência do PISA, o Brasil, em Ciências e Matemática, 

encontra-se no Nível 1 e em Leitura no Nível 2, o que, em linhas gerais, de acordo 

com as matrizes de avaliação do Programa significa que a maioria dos estudantes 

brasileiros participantes “são capazes de apresentar explicações [...] óbvias e tirar 

conclusões de evidências explicitamente apresentadas”. (INEP, on-line) 

Nesta perspectiva, Chassot (2003) acredita que “a alfabetização científica 

pode ser considerada como uma das dimensões para potencializar alternativas que 
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privilegiam uma educação mais comprometida [Isso vale para os três seguimentos 

da educação: ensino fundamental, médio e universitário]”.  

Com isso, Chassot contempla a possibilidade de a alfabetização científica ser 

uma ótima ferramenta não só no desenvolvimento do pensamento científico, assim 

como auxiliadora na promoção de ações mais complexas e mais autônomas (do 

indivíduo) em outras áreas do conhecimento.  

Portanto, se torna imprescindível mostrar os resultados do PISA também em 

Leitura e em Matemática, visto que estes são os conhecimentos mínimos iniciais 

para que o aluno, segundo os PCN, possa “enfrentar o mundo atual como cidadão 

participativo, reflexivo e autônomo, conhecedor de seus direitos e deveres”  

 

O exercício da cidadania exige o acesso de todos à totalidade dos 
recursos culturais relevantes para a intervenção e a participação 
responsável na vida social. O domínio da língua falada e escrita, os 
princípios da reflexão matemática, as coordenadas espaciais e 
temporais que organizam a percepção do mundo, os princípios da 
explicação científica, (…) até outras tantas exigências que se 
impõem no mundo contemporâneo. (PCN 1997, grifo do autor) 

 

Percebe-se que os PCN ao citar os princípios da explicação científica como 

sendo um dos recursos para que o indivíduo aprenda a exercer sua cidadania, 

aponta para uma possibilidade de despertar no cidadão, através da alfabetização 

científica, a consciência da vida em sociedade, direcionando-o, também, à reflexão 

do que vêm a ser os produtos da ciência, tendo como objetivo final a possível 

tomada de decisões. 

A defesa de uma alfabetização científica objetivando a “formação de uma 

cidadania para a participação na tomada de decisões” é muito bem defendida por 

Praia, Gil-Pérez e Vilches.  
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Pretende-se, assim [a partir da observação mais atenta aos aspectos 
culturais, sociais, morais e emotivos, no processo de educação 
científica], fomentar a alfabetização científica e tecnológica dos 
cidadãos por intermédio de uma certa imersão na cultura científica e 
tecnológica, fundamental para a formação de cidadãos e cidadãs 
críticos que, no futuro, participarão na tomada de decisões… e 
igualmente fundamental para que os futuros homens e mulheres de 
ciência consigam uma melhor apropriação dos conhecimentos 
elaborados pela comunidade científica. (PRAIA, GIL-PÉREZ & 
VILCHES. Ciência & Educação, 2007) 

 

 Nota-se que os autores expressam a preocupação em se fazer alfabetização 

científica a partir do contexto cultural, social, moral e emotivo do aluno, ou seja, 

considerando a sua realidade.  

Percebe-se o quanto ainda falta para que o aluno brasileiro se enxergue como 

cidadão consciente, capaz de analisar crítica e autonomamente as poucas decisões 

em que se propõem a tomar, diante de um sistema educacional nada atraente, onde 

o ensino pouco (ou nada) tem a ver com o seu dia a dia, podendo resultar, 

fatalmente, na visão da sala de aula como um ambiente tedioso e desinteressante. 

Segundo os PCN (1997), “se a escola pretende estar em consonância com as 

demandas atuais da sociedade, é necessário que trate de questões que interferem 

na vida dos alunos e com as quais se vêem confrontados no seu dia-a-dia”. Assim 

os PCN também alertavam, quanto a adequação da escola em considerar a 

importância de um ensino voltado para o cotidiano do aluno. 

Neste cenário a ciência surge como ótima aliada, em especial a Ciência 

Física, pois vários objetos do dia a dia, como aparelhos eletroeletrônicos, 

termômetros, garrafa térmica, óculos e tantos outros, são desenvolvidos segundo as 

Leis da Física; além dos vários fenômenos naturais já familiares, tão estudados e 

previstos pela Física, como raio solar ou raio ultravioleta, terremoto, furacão, 

tsunami...  
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Através do estudo de objetos simples, espera-se despertar no aluno o 

interesse por temas mais complexos e desenvolver a reflexão crítica-contextual das 

mudanças e consequências sociais, ambientais e econômicas advindas de tais 

temas. 

Dentre os temas considerados complexos pode-se destacar a Nanociência e 

a Nanotecnologia.  

Jesus, Luz e Neto (2013) ao afirmarem que ter o conhecimento sobre 

Nanociência e Nanotecnologia “é fundamental para que os cidadãos sejam 

conscientes do que consomem e utilizam, além de se posicionarem criticamente 

frente à temática e participarem de forma efetiva da sociedade”, reforçam o quão 

fértil o terreno desta temática pode significar para a iniciação da alfabetização 

científica. 

Provavelmente a maior complexidade desta temática não esteja em seu 

conceito em si, mas em articular conceito, aplicações e consequências. Deste modo, 

no próximo capítulo pretende-se explorar o mundo da nanociência e suas 

aplicabilidades, levando em conta os conceitos, promessas e riscos oriundos deste 

“novo” conhecimento. 
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3 NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA 

 

3.1 NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA: CONCEITOS 

  

Como veremos mais adiante, a nanociência e a nanotecnologia são assuntos 

que, principalmente a partir da década de 1950 (época da apresentação do primeiro 

microscópio eletrônico de varredura comercial), vêm despertando o interesse cada 

vez maior da comunidade científica, seja nas universidades ou na indústria, 

impulsionado pela grande quantidade de novas possibilidades tecnológicas e pela 

enorme soma de investimentos, que vem sendo gerados a partir da manipulação 

nanométrica dos átomos e moléculas.   

 Intencionando inserir a nanociência e a nanotecnologia no contexto da 

alfabetização científica, a história surge, mais uma vez, como principal e eficaz 

ferramenta. Portanto, sugerimos a história do átomo como um ótimo começo para 

um melhor entendimento dos nanoconhecimentos e prova de que o conhecimento é 

construído de erros e acertos a partir de um processo gradativo e lento.  

Primeiramente, o termo átomo foi criado pelo filósofo grego Demócrito, 

considerado o discípulo de Leucipo de Mileto, por volta de 450 a.C e tem origem no 

grego, que significa qualquer coisa que não pode ser cortada ou é indivisível, 

portanto o átomo seria a porção constituinte mínima e indivisível de toda a matéria.
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 Esse conceito foi inicialmente proposto por filósofos gregos e indianos, há 

mais de 2500 anos. 

Alguns autores atribuem a Leucipo de Melito o desenvolvimento da teoria de 

que tudo seria composto de partículas minúsculas indivisíveis e invisíveis a olho nu, 

os então chamados átomos. 

 

(...) o conceito de que a matéria é composta de unidades discretas 
que não podem ser divididas em quantidades arbitrariamente 
menores foi desenvolvido a partir do argumento filosófico ao invés da 
experimentação e observação empírica de fatos. (ÁTOMO. 
Wikipedia, on-line.) 

 

A ideia da indivisibilidade do átomo se manteve até o final do século XIX e 

início do século XX, onde foram descobertos componentes subatômicos e estruturas 

no interior do átomo, demonstrando assim que o átomo podia ser dividido.   

 Em meados de 1808, o químico inglês John Dalton (1766–1844) propôs uma 

explicação da natureza da matéria postulando entre outras coisas, que cada 

substância pura fosse constituída por átomos de um único tipo e que grupos de 

átomos diferentes formariam os compostos químicos.  

Dessa forma as características do ferro eram explicadas pelo fato de este ser 

formado por átomos do ferro, diferentemente das características fundamentais, por 

exemplo, dos átomos do alumínio. 

Dalton caracterizou o átomo como sendo esférico, indivisível e indestrutível, 

ou seja, ele manteve a visão, dos antigos filósofos, do átomo como uma bolinha 

maciça. A proposta de Dalton foi baseada em fatos experimentais.  
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 Dois importantes experimentos foram fundamentais para o rompimento do 

Modelo de Dalton, 1º) o experimento de William Crookes, em 1875, que resultou na 

descoberta dos raios catódicos e 2º) o experimento com raios anódicos ou canais, 

descobertos por Eugen Goldstein, em 1886. Os raios catódicos e anódicos são o 

que hoje conhecemos como elétrons e prótons, respectivamente. 

 Na tentativa de explicar as experiências de Crookes e de Goldstein, o físico 

britânico Joseph John Thomson (1856–1940) elabora, por volta de 1903, o modelo 

atômico conhecido como “modelo do pudim de passas” ou “pudim de ameixas”. 

Neste modelo, Thomson sugere que a estrutura do átomo fosse semelhante a uma 

esfera pastosa de carga positiva (prótons), na qual havia corpúsculos de carga 

negativa (elétrons), distribuídos uniformemente, algo semelhante a um pudim de 

passas (Figura 1). 

 Pouco tempo depois, em 1911, o físico neozelandês, Ernest Rutherford 

(1871–1937) rompeu em definitivo com o modelo grego antigo de átomo, com sua 

célebre experiência na qual bombardeou uma fina lâmina de ouro com partículas 

alfa (α) em alta velocidade, constatando que a maioria das partículas atravessava o 

ouro como se o metal não lhe oferecesse nenhum obstáculo ao trajeto.  

 Rutherford concluiu que os átomos deveriam ser formados em sua maior 

parte de espaços vazios. Sabe-se atualmente que o raio do átomo é 10 mil a 100 mil 

vezes maior que o raio do núcleo. 

 Rutherford verificou, ainda, que algumas partículas colidiam de frente com os 

átomos de ouro e defletiam quase voltando à fonte. Para explicar este fato, 

Rutherford propôs que praticamente toda a massa do átomo (mais de 99%) ficasse 

concentrada na pequena região do núcleo.  
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Conforme Kotz, Treichel e Weaver (2009), o nome “próton” parece ter sido 

usado inicialmente por Rutherford em um relatório em uma reunião científica em 

1919.  

Rutherford desenvolveu, então, o chamado modelo atômico planetário, no 

qual o átomo seria comparado a um sistema solar, com uma região central de carga 

positiva, a que chamou de núcleo, e os elétrons, de carga negativa, orbitando em 

torno dele, na chamada eletrosfera. Assim, desmoronava o modelo do átomo 

maciço! 

O modelo atômico de Rutherford, fora então completado em 1913, através 

dos esforços do físico dinamarquês Niels Bohr (1885–1962) em estudar o 

comportamento dos elétrons, chegando à conclusão que estes orbitavam em torno 

do núcleo em órbitas circulares bem definidas, onde cada órbita apresenta um 

determinado valor de energia. 

 

É de Bohr a inclusão no modelo atômico da teoria quântica, que 
explicava como os diferentes níveis de energia na eletrosfera 
impediam os elétrons de cair como um meteoro no núcleo, o que 
fatalmente aconteceria se o átomo se comportasse apenas como um 
sistema solar, como Rutherford inicialmente propôs (DE LANA, on-
line)  

 

 Finalmente em 1932, o físico britânico James Chadwick (1891–1974), 

descobriu o nêutron, como sendo a segunda partícula constituinte do núcleo, só que 

isenta de carga elétrica. 

 O modelo atômico atualmente aceito é o chamado modelo da nuvem 

eletrônica, proposto por Erwin Schrödinger (1887–1961) em 1927. No modelo 

atômico desse físico austríaco, apoiado no princípio da incerteza de Heisenberg, os 

elétrons não estariam mais em órbitas perfeitamente circulares como predizia Bohr, 

mas sim em órbitas segundo a probabilidade prevista pela equação de Schrödinger.                   
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Percebe-se, com essas contribuições ao longo da história, que os homens de 

ciência há muito tempo vêm se preocupando com o “muito pequeno”. 

A Figura 1 mostra um resumo da evolução dos modelos atômicos discutidos. 

 

Evolução dos Modelos Atômicos 
 

 

 
450 a.C Modelo de 
Demócrito e Leucipo 
Baseado em conceitos 
filosóficos 
 
1808 Modelo de 
Dalton (bolinha 
maciça) Baseado em 
dados experimentais 

1903 Modelo de 
Thomson (pudim 
com passas) – 
Elétrons incrustados 
em um mar de carga 
negativas 

1911 Modelo de 
Rutherford – Núcleo 
positivo, elétrons 
girando em órbitas 
circulares 

1913 Modelo de 
Bohr – Elétrons 
girando ao redor do 
núcleo com energia 
específica 

1927 Modelo de 
Schrödinger (nuvem 
eletrônica) – Elétrons 
em órbitas, baseado 
no princípio da 
incerteza de 
Heisenberg 

Figura 1: Evolução dos Modelos Atômicos.  
Adaptado de: <http://diogo-figueiredo-cfq-8d.blogspot.com.br/2012/03/modelos-atomicos.html>  

 

  

Segundo Cylon as teorias formuladas para se explicar o comportamento dos 

átomos e moléculas, “foram recebidas, inicialmente, com grande ceticismo pela 

própria comunidade científica”.  

O problema é que átomos são muito pequenos, medem menos de 
um centésimo de bilionésimo de metro [10–11 metros], e obedecem a 
leis físicas bastante diferentes daquelas com as quais estamos 
acostumados no nosso mundo familiar. O seu tamanho é tal que não 
podem ser vistos diretamente. Instrumentos especiais tiveram de ser 
desenvolvidos antes que fosse possível "ver" um átomo. (CYLON, 
on-line)  

  

Desde a apresentação em Berlim do primeiro microscópio eletrônico, na 

década de 1930, pelo engenheiro elétrico alemão Max Knoll (1897–1969) e pelo 

físico alemão Ernst Ruska (1906–1988), os avanços na área da microscopia 
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eletrônica, avançaram muito, possibilitando ampliar significativamente o 

entendimento sobre os átomos e as nanopartículas.  

A Figura 2, abaixo, representa algumas imagens feitas com microscópio 

eletrônico de varredura: 

 

 

   

 

 

Figura 2: Imagens de microscopia eletrônica 

de varredura para as amostras de (a) 

fuligem, (b) achocolatado, (c) talco, (d) 

açúcar refinado e (e) amido de milho. 

(SILVA; VIANA; MOHALLEM. 2009) 
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Material Menor partícula Maior partícula 

Fuligem 60 nm 130 nm 

Achocolatado 300 nm 60 µm 

Talco 500 nm 10 µm 

Açúcar refinado 400 nm 2 µm 

Amido de milho 2 µm 10 µm 

Quadro 2: Comparação do tamanho de partículas de vários materiais. (SILVA; VIANA; MOHALLEM. 2009) 

   

 Silva, Viana e Mohallem, expressam a importância da microscopia para o 

desenvolvimento da nanociência e da nanotecnologia. 

 

(...) as nanopartículas já existem há muito tempo, mas a nanociência 
e a nanotecnologia só foram desenvolvidas a partir da criação de 
aparelhos, principalmente microscópios, muito sofisticados que 
“enxergam” o que os nossos olhos não têm capacidade de ver [a 
resolução típica do olho humano é de 100μm] (...). Alguns 
microscópios utilizados nos estudos envolvendo nanociência e 
nanotecnologia são conhecidos como microscópios eletrônicos de 
varredura e de transmissão, microscópio de força atômica e 
microscópio de varredura por tunelamento. (SILVA; VIANA; 
MOHALLEM, 2009) 

 

Como citado anteriormente, Rutherford propôs uma medida para o átomo. 

Sabe-se que essa medida é da ordem de grandeza de 10-10 metros ou 0,1 

nanômetro. 

Nano é um prefixo grego que significa anão e está relacionado com a ordem 

de grandeza da dimensão das partículas. Portanto, nanopartícula é o nome 

relacionado a um corpo cuja dimensão seja da ordem de 100 nm ou menor, onde 

nano (nm) corresponde a um fator de 10–9. Assim, 10–9 metros representa  a 

bilionésima parte de um metro. 
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Os especialistas às vezes discordam sobre o que constitui a 
nanoescala, mas em geral, você pode pensar em nanotecnologia 
lidando com quaisquer medidas entre 1 nm e 100 nm. Maior que isso 
é micro-escala, e menor que isso é escala atômica. (BONSOR; 
STRICKLAND, on-line) 

 

Retornando ao Quadro 2, pode-se, agora, verificar que apenas a fuligem pode 

ser classificada como nanopartícula pois suas dimensões estão 1 nm e 100nm. 

Neste momento já sabemos que, 1) o átomo tem dimensão da ordem de 

grandeza de 10-10 metros ou 0,1 nm; 2) a resolução do olho humano é de 100 μm ou 

105 nm e 3) partículas cujas dimensões estão entre 1 nm e 100 nm, são 

consideradas nanopartículas. 

 Diante destes conhecimentos e com o auxílio da Figura 3 pode-se tirar 

algumas conclusões interessantes, como por exemplo: objetos com dimensões 

menores a de um fio de cabelo não conseguem ser visualizados pelo ser humano; 

nanopartículas podem ser bem menores que os vírus, podendo penetrar nas células 

com muito mais facilidade, ocasionando em consequências, positivas ou negativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Escala nanométrica 

Adaptado de: <http://www.tecsaugem.com.br/nanotecnologia.php> 
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 Igualmente interessante, a Figura 4 apresenta uma ideia mais direta da 

medida nano ao relacionar a nanopartícula com uma bola de futebol e esta com o 

planeta Terra. 

 

 

 

 

Figura 4: Comparação entre uma nanopartícula, uma bola e a Terra 

Disponível em: <http://www.centroecologico.org.br/novastecnologias/novastecnologias_1.pdf> 

 

Mas, afinal, o que é nanociência e nanotecnologia? 

 De ante de tudo o que foi visto, pode-se concluir que nanociência é a ciência 

que estuda a matéria em dimensões nanométricas, ou seja, é o estudo de materiais 

nanoparticulados e de suas propriedades. 

 Conforme Silva, Viana e Mohallem (2009) os processos de estudo da 

nanociência incluem:  

 Síntese: capacidade de sintetizar novos materiais com pelo menos uma 

dimensão nanométrica e com forma desejada;  

 Caracterização e análise dos nanomateriais: conhecer as propriedades 

intrínsecas destes, como composição, estrutura, morfologia e, assim, gerar materiais 

com propriedades preestabelecidas.  

 A palavra nanotecnologia foi cunhada, em 1974, pelo pesquisador japonês 

Norio Taniguchi (1912-1999) e está relacionada com as aplicações tecnológicas do 

conhecimento gerado pela nanociência; já o primeiro doutor na área, foi o 

engenheiro norte-americano Eric Drexler (1955).  
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Em vez de tomarmos materiais pré-fabricados e tentarmos encontrar 
aplicações de engenharia para eles, consistentes com suas 
propriedades macroscópicas, podemos construir materiais a partir de 
átomos e moléculas para um fim desejado... [o engenheiro] pode 
jogar xadrez com partículas elementares de acordo com regras 
preestabelecidas, até que novas soluções de engenharia tornem-se 
aparentes. (ARTHUR VON HIPPEL apud PETER SCHULZ, 2013) 1 

 

Vale ressaltar que as palavras de von Hippel foram ditas três anos antes da 

célebre palestra proferida pelo físico norte–americano Richard Feynman (1918–

1988), em 1959, em que,  discursando sobre o problema de manipular e controlar as 

coisas na escala atômica, propôs a seguinte reflexão: “Por que não podemos 

escrever os 24 volumes inteiros da Enciclopédia Britânica na cabeça de um 

alfinete”? 

 Sendo assim, pode-se dizer que a nanoctenologia associa-se com o modo de 

criar materiais na escala nanométrica, podendo ser descrita, de uma maneira geral, 

como a habilidade de manipular estruturas em escala nanométrica com o objetivo de 

desenvolver materiais com propriedades melhoradas ou totalmente novas. (SILVA; 

VIANA; MOHALLEM, 2009) 

 Hoje, 56 anos após Feynman ter lançado, em sua palestra, a provocação 

sobre a possibilidade de miniaturização da matéria, aplicações e promessas 

advindas da nanotecnologia não param de surgir a cada dia, conforme será descrito 

no próximo tópico.  

 
 
 
______________ 

1 
Essa foi a resposta do físico teuto-americano Arthur von Hippel (1898–2003) à revista Science um artigo-

manifesto chamado ‘Engenharia molecular’, quando perguntado sobre: “O que é engenharia molecular?”. No 
olhar de Peter Schulz a resposta de von Hippel é a própria definição de nanotecnologia.   
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3.2 APLICAÇÕES DA NANOCIÊNCIA 
 
  

 A Nanotecnologia é uma área de pesquisa e desenvolvimento muito ampla e 

interdisciplinar, que conta com a integração e cooperação de biólogos, médicos, 

físicos, químicos, engenheiros e outros profissionais das ciências exatas, visando 

ampliar a capacidade humana de manipular a matéria até os limites do átomo. 

 

Stömer espera que as diferentes disciplinas desenvolvam uma 
linguagem comum e se comuniquem entre si. Só então, ele diz, nós 
efetivamente ensinaremos nanociência, já que você não pode 
compreender o mundo da nanotecnologia sem uma base sólida em 
múltiplas ciências. (BONSOR; STRICKLAND, on line).  

 

Há possibilidade de com a nanotecnologia se combinar átomos para a 

formação dos mesmos produtos, só que com propriedades diferenciadas, somado a 

uma drástica redução de matéria-prima, proporcionando melhorias na economia e 

também, a princípio, no meio ambiente. (SILVA; VIANA; MOHALLEM, 2009) 

Essas possibilidades, juntamente com a falta de regulamentação das 

tecnologias nano, vêm fazendo crescer exponencialmente os investimentos em 

diversos setores no mundo, com previsões de chegar à marca de trilhões de dólares 

em 2015. 

 

O mercado total de produtos que incorporam nanotecnologias 
(incluindo semicondutores e eletrônicos) atingiu U$ 135 bilhões em 
2007, devendo alcançar US$ 693 bilhões até o final de 2012 e cerca 
de US$ 2,95 trilhões em 2015. Excluindo-se os semicondutores e 
eletrônicos, o mercado global de produtos que incorporam 
nanotecnologias chegou a US$ 83 bilhões em 2007, devendo 
alcançar US$ 263 bilhões em 2012 e US$ 1,5 trilhões em 2015. 
(AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL – 
ABDI, on line) 
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Os maiores investidores em nanociências e nanotecnologia no mundo, de 

acordo com a ONG Centro Ecológico (2009), são a Rússia, a União Européia, China, 

Estados Unidos e Japão. O Brasil é um dos países em que os estudos sobre 

nanotecnologia estão crescendo com maior rapidez, especialmente na área de 

fertilizantes, por ser um dos maiores consumidores desses produtos, atrás apenas 

de Cingapura e Coreia do Sul, segundo Rodrigues (2013). 

É imensa a lista de produtos nanoparticulados, e suas aplicações são ainda 

maiores porque “uma vez que um produto é desenvolvido, ele pode ser usado para 

uma grande variedade de aplicações”. (CENTRO ECOLÓGICO. 2009) 

A ONG Centro Ecológico expressa considerações acerca de algumas das 

promessas esperadas com os nanoprodutos. 

 

Essas tecnologias tornam possível criar estruturas funcionais 
inimagináveis de serem feitas usando-se tecnologia convencional. E 
a promessa é de novos produtos e de soluções para problemas em 
incontáveis áreas, como por exemplo na informática, na medicina, na 
engenharia ambiental, na agricultura, nos alimentos, nos cosméticos, 
etc. (CENTRO ECOLÓGICO, 2009) 

 
 

A seguir, alguns exemplos do que com a nanotecnologia se é possível 

produzir. 

 O mesmo material de um giz quebradiço (cálcio), pode gerar uma 

raquete de tênis leve e sólida; 

 Bicicleta de material com nanotubos de carbono pode ser muito 

resistente e pesar cerca de 2 kg; 

 Fio de faca de cozinha com um corte nanométrico é superafiada “para 

sempre”; 

 Plástico que não risca por ter nanopartículas integradas nele;  
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 Vidros que se tornam autolimpantes (a poeira não gruda);  

 Embalagem para alimentos que “avisa” se a comida estiver estragada;  

 Zinco auxilia na proteção contra radiação ultravioleta em vernizes para 

móveis; 

 Bandagem com nanocamada de prata que ajuda a aumentar área de 

contato com a pele e, com isso, a sua ação antibactericida; 

 Creme dental à base de nanocomposto de hidroxiapatita que preenche 

as cavidades dos dentes ajudando na prevenção de rachaduras. 

 Bola de tênis que quica mais, devido o seu núcleo ter nanoargila, 

tornando a bola mais eficiente ao manter o ar preso em seu interior; 

 Tintura especial automotiva composta por nanobolhas de tinta que 

protegem o carro de possíveis arranhões; 

 Filtro solar com nanoemulsão capaz de aumentar a durabilidade do 

filtro, mesmo depois de a pele entrar em contato com água do mar; 

 Preservativo feito com uma espuma de nanopartículas de prata, 

tornando-o mais eficiente na prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis. 

 Para-choques automotivos mais resistentes e mais leves, feitos à base 

de um nanocomposto plástico. 

 

As nanoaplicações acima são exemplos das que apresentam grande 

probabilidade de serem encontradas no dia a dia. 

Outra importante nanoaplicação é a “língua eletrônica”. Trata-se de um 

dispositivo brasileiro, produzido por pesquisadores da EMBRAPA, capaz de testar 

vinhos com uma sensibilidade muito maior que a língua humana. A língua eletrônica 
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combina sensores químicos de espessura nanométrica, com um sofisticado 

programa de computador para detectar sabores.  

O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia dos Materiais em 

Nanotecnologia (INCTMN) está desenvolvendo um nanomaterial usado em 

secadores de cabelos que antes de soprar na pessoa, limpa o ar mantendo a pele 

livre de bactérias, e a também brasileira, Nanox Tecnologia usou um nanocomposto 

como antibactericida para bebedouros. 

Percebe-se como há tantas aplicações nanotecnólogicas, algumas já sendo 

utilizadas e outras ainda promessas, porém uma série de perguntas surge na 

medida em que os nanoprodutos são fabricados sem uma norma que regulamente 

seu uso e descarte, podendo causar eventuais danos ao homem e a todo restante 

da natureza. No próximo tópico serão abordados os impactos sociais, econômicos e 

ambientais provocados, ou que podem vir a ser provocados, com o avanço dos 

nanoconhecimentos.  

 

3.3 IMPACTOS SÓCIO-ECONÔMICO-AMBIENTAIS 

 

 Acredita-se que atualmente nada ofereça tantas promessas de melhorias no 

mundo quanto a nanociência e suas tecnologias. Para se ter uma idéia espera-se 

que com o desenvolvimento nanotecnológico possamos diminuir a pobreza, acabar 

com a fome, melhorar a saúde, resolver a poluição ambiental, produzir energia 

abundante e barata, reduzir a demanda por matérias-primas, aumentar a reciclagem 

e reduzir o aquecimento global.  

A lista de promessas é imensa, desde materiais extremamente resistentes e 

infinitamente menos pesados que o aço, passando por mudanças radicais na 
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qualidade dos alimentos graças ao melhoramento na agricultura, até a cura do 

câncer e nanorrobôs que circularão pelo sangue humano consertando células ou 

fazendo cirurgias de risco.  

Com tantas expectativas surgem, também, preocupações sobre os possíveis 

riscos que os nanoconhecimentos podem causar. 

 

As pesquisas e aplicações da nanotecnologia estão num ritmo 
muitíssimo mais acelerado do que o conhecimento que se tem a 
respeito dela. E uma vez que estes nanomateriais são liberados no 
ambiente é praticamente impossível conseguir controlá-los. 
(CENTRO ECOLÓGICO, 2009) 

 

Pouco se conhece sobre os riscos potenciais à saúde e ao meio ambiente, o 

que se sabe é que devido ao seu tamanho os nanomateriais representam um 

enorme perigo para os trabalhadores que manuseiam, fabricam, empacotam ou 

transportam mercadorias, alimentos ou insumos agrícolas que contêm nanomateriais 

e enfrentam uma exposição repetitiva e em níveis mais elevados do que a 

população em geral. 

 

(…) eles [os nanomateriais] são tão pequenos que o sistema 
imunológico não consegue detectá-los, ou seja, eles fogem dos 
mecanismos de controle e proteção do corpo, podendo atravessar 
membranas protetoras como a da placenta e a do cérebro (...). No 
nível atômico não há distinção entre matéria viva e não viva, o que 
significa que nanopartículas inanimadas (não vivas) introduzidas em 
organismos vivos não seriam rejeitadas porque o organismo não 
seria capaz de diferenciá-las das partículas de sua própria 
constituição biológica. (CENTRO ECOLÓGICO, 2009) 

 

Outro fato preocupante é que o destino final dos nanomateriais 

manufaturados fatalmente será o lixo comum e, a partir daí, podem contaminar o 

ambiente, ocasionando em sérios riscos ecológicos. 
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 A nanotecnologia permite fabricar as mesmas matérias-primas com 

características melhoradas (maior resistência, durabilidade) a menores custos, e a 

nação que não conseguir acompanhar essa onda nanotecnológica correrá o risco de 

sofrer maiores impactos sociais. 

 Dentre as matérias primas que estão sendo, parcial ou integralmente, 

desenvolvidas a partir das nanomatérias e suas possíveis consequências sociais 

(em alguns países produtores), pode-se destacar o algodão e a borracha. 

 Conforme dados da ONG Centro Ecológico, o valor da produção mundial de 

algodão foi de US$ 24 bilhões em 2003. Está sendo desenvolvida uma fibra sintética 

manipulada em nanoescala que tem a mesma textura do algodão, mas é muito mais 

resistente. O que as fibras nanotecnológicas vão significar para as 100 milhões de 

famílias envolvidas mundialmente com a produção de algodão? Dos 54 países 

africanos, 35 produzem algodão e 22 são exportadores. Estima-se que no Brasil 

foram cultivados mais de 1 milhão de hectares na safra 2007-2008. 

 Quanto a Borracha, as exportações atingiram cerca de US$ 3,6 bilhões em 

2000. A indústria está pesquisando nanopartículas para fortalecer e aumentar a 

duração dos pneus de automóveis. Também está criando nanomateriais que 

poderiam substituir parte da borracha natural ou até mesmo acabar com a 

necessidade de borracha natural. Pneus necessitarem pouca ou nenhuma borracha 

no futuro poderia ser positivo para o ambiente. Mas as consequências seriam 

devastadoras para os milhões de produtores e trabalhadores rurais da borracha. Só 

na Tailândia, são seis milhões de produtores. 

 De acordo com Jesus, Luz e Neto (2013), “em geral, pouco se discute sobre 

as influências negativas dessa tecnologia na dinâmica da sociedade e as potenciais 

interferências destrutivas desta no cotidiano das pessoas”. 
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 Tendo em vista o poder que os meios de comunicação têm de influenciar 

comportamentos e opiniões, a velocidade e a forma com que as informações 

chegam às pessoas.  Será que os nanoconhecimentos estão sendo divulgados de 

forma a promover uma educação científica e tecnológica crítica? Esse será o 

assunto do próximo tópico.   

  

3.4 DIVULGAÇÃO DOS NANOCONHECIMENTOS 

 

 Segundo Peter Schulz (2013), a nanotecnologia pode ser compreendida como 

uma atividade humana de pesquisa e inovação, com importantes repercussões 

sociais.   

 Percebe-se, com as palavras de Schulz, a importância de uma alfabetização 

científica mais significativa. Para tanto se faz necessária uma maior divulgação do 

tema a que se pretende abordar, facilitando, deste modo, o processo de 

ensino/aprendizagem.  

 No caso dos nanoconhecimentos essa divulgação tem sido feita, ainda, de 

forma tímida, incipiente. Na mídia televisiva, por exemplo, nota-se total ausência de 

discussão. 

 Os livros didáticos brasileiros, conforme a análise de Filho e Monteiro (2013), 

estão muito longe de representar fontes de divulgação capazes de promover a 

nanociência e a nanotecnologia na perspectiva de educação científica e tecnológica 

crítica. 

Pelo quantitativo de livros analisados, ou seja, quarenta e cinco livros 
didáticos pertencentes a quinze coleções distintas, mas constatando-
se abordagens sobre a nanotecnologia e a nanociência apenas em 
dois livros pertencentes a coleções distintas, interpretamos que a 
mencionada temática não é prioritária para os autores dos livros 
didáticos brasileiros de Física destinados à educação básica. 
(FILHO; MONTEIRO, 2013) 
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  Os dois livros mencionados por Filho e Monteiro são:  

1) Física. Ciência e Tecnologia. Volume 3, 2ª edição. Torres, Ferraro e 

Soares. Editora Moderna, São Paulo, 2010.  

2) Conexões com a Física. Volume 3, 1ª edição. Sant’ana, Martini, Reis 

e Spinelli. Editora Moderna, São Paulo, 2010. 

Os autores constataram que a abordagem conceitual e das possíveis 

aplicações da nanociência aparecem, nos livros, de forma superficial. Também 

identificaram a ausência de alerta quanto aos possíveis riscos à saúde humana e ao 

meio ambiente, assim como, uma abordagem não harmoniosa, com as orientações 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais, “no tocante ao vínculo entre a ciência, 

especificamente a Física, e a inserção de abordagens sobre as novas tecnologias na 

educação básica”.  

Pela crescente acessibilidade e fácil mobilidade, a internet surge como um 

amplo meio de divulgação (e formação) possibilitando inúmeros recursos para a 

aprendizagem da nanociência e nanotecnologia, incluindo vídeos, textos (informais e 

acadêmicos), jornais e revistas.  

Os materiais disponíveis pela internet, na sua maioria, encontram-se mais 

voltados para informar, transmitir, do que para despertar mentes críticas, capazes de 

fazer (re) leituras reflexivas do que está sendo exposto. Alguns dos materiais cujo 

princípio é o da reflexão crítica, podem ser encontrado no Capítulo 5 deste trabalho 

monográfico.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A globalização tem provocado uma verdadeira inversão no fluxo do 

conhecimento. A escola vem “perdendo”, principalmente para a internet, o seu título 

de detentora do saber. Os vários meios de comunicação estão se aperfeiçoando de 

uma forma tão rápida que as escolas (e possivelmente as faculdades também) não 

estão conseguindo acompanhar essa verdadeira avalanche de conhecimentos que, 

notoriamente, vêm se infiltrando cada vez mais agressivamente em nossas vidas, 

fazendo surgir um pseudo-saber, a falsa impressão de ser sabedor de um 

determinado assunto, e, com isso, causando mais dúvidas do que esclarecimentos, 

ficando o aluno abarrotado de informações, sem verdadeiramente saber discorrer 

sobre algo em sua profundidade. 

Relembrando que o conceito de Alfabetização Científica está intimamente 

relacionado a ações reflexivas, direcionadas para a formação de cidadãos críticos, 

autônomos e mais participativos e levando-se em conta o quanto a nanociência e 

suas tecnologias podem influenciar o modo de vida no planeta, somado à velocidade 

com que os nanoprodutos estão sendo fabricados e comercializados, consideramos 

que seja necessário, e por que não dizer urgente, uma inserção nas salas de aula 

(em todos os seguimentos educacionais) de uma alfabetização científica voltada 
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para esta temática, uma vez que inúmeras lacunas encontram-se abertas por conta 

dessa nova tecnologia, resultando em uma nova e fértil possibilidade de resgatar o 

aluno para a sala de aula, com mais entusiasmo, com mais vontade de aprender e 

percebendo o porquê de aprender, através deste tema que é tão fascinante e 

ricamente controverso que é a Nanociência e Nanotecnologia. 

 Portanto, propomos “começar pelo começo”, ou seja, apostando na 

abordagem histórica do átomo até chegarmos à nanociência e a nanotecnologia, a 

fim de alcançarmos o objetivo principal da alfabetização científica que é despertar no 

aluno a consciência de sua cidadania, tornando-o cada vez mais autônomo, nas 

diversas expressões do conhecimento, e cada vez mais apto a participar na tomada 

de decisões da sociedade. 
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