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Na última década, conhecemos um mundo em contínua transformação, não só 
tecnológica, cultural, mas principalmente social, em que todas as mudanças têm sido muito 
rápidas. Cada vez mais a sociedade opina sobre o domínio de novas tecnologias e os limites 
éticos que a ciência deve respeitar em suas diversas áreas. Desta forma a necessidade de formar 
cidadãos é cada vez mais constante, onde a realidade educacional no atual momento carrega 
nitidamente em seus espaços educativos a cultura escolar que se agrega e descaracteriza a 
formação dos indivíduos. Nesse contexto é possível perceber que a escola é o lugar fundamental 
para dar os primeiros passos, tornando essa perspectiva mais acentuada para o futuro. A 
presente pesquisa tem como objetivo geral mostra que a ciência e a cultura dentro da escola 
podem fazer parte da educação para o cidadão viver na sociedade através de uma eficaz 
metodologia de ensino volta para a ciência e a cultura. Apontando que a educação é um direito 
que nós brasileiros estamos adquirindo com o passar dos anos resultante de conquista, conflitos, 
lutas e acordos que vem se processando gradativamente, mais que não é exercido plenamente 
por todos os cidadãos brasileiros. 
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