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RESUMO 

 

A formação para cidadania e a tomada de decisão responsável no meio social são objetivos 

importantes para o processo educacional. A abordagem CTS e o ensino investigativo 

mostram-se essenciais para o desenvolvimento de habilidades e valores necessários para o 

alcance de objetivos tão nobres e, por isso, se destacam como um caminho para o letramento 

científico. A partir das hipóteses: (i) Os docentes apresentam dificuldades em elaborar 

propostas de ensino dentro da abordagem CTS por não compreenderem os pressupostos 

teóricos, dificultando a incorporação dessa abordagem na prática pedagógica; (ii) O  modelo 

de curso de formação oferecido aos professores não promove, significativamente, a 

apropriação e autonomia necessária para  incorporação da prática da abordagem CTS no 

planejamento curricular; e (iii) O uso associado de abordagem CTS e investigativa é eficaz 

para promover o letramento científico dos alunos. Objetivou-se avaliar como um grupo de 

professores de Biologia em Natal-RN compreende e aplica a abordagem CTS e investigativa 

no sentido de favorecer o letramento científico dos estudantes do ensino médio. E propor 

como produto educacional, uma sequência investigativa com enfoque CTS para o ensino de 

ecologia com o intuito de averiguar a potencialidade do ensino CTS e investigativo para o 

letramento científico e contribuir com a formação de professores para potencializar essa 

prática. Os dados foram construídos a partir de instrumentos: questionário exploratório e 

entrevista e  sequência de ensino investigativa na perspectiva CTS sobre conteúdos de 

ecologia. Este último foi elaborado e aplicado para alunos da primeira série de ensino médio. 

Na análise dos dados há indícios de que muitos professores apresentam uma visão limitada, 

pra não dizer, errônea acerca do letramento científico. Percebeu-se, que os docentes não 

compreendem, totalmente, o sentido desta terminologia, embora, apontem conhecer elementos 

intrínsecos à mesma. Complementando a resposta, foi evidenciado que o enfoque CTS é 

entendido pela maior parte dos docentes, por uma visão estreitada na aplicabilidade do 

conhecimento científico e, na interação entre C-T-S. Ademais, evidenciou-se que os cursos de 

formação continuada ofertados pouco têm contribuindo para superação das ideias 

supracitadas, tornando-as obstáculos que dificultam a efetiva implementação da abordagem 

CTS e o desenvolvimento do letramento científico dos discentes. Os dados obtidos a partir da 

aplicação da sequência de ensino revelaram a importante contribuição das abordagens CTS e 

investigativa no desenvolvimento de competências e habilidades essenciais para o letramento 

científico. Observou-se nas respostas dos alunos, a aquisição de vocábulos científicos para 

uso social, atitudes que envolvem a tomada de decisão responsável abrangente às 

problemáticas ambientais, e desenvolvimento de pensamento crítico pelos alunos.  
 

 

PALAVRAS-CHAVE: 
Sequência de ensino investigativa. Ensino de biologia. Educação científica. 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The formation for citizenship and a responsible decision-making in a social environment is 

not important goals for the educational process. The CTS approach and an investigative 

teaching are essential for the development of skills and values needed to achieve such noble 

goals to stand out in a scientific literacy. From the hypotheses: (i) teachers have shown 

difficulties in elaborating teaching proposals in this CTS approach for not understanding the 

theoretical assumptions, making difficult to incorporate the approach in pedagogical practice; 

(ii) The training model course offered to the teachers does not promote the appropriation and 

autonomy needed for the implementation of the CTS approach in a curricular planning; and 

(iii) The associated use of the CTS approach is efficient to promote the literacy in scientific 

text to students. The main goal was to evaluate how a group of Biology teachers in Natal-RN 

understands and applies the CTS approach in favor of the scientific literacy with high school 

students. In addition, propose as educational product, an investigative sequence with a CTS 

approach focused to ecology teaching in order to ascertain the potential of CTS teaching and 

research for the scientific literacy and to contribute with teachers training to potentialize this 

practice. The data were created from instruments such as: exploratory questionnaire, interview 

and sequence of research teaching in the CTS perspective on ecology contents. The last one 

was developed and applied to students in the first year of high school. There are indications, 

in the analysis of the data, that many teachers present a limited, if not, misleading, view of 

scientific literacy. It was noticed, that the teachers do not fully understand the meaning of this 

terminology, although, they point out to know elements intrinsic to it. Complementing the 

answer, it was evidenced that the CTS approach is understood by most teachers, in a narrow 

view of the scientific knowledge applicability and in the interaction between C-T-S. In 

addition, it was evidenced that the courses of continuous training offered have little to 

contribute to overcome the ideas listed before, which make them obstacles that difficult the 

effective implementation of the CTS approach and the development of students' scientific 

literacy. The data obtained from the application of the teaching sequence revealed an 

important contribution of the CTS approach in the development of skills and essential abilities 

for scientific literacy. It was noticed in the students' answers the acquisition of scientific terms 

for social use, attitudes that involve responsible decision-making related to environmental 

problems and the development of critical thinking by students. 
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INTRODUÇÃO 

 

A abordagem CTS está presente na minha prática docente desde as primeiras 

intervenções realizadas na escola, por meio do Pibid (Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência). Tomar conhecimento das diversas propostas didáticas, desde a 

formação inicial, fez-me redimensionar novos olhares para o “ensinar ciências”. 

 O meu primeiro artigo
1
 escrito sobre relatos dessas experiências na escola 

detinha, por exemplo, olhares que se voltavam para o uso da abordagem CTS e 

investigativa como forma de melhorar a aprendizagem dos alunos sobre conteúdos 

abstratos de ecologia. Quando pudemos evidenciar nos resultados, alunos mais ativos e 

participativos em sala de aula.  

Nesse viés, voltei às atenções para abordagens de ensino efetivas, não somente 

na aprendizagem dos alunos, mas que pudessem se mostrar como um caminho profícuo 

no desenvolvimento de valores e atitudes, necessárias para a vida, como é o caso da 

abordagem CTS e investigativa.  

A abordagem CTS é reconhecida por muito pesquisadores do ensino de ciências, 

por apresentar objetivos que transcendem a motivação dos alunos no ambiente escolar. 

Auler & Bazzo (2001) apoiados nas ideias de Rubba e Wiesenmayer (1988), destacam 

que esta perspectiva permite a contextualização de aspectos relacionados à Ciência, 

Tecnologia e Sociedade, o que favorece a formação de cidadãos letrados 

cientificamente. Desse modo, por representar uma significativa forma de contextualizar 

o ensino de ciência, Auler (2003); Roso e Auler (2016) atribuem a esta abordagem, o 

desenvolvimento de valores e atitudes para formação de cidadãos capazes de tomar 

decisões, fazer escolhas coerentes, articular informações para resolver problemas de 

cunho social e/ou coletivo.   

Similarmente, as atividades investigativas quando utilizadas de forma efetiva e 

problematizadora são capazes de desenvolver nos alunos competências e habilidades 

necessárias para: reconhecer as diversas situações problemáticas intrínsecas ao 

cotidiano, compor articulações entre as evidências científicas e hipóteses para 

explicação de problemas propícios no dia-a-dia; opinar, defender e argumentar suas 

                                                 
1
 HORA, B. L. V.; NUNES, E. F.; PINHEIRO, S. A.; ARAUJO, S. R.; SILVA, M. F.; COSTA, I. A. S. Por trás do 

muro da escola: conhecendo a função ecológica e social da lagoa de captação. In: IVANEIDE ALVES SOARES DA 

COSTA. (Org.). Formação de professores: interação Universidade - escola no PIBID/UFRN: v.5: a fala dos autores 

de Biologia - edital 2011. 1. ed. Natal: EDUFRN, 2014. p. 249-276. 
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ideias, como defendem Campos & Nigro (1999). Dessa forma, nota-se também a grande 

importância desse tipo de educação para a formação de cidadãos críticos, como elucida 

Sandoval (2005).  

Os documentos oficiais PCNEM (2014) falam sobre esse tipo de formação, 

dizendo que o ensino, não somente o de Biologia deve proporcionar bases para 

compreensão do “todo” em uma esfera global, favorecendo a formação de indivíduos 

críticos e reflexivos, capazes de relacionar o aprendido em sala de aula com as situações 

decorrentes em seu cotidiano.  Essas expressões retomam as ideias de trazer para o 

ensino, a citar o de Biologia, o discurso das inter-relações que há entre ciência, 

tecnologia e sociedade de modo a promover o desenvolvimento de competências e 

habilidades necessárias para que os educandos possam agir e tomar decisões 

responsáveis frentes a ciência e tecnologia, a partir dos conhecimentos científicos 

depreendidos em sala de aula.  

Essa “nova” demanda estabelecida pela sociedade contemporânea exige do 

professor uma nova forma “ser”, “estar” e “agir”, de modo que o mesmo abarque os 

conhecimentos necessários para se apoderar dessa nova forma de ensinar. Porém, 

muitos fatores podem está imbricados em decorrência da dificuldade que os docentes 

encontram na incorporação das abordagens inovadoras e dos temas atuais de ensino, a 

citar: a formação inicial e continuada; carga horária excessiva e indisciplina em sala de 

aula. Sendo assim, retratamos também que desde a formação inicial do professor até a 

continuada, torna-se relevante o conhecimento das propostas curriculares vigentes, bem 

como das concepções teórico-metodológicas que as norteiam, uma vez que mudanças 

no currículo nos levam a repensar o papel do docente para a abordagem CTS e 

investigativa no campo educacional. 

Dessa forma, percebendo, a importância e necessidade de uma sociedade com 

cidadãos conscientes e atuantes para resolver questões do dia-a-dia com vistas a sua 

manutenção de uma boa qualidade de vida, concebemos, então, que se faz necessário 

investigar o processo de ensino e aprendizagem sobre como trabalhar com temáticas que 

abrangem as abordagens CTS e investigativas com vistas ao alcance o letramento 

científico. 

Nesse sentido, pensamos ser importante averiguar a compreensão de um grupo 

de professores que lecionam a disciplina de Biologia em Natal/RN a respeito da 

abordagem CTS e investigativa, visto que essas já se mostravam, para nós 
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pesquisadores, como um importante caminho para o desenvolvimento de competências 

e habilidades necessárias para atuação do educando em seu cotidiano.  

Buscamos os referenciais teóricos que pesquisam o currículo CTS, (BAZZO, 

1998; AULER; BAZZO, 2001; SANTOS; MORTIMER, 2000) o Ensino Investigativo 

(CAMPOS & NIGRO, 1999; TRÓPIA, 2011; ZÔMPERO & LABURÚ; 2011) o 

Letramento científico (CACHAPUZ et al., 2005; SANTOS, 2007a; SANTOS, 2007b), e 

a Formação de professores (AULER; DELIZOICOV, 2003; TEIXEIRA, 2003). 

Diante desse contexto, e também das reflexões sobre o tema, propusemos 

responder as seguintes indagações: (i) Os professores de Biologia de Natal/RN 

compreendem a abordagem CTS e investigativa e aplicam em sala de aula no sentido de 

favorecer o letramento científico? (ii) Quais os possíveis motivos que dificultam a 

efetivação do enfoque CTS na prática pedagógica por esses professores? (iii) Quais os 

impactos dos cursos de formação continuada na compreensão para incorporação prática 

de tais abordagens, por esses professores? (iv) Quais as contribuições da aplicação uma 

sequência de ensino investigativa na perspectiva CTS sobre conteúdos de ecologia para 

o letramento científico dos estudantes?  

A partir dessas inquietações elaboramos e sugerimos as seguintes hipóteses: (i) 

Os docentes apresentam dificuldades em elaborar propostas de ensino dentro da 

abordagem CTS por não compreenderem os pressupostos teóricos, dificultando a 

incorporação dessa abordagem na prática pedagógica; (ii) O  modelo de curso de 

formação oferecido aos professores não promove, significativamente, a apropriação e 

autonomia necessária para  incorporação da prática da abordagem CTS no planejamento 

curricular; e (iii) O uso associado de abordagem CTS e investigativa é eficaz para 

promover o letramento científico dos alunos.  

Tentando responder a tais questionamentos e hipóteses, esta pesquisa apresenta 

como objetivo geral: Avaliar como um grupo de professores de Biologia em Natal-RN 

compreende e aplica a abordagem CTS e investigativa no sentido de favorecer o 

letramento científico dos estudantes do ensino médio. E propor como produto 

educacional, uma sequência investigativa com enfoque CTS para o ensino de ecologia 

com o intuito de averiguar a potencialidade do ensino CTS e investigativo para o 

letramento científico e contribuir com a formação de professores para potencializar essa 

prática. 

E mais especificamente, (i) identificar as concepções e prática dos professores 

de Biologia de Natal/RN acerca da abordagem CTS, investigativa e letramento 
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científico; (ii) elaborar e validar uma sequência de ensino investigativa na perspectiva 

CTS para promoção do letramento científico dos alunos do ensino médio e (iii) avaliar o 

potencial pedagógico de uma sequência de ensino investigativa  na perspectiva CTS na 

promoção do letramento científico. 

Esta dissertação está organizada em quatro capítulos que dialogam entre si. No 

primeiro capítulo, objetivamos traçar breves considerações acerca da abordagem CTS, 

ensino investigativo, letramento científico, abordagem CTS e investigativa como um 

caminho para o letramento científico, e formação de professores, apreendendo suas 

inferências no currículo do ensino de ciências do Brasil.  

No segundo capítulo, há a descrição da pesquisa, a qual está embasada sob a luz 

de referenciais teóricos da pesquisa quali-quatitativa. Neste, ainda encontram-se 

evidenciados os passos sequenciais percorridos por este estudo, bem como, os 

instrumentos utilizados para a coleta dos dados. O terceiro capítulo desponta para a 

análise de dados em torno das concepções dos professores acerca da abordagem CTS e 

letramento científico, obtidos por meio do questionário exploratório e entrevista.  

No último capítulo, apresentamos a análise de dados relacionado a avaliação do 

potencial pedagógico de uma sequência de ensino investigativa com enfoque CTS para 

o letramento científico dos alunos, guiada pelo tema da bioacumulação e 

biomagnificação trófica no Rio Potengi/RN.  

E, por fim, nas considerações finais, a partir da análise conjunta dos resultados, 

são apresentadas algumas reflexões e considerações sobre as questões de investigação, 

evidenciando aspectos necessários para que a abordagem CTS e investigativa sejam 

efetivadas com vistas para o letramento científico seja efetivado.   
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE CTS E ENSINO INVESTIGATIVO PARA 

O LETRAMENTO CIENTÍFICO 

 

Neste capítulo abordaremos algumas questões acerca do letramento científico, 

da abordagem CTS e investigativa. Para isso, organizamos o capítulo da seguinte forma: 

na seção 1, discutiremos as tendências atuais no ensino de ciências; na seção 2, 

apresentaremos a educação científica: letrar ou alfabetizar?; na seção 3, será abordada a 

abordagem CTS no contexto do ensino; na seção 4, será discutido a abordagem CTS 

para prática pedagógica; na seção 5, destacaremos o ensino investigativo para cidadania 

crítica; na seção 6, teceremos comentários acerca da abordagem CTS e investigativa 

como caminho para o letramento científico; na seção7, será dada ênfase à formação e 

prática de professores de ciências no contexto da educação para cidadania. Por fim, 

teceremos uma breve conclusão acerca dos temas abordados neste capítulo. 

 

1.1 TENDÊNCIAS ATUAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

O ensino de ciências tem passado por progressivas mudanças ao longo das 

décadas. Seus objetivos educacionais são em suma norteados pela vigente conformação 

social. Em outras palavras, observa-se que de acordo com os objetivos demarcados nas 

instâncias sociais, há uma proposição de objetivos educacionais para o ensino de 

ciências de modo a atender as demandas socialmente definidas. Mudanças semelhantes 

a essa também tem ocorrido na educação científica. Sobre isso, Santos (2011) afirma 

que os propósitos desta educação têm se modificado conforme o contexto sócio-

histórico.  

Contrapondo-se ao que se sugerem, atualmente, nos objetivos promulgados para 

este ensino que é a formação cidadã pautada na autonomia e desenvolvimento crítico 

dos discentes, no período pós-segunda guerra havia a priorização da formação de “minis 

cientistas” (KRASILCHIK, 1987). Porém, com os agraves ambientais, já na década de 

1970, os ideais para educação científica começam a incorporar ideias do movimento 

CTS para formação cidadã (SANTOS, 2011).  

Anteriormente à percepção dos agravamentos ambientais, a formação 

educacional básica se direcionava para atender os requisitos ideológicos promulgados 
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por uma sociedade que vislumbrava de forma marcante os resultados atingidos pelo 

desenvolvimento científico e tecnológico da época citada. Desse modo, podemos 

entender que pensamentos acerca das maravilhas da ciência e tecnologia podem levar à 

falsa crença de que, somente, os avanços ocorridos nestas duas esferas são suficientes e 

necessários para o desenvolvimento humano e social. A proximidade com esses 

pensamentos, ideologicamente, direcionam a sociedade para mais perto dos avanços 

científicos e tecnológicos, os distanciando dos pensamentos que entornam o equilíbrio 

do desenvolvimento científico-tecnológico, qualidade de vida e bem estar social.  

Neste caminho, Santos & Mortimer (2000, p.102) destacam que: 

 

O desenvolvimento científico e tecnológico tem exercido uma 

poderosa influência sobre o comportamento humano. Os hábitos 

de consumo, as relações humanas, o modo de vida, as relações 

de trabalho, as crenças e valores são cada vez mais resultantes 

de demandas do desenvolvimento tecnológico. (SANTOS; 

MORTIMER, 2000, p.102). 

 

 A partir dessas colocações, destaca-se, então, a necessidade de preparar os 

cidadãos para que se empenhem em reconhecer e se responsabilizar pelos problemas 

sociais. Sobre isso, Waks (1992 apud SANTOS & MORTIMER, 2000) expõe: 

  

cidadãos responsáveis aceitam a responsabilidade em relação 

aos impactos da ciência e da tecnologia sobre a sociedade. Eles 

a) procuram compreender como mudanças na ciência e na 

tecnologia estão afetando as pessoas na nossa sociedade, para 

ajudá-las ou para prejudicá-las; b) pensam ativamente sobre [tais 

mudanças] e decidem o que é correto e melhor para a sociedade; 

e c) comprometem-se a participar ativamente como indivíduos, 

tomando decisões pessoais e como membros da sociedade, 

trazendo seus valores para sustentar a tomada de decisão 

coletiva. (p.15). 

 

Assinalamos, então, para as semelhanças dessas ideias com os objetivos 

propostos para o letramento científico. Sendo assim, evidenciamos o que seria uma 

pessoa letrada para a respeitada Fundação Nuffield, a qual tem influenciado fortemente 

as ideias de letramento científico adotada pelo ILC (Indicador de Letramento 

Científico). Para essa, uma pessoa “cientificamente letrada”, deveria: apreciar e 

compreender o impacto da ciência e da tecnologia na vida cotidiana; tomar decisões 

pessoais, informado sobre as coisas que envolvem a ciência, como a saúde, a 
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alimentação e o uso dos recursos energéticos; ler e compreender os pontos essenciais 

de relatos da mídia sobre as questões que envolvem a ciência; e refletir criticamente 

sobre as informações incluídas ou omitidas em tais relatos. 

Sobre o letramento científico no Brasil, especificamente, estudos realizados e 

suas análises apontam para o baixo nível de letramento científico dos brasileiros. Dados 

como esses são apontados pelo PISA (2015) e ILC (2015). O agravado caso que se 

remontam para o ensino de ciências, acerca do letramento científico, nos leva a 

reconhecer a necessidade de alavancar estudos que se direcionam tanto para a formação 

de professores, quanto para a formação dos alunos, com vistas a minimizar o quadro.   

Nesse cenário, podemos depreender que a abordagem CTS e investigativa 

podem ser um caminho para o letramento científico, e sua efetivação no processo 

educacional podem ser o norte para romper e/ou minimizar a situação comentada.  

 

1.2 EDUCAÇÃO CIENTÍFICA: LETRAR OU ALFABETIZAR?  

 

Atualmente, os direcionamentos educacionais exigidos pela configuração social 

vigente estão pautados na educação para cidadania. Quando se pensa, portanto, em 

habitar responsavelmente num mundo marcado pelos contributos e implicações da 

ciência e tecnologia, esse tipo de educação se torna prioritariamente necessária.   

Nesse quesito, Hofstein, Aikenhead e Riquarts (1988 apud SANTOS; 

MORTIMER, 2000); Santos & Mortimer (2001); Santos & Schnetzler (1997) e, 

Tenreiro-Vieira & Vieira (2005), apontam para a abordagem CTS como promissora, 

cujo principal objetivo está na preparação dos alunos para exercício da cidadania. Seus 

princípios se norteiam em despertar não somente o interesse dos alunos, mas também 

levá-los a inquietação pelo desconhecido, permitindo uma compreensão articulada entre 

os conteúdos científicos e as problemáticas sociais. Tais aspectos possibilitam 

desenvolver uma visão crítica acerca das implicações científicas e tecnológicas, 

resultando no agir e tomar decisões coerentes.  

Esse mesmo objetivo também tem sido atribuído ao ensino por investigação, 

como aponta Sandoval (2005) em suas explicitações sobre esta abordagem:  

 

[...] em sociedades democráticas contemporâneas, os cidadãos 

necessitam compreender a natureza do conhecimento e da 

prática cientifica a fim de participar eficazmente em decisões 

politicas e interpretar o significado das novas implicações 
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científicas em suas vidas. (SANDOVAL, 2005, p. 637, tradução 

nossa). 

 

 

Percebe-se nesse ponto, que os sentidos aqui evocados na formação cidadã se 

entrelaçam às configurações objetivas da educação científica. Sobre isso, Cachapuz et. 

al (2005) afirmam que tal educação, na visão dos especialistas, converteu-se numa 

exigência urgente e essencial para o desenvolvimento de pessoas. Em seus estudos esses 

autores se contrapõem também à educação científica voltada para formação de 

cientistas, alegando que “esta orientação transmite uma visão deformada e empobrecida 

da actividade científica”. (CACHAPUZ et. al 2005, p.31). E assumem, convictamente, a 

necessidade de alfabetizar/letrar cientificamente todos os cidadãos, justificando a 

necessária participação dos indivíduos na tomada de decisões democráticas e/ou frente 

às implicações da ciência e tecnologia na sociedade. 

Nessas considerações, realça-se as expressões Alfabetização Científica e 

Letramento Científico que, de acordo com Cachapuz et al. (2005), remetem-se ao seu 

equivalente em inglês scientific/science literacy (SL), inicialmente usado, no final dos 

anos 1950 e início dos anos 1960, para dar ênfase à necessidade de se especificar um 

currículo apropriado de Ciências. Nesse período, várias concepções foram atribuídas à 

educação científica como destaca Santos (2007b) em seu estudo sobre o tema: 

 

Enquanto alguns autores defendiam a educação para a ação 

social responsável, a partir de uma análise crítica sobre as 

implicações sociais da ciência e da tecnologia, outros passaram 

a defender a compreensão da natureza da atividade científica 

como aspecto central na educação científica. Assim, diferentes 

concepções e perspectivas foram sendo propostas sobre o que 

seria AC/LC. (SANTOSb, 2007, p. 478). 

 

  Nesse discurso, por se tratar de um termo polissêmico motivado por inúmeras 

interpretações e significados, conduzido por um conceito difuso pouco definido, como 

explicita Carvalho (2009), convém apresentar algumas concepções de alfabetização 

científica/letramento científico, encontradas na literatura. 

Retratamos para as expressões de Shen (1975 apud CARVALHO, 2009), o qual 

considera três proposições para alfabetização científica/letramento científico. O 

primeiro seria um letramento Prático, ligado à resolução de problemas; o segundo seria 

o Cívico, que possibilitaria o exercício da cidadania ao utilizar conhecimentos 

científicos e aqueles relacionados aos usos da ciência para participar dos processos 
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democráticos. Em último, estaria o Cultural, motivado pelo interesse em conhecer a 

ciência como empreendimento humano.  

Autores como Cachapuz et. al (2005) e  Sasseron & Carvalho (2011) apontaram 

as ideias de Bybee, na perspectiva de expor os diferentes sentidos ao termo 

alfabetização/letramento científico. Bybee, para ir mais além de uma utilização 

superficial do conceito de alfabetização/letramento científico, denotou ao termo níveis 

diferentes. Em um nível nominal, um indivíduo não compreenderia um termo e/ou não o 

entenderia como uma questão científica. No nível funcional do letramento, o indivíduo 

pode até utilizar um vocabulário científico, mas geralmente a aplicação é 

descontextualizada.  Para esse autor, no nível conceitual e procedimental, o indivíduo 

percebe a intrínseca relação entre o conteúdo e os experimentos, ou seja, apresenta a 

compreensão sobre a forma peculiar de como o conhecimento é produzido. O nível 

multidimensional se trata de uma visão mais ampla, nela se espera que o indivíduo 

letrado incorpore a filosofia e a história da ciência além da dimensão social da ciência.  

Ao evidenciar as ideias de Branscomb (1981), Carvalho (2009) mostra que a 

definição de letramento científico encontrada nas raízes latinas se apresenta como 

capacidade de leitura, escrita e compreensão do conhecimento humanamente produzido 

e sistematizado. Enquanto, Chassot (2003) citado por Santos (2007b) expõe que 

alfabetização científica/letramento científico apresenta fundamentos no domínio de 

conhecimentos científicos necessários para o cidadão desenvolver-se na vida diária.  

No sentido mais amplo, e apontando elementos de grande significância na 

educação científica para atuação cidadã, foi apresentado PISA (“Programme for 

International Student Assessment”), da OCDE (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico) que: 

 

“A Literacia científica é a capacidade de usar o conhecimento 

científico, de identificar questões e de desenhar conclusões 

baseadas na evidência por forma a compreender e a ajudar à 

tomada de decisões sobre o mundo natural e das alterações nele 

causadas pela actividade humana.” (OCDE, 2003, p.133). 

 

Além dos aspectos correlativos ao próprio conceito do termo Alfabetização 

científica/ Letramento científico, no Brasil correntes teóricas no âmbito da educação em 

ciências têm refletido sobre qual o termo mais correto a ser usado, principalmente, 

quando se considera as enuncias de Krasilchik & Marandino (2007) ao colocar que “no 
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campo da Linguagem já existe uma reflexão sobre as diferenças entre alfabetização e 

letramento”. 

Como destaca Soares (1998), uma pessoa letrada assume a posição que difere 

somente do ler e escrever os termos, ela exerce prática social e utiliza a escrita. Para 

entendermos melhor o que é letramento científico, recorreremos primeiramente à 

concepção de letramento. Para kleimam, “„letramento‟ é um conceito criado para 

referir-se aos usos da língua escrita não somente na escola, mas em todo lugar”. 

(KLEIMAM, 2005). Dessa forma, podemos entender que uma pessoa letrada é capaz de 

usar a língua em situações que excedem àquelas em que é exposto na escola. A 

concepção de letramento pressupõe um aluno de caráter ativo, que age na sociedade por 

meio da escrita e da interpretação do que é lido ou expresso por ele, ou seja, um 

indivíduo letrado é aquele capaz de agir por meio da língua em contextos que são 

externos ao ambiente escolar. 

Nesse sentido, considerando os aspectos brasileiros sobre a linguagem, o 

conceito de letramento se afasta drasticamente do conceito de alfabetização, visto que 

este se trata da mera decodificação de símbolos linguísticos e absorção dos significados 

vinculados ao mesmo. Já o letramento pressupõe uma posição ativa do individuo que 

dotado do conhecimento acerca da língua e do contexto social é proficiente nessa 

comunicação, agindo e sendo capaz de tomar decisões em situações e em relação a 

assuntos que não se restringe, unicamente, ao ambiente escolar. Ao extrapolar o 

ambiente escolar, esse indivíduo letrado reflete acerca dos conhecimentos adquiridos e 

(re)significando-os de tal forma que os torna base de sua ação no meio social.  

Aplicando esse conceito de letramento à área das ciências, podemos considerar 

que letramento científico é uma condição balizada na leitura, compreensão e expressão 

crítica da ciência, como reconhece Santos (2007b) em seu extensivo estudo sobre o 

tema. Este mesmo autor faz uma diferenciação das expressões alfabetização científica e 

letramento científico (ambas utilizadas na literatura como traduções do termo em inglês, 

scientific literacy). Para o mesmo, o termo alfabetização se trata de um domínio mais 

elementar no ensino de Ciências, estando atrelada a simples leitura de vocábulos 

científicos, por exemplo. Contrapondo-se a isso, o termo letramento científico estaria 

associado à prática social do ensino de Ciências (SANTOS, 2007b, p. 479). 

Krasilchik & Marandino (2007), embora adotem o termo alfabetização científica 

em suas pesquisas, mencionam claramente o sentido de letramento científico associado 

à prática social quando explicitam que:  
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Se ampliarmos essa definição de letramento para o âmbito da 

ciência, entendemos que ser letrado cientificamente significa 

não só saber ler e escrever sobre ciência, mas cultivar e exercer 

as práticas sociais envolvidas com a ciência, em outras palavras, 

fazer parte da cultura científica. (KASILCHIK & 

MARANDINO, 2007, p.17). 

 

Sendo assim, uma pessoa letrada cientificamente compreende e articula o 

conteúdo na resolução de problemas; expressa opiniões e participa de debates 

científicos; posiciona-se criticamente sobre os impactos do desenvolvimento científico e 

tecnológico na sociedade. Sendo, portanto, um cidadão preparado a toma decisões na 

sociedade, de modo a atender em principal as demandas coletivas.  

Nessa vertente, Santos (2007b) ainda retrata que a educação científica na 

perspectiva do letramento deve superar o modelo de ensino de ciências predominante 

nas escolas, incorporando três aspectos: a natureza da ciência, a linguagem científica e 

aspectos sociocientíficos. Nesse caminho, nos dirigimos a Santos (2007a) que também 

admite que reivindicar processos de letramento científico é defender abordagens 

metodológicas contextualizadas imbricadas na discussão dos aspectos sociocientíficos 

mediadora da compreensão das relações ciência-tecnologia-sociedade, necessária para a 

formação cidadã. 

1.3 ABORDAGEM CTS NO CONTEXTO DO ENSINO  

 

Diante dos mitos sobre o fazer científico, muitos estudiosos da filosofia e 

sociologia da ciência tem postulado que o culto à ciência, vista muitas vezes como a 

salvação do mundo e como um objeto neutro, nada mais é do que uma falácia, visto que 

se observou que a eficácia da ciência em relação à solução de problemas sociais 

complexos não é garantida. O mito da ciência como salvadora do mundo é tão 

questionável como o mito da ciência como um objeto neutro, visto que o fazer científico 

e tecnológico está ligado muitas vezes às questões políticas e econômicas mundiais. 

Os questionamentos referentes aos mitos que permeiam a ciência trouxeram à 

superfície dos debates científicos a relação entre o fazer científico e a sociedade, 

considerando, portanto, a função social da ciência, e/ou o fazer científico/tecnológico e 

o meio ambiente, trazendo à tona as interferências que a ciência promove na natureza. 

Este ambiente de debate e questionamentos acerca dos mitos que circundam o 
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cientificismo predominante, sobretudo no século XX, forma o contexto que viria, na 

década de sessenta, dar origem a necessidade de uma produção científica que 

estabelecesse laços significativos entre a ciência, tecnologia e a sociedade. Segundo 

Santos & Mortimer (2000), esse novo modelo de produção científica ganha força 

principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Os autores ressaltam que esse modelo 

que se desenvolveu no pós-guerra propõe uma mudança no paradigma científico, 

estabelecendo a relação dos cientistas com outros profissionais e exigindo que o 

cientista tenha uma nova postura reflexiva sobre as suas atividades e a importância delas  

 

Esse novo modo de produção tem acarretado um aumento 

da responsabilidade social dos produtores de 

conhecimento científico e tecnológico. Nele os diferentes 

profissionais se unem no interesse comum de resolver 

grandes problemas, como a cura da AIDS, a escassez ou 

má distribuição de alimentos, etc. Isso passa a exigir do 

novo cientista uma maior reflexão e, sobretudo, a 

capacidade de dialogar com outras áreas para participar da 

análise de tais problemas em uma perspectiva 

multidisciplinar. (SANTOS; MORTIMER, 2000, p. 112). 

 

Fica claro que conceber a ciência em interação com a técnica e a sociedade traz 

ao fazer científico novos desafios. Entre esses desafios está a responsabilidade social 

atribuída aos cientistas que passam a desenvolver uma posição mais reflexiva e a 

capacidade de dialogar com outras áreas do conhecimento, com o objetivo de realizar 

trabalhos em cooperação com outros profissionais, buscando, assim, avanços no que se 

refere ao bem-estar social. 

É diante desse cenário acima descrito e da demanda relacionada ao letramento 

científico da população que os currículos com ênfase em CTS ganham destaque. Sobre 

isso, Santos & Mortimer (2001) dizem: 

 

Essa necessidade do controle público da ciência e da tecnologia 

contribuiu para uma mudança nos objetivos do ensino de 

ciências, que passou a dar ênfase na preparação dos estudantes 

para atuarem como cidadãos no controle social da ciência. Esse 

processo teve início nos países europeus e da América do Norte 

e resultou no desenvolvimento de diversos projetos curriculares 

CTS destinados ao ensino médio. (SANTOS; MORTIMER, 

2001, p.96). 
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Como pudemos ver no trecho acima, a abordagem pedagógica baseada na 

proposta interdisciplinar CTS tem sua origem em uma preocupação com o avanço 

científico e tecnológico mundial. Diante disso, cresceu a busca por redimensionar o 

ensino de ciências a fim de transformar os cidadãos em agentes de controle do avanço 

tecnológico e científico. Com o fim de suprir essa necessidade, a abordagem CTS surgiu 

nos âmbitos acadêmicos por volta das décadas de 60 e 70 e foi estendida à educação 

secundária nos anos oitenta. Tal abordagem CTS tem seu surgimento em contextos 

específicos, nos chamados países capitalistas centrais (Estados Unidos, Inglaterra, 

Canadá, Holanda e Austrália, e países da Europa), nos quais os estudos das relações 

CTS tinham preocupações diferenciadas (AULER; BAZZO, 2001). Autor como Waks 

(1990) atenta para a rápida expansão deste campo de estudo nas instituições educativas 

dos Estados unidos, Canadá, Europa, Nova Zelândia e Sul da América.  

O emprego da abordagem CTS no ensino de ciências tem como objetivo crucial 

desenvolver nos discentes a nítida compreensão de como as esferas científicas e 

tecnológicas (C&T) influenciam na sociedade. A promoção de tal entendimento permite 

um uso mais controlado e responsável da C&T na resolução dos problemas cotidianos, 

além de possibilitar a tomada de decisão social e responsável (SANTOS; 

SCHNETZLER, 1997).  Nesse viés, Auler (2003); Bazzo (1998); Roso e Auler (2016) 

atrelam a esta abordagem o desenvolvimento de atitudes e valores essenciais para a 

formação cidadã. Santo & Mortimer (2001, p. 07) ainda consideram “que o principal 

objetivo dos cursos CTS é capacitar os alunos para a tomada de decisão e para uma ação 

social responsável”. Em acordo com esses fundamentos, Auler & Bazzo (2001, p.2) 

ainda colocam que “um dos objetivos centrais desse movimento consiste em colocar a 

tomada de decisões em relação à C&T num outro plano. Reivindicam-se decisões mais 

democráticas (maior número de atores sociais participando) e menos tecnocráticas.”. 

A conscientização dos jovens estudantes de ensino médio é crucial para essa 

mudança de pensamento quanto ao fazer científico e aos modelos de decisão 

tecnocratas, pois essa geração é composta pelos atores sociais, futuros cidadãos que 

terão como missão fiscalizar, limitar e desenvolver o avanço da produção científica e 

tecnológica. Nessa direção, um dos objetivos centrais da abordagem CTS está na 

promoção da educação científica dos cidadãos (SANTOS; MORTIMER, 2000; 

SANTOS 2007a; SCHNETZLER, 1997; TEIXEIRA, 2003 WAKS, 1990). 
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1.4 A ABORDAGEM CTS PARA PRÁTICA PEDAGÓGICA  

 

Dada à importância social e ambiental de se conceber ciência, tecnologia e 

sociedade integradas, devemos aprofundar a discussão e focalizá-la no tema principal 

dessa dissertação: a abordagem CTS no ensino de Biologia no contexto escolar. Com 

isso, antes de caracterizar e discorrer sobre a importância dessa abordagem para o 

letramento científico dos jovens estudantes do ensino médio, devemos considerar a 

forma como é ensinado as disciplinas de ciências e biologia nas escolas brasileiras sem 

a utilização de uma abordagem CTS. Caracterizando esse contexto educacional, 

Teixeira (2003) diz que apesar de haver uma proposta de letramento científico a qual 

associa o ensino de ciência a uma reflexão social do fazer científico, a prática docente 

das disciplinas de ciências ainda privilegia as abordagens internalistas, ou seja, as 

abordagens de ensino que dão ênfase demasiada ao conteúdo e não consideram os 

eventos sociais relacionados à ciência. Sobre o ensino de ciências fundamentado em 

abordagens internalista, o mesmo autor ressalta que:  

 

De fato, quando avaliamos o ensino de ciências (Biologia, 

Química, Física e Matemática); é notável que o perfil de 

trabalho de sala de aula nessas disciplinas está rigorosamente 

marcado pelo conteudismo, excessiva exigência de 

memorização de algoritmos e terminologias, 

descontextualização e ausência de articulação com as demais 

disciplinas do currículo. (TEIXEIRA, 2003, p.178). 

 

A realidade no cotidiano do ensino de ciência em grande parte das escolas 

brasileira é baseada em um ensino de disciplinas como Biologia, Química, Física e 

Matemática pautada numa visão conteudista, ou seja, a valorização demasiada dos 

conteúdos e sua desvinculação às questões sociais que figuram a realidade brasileira. 

Em todo o país, grande parte dos professores de ciências e biologia não aplica em suas 

aulas metodologias de ensino que proporcionem ou que provoquem os seus alunos a 

pensarem em ciência de uma forma crítica, levando em consideração as questões sociais 

que os circundam. 

Considerando esse contexto do ensino de ciências nas escolas brasileiras, duas 

perguntas nos surgem: (i) o que é um currículo em enfoque CTS e quais atitudes e 

métodos de ensino se configuram como pertencentes a essa abordagem? e (ii) qual é a 
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importância de se ensinar ciências e biologia sob a perspectiva da ciência 

contextualizada com as questões sociais? 

Para responder a primeira pergunta, recorreremos a Santo e Mortimer (2000), 

visto que eles trazem em sua obra definições acerca da abordagem CTS feita por alguns 

autores. A primeira definição apresentada foi feita por Roberts (1991) que se refere à 

abordagem CTS e a abordagem “Ciência no contexto social” como 

 

aquelas que tratam das inter-relações entre explicação científica, 

planejamento tecnológico e solução de problemas, e tomada de 

decisão sobre temas práticos de importância social. Tais 

currículos apresentam uma concepção de: (i) ciência como 

atividade humana que tenta controlar o ambiente e a nós 

mesmos, e que é intimamente relacionada à tecnologia e às 

questões sociais; (ii) sociedade que busca desenvolver, no 

público em geral e também nos cientistas, uma visão 

operacional sofisticada de como são tomadas decisões sobre 

problemas sociais relacionados à ciência e tecnologia; (iii) aluno 

como alguém que seja preparado para tomar decisões 

inteligentes e que compreenda a base científica da tecnologia e a 

base prática das decisões; e (iv) professor como aquele que 

desenvolve o conhecimento de e o comprometimento com as 

inter-relações complexas entre ciência, tecnologia e decisões. 

(ROBERTS, 1991 apud SANTOS; MORTIMER, 2000, p.112). 

  

A definição apresentada por Santos e Mortimer ao citar Roberts (1991) afirma 

que a abordagem CTS é concebida como uma proposta de inter-relação entre ciência, 

tecnologia e soluções de problemas sociais. Diante dessa inter-relação, alguns elementos 

constitutivos do ensino de ciências têm as suas concepções redimensionadas como, por 

exemplo, a ciência, a sociedade, o aluno e o professor. Para o autor, a ciência em uma 

perspectiva CTS é concebida como uma atividade humana caracterizada pela busca do 

controle do ambiente e do próprio homem, ou seja, a ciência é um instrumento de 

controle de âmbito mundial que tem laços estreitos com a tecnologia e não pode estar 

dissociada as questões sociais. Por sua vez, a sociedade seria um agente que busca 

chamar a atenção para o poder de tomada de decisão que o público em geral e os 

cientistas devem ter em relação aos problemas sociais relacionados à ciência e à 

tecnologia.  

Ao tratarmos do papel do aluno e do professor nessa perspectiva CTS não 

fugimos da lógica que estamos desenvolvendo. Sendo o aluno aquele que assume o 

papel de aprendiz, na perspectiva CTS, ele é aquele que será preparado para tomar 
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decisões relacionadas a problemas sociais ligados à ciência. Sob essa visão, o aluno não 

é um mero aprendiz de conteúdos científicos e sim, um indivíduo que deve ser 

capacitado para agir na sociedade a partir de sua capacidade de tomar decisões em 

relação às questões sociais ligadas ao desenvolvimento científico. 

O professor, de acordo com Roberts (1991), é um agente comprometido com a 

inter-relação CTS capaz de desenvolver, por meio do ensino, a capacidade de tomada de 

decisão ou despertar no aluno essa atitude ativa em relação aos conteúdos científicos 

relacionados na escola. Dessa forma, atribuímos ao professor de ciências a figura de um 

provocador que tem como missão tirar o aluno do posicionamento passivo em relação 

aos conteúdos de ciências e mostrá-lo que ele pode agir no mundo a partir dos 

conhecimentos adquiridos nas aulas de ciência. 

De fato, uma abordagem internalista que vise apenas a transmissão de conteúdos 

sem a devida relação desses conteúdos com o contexto social obriga aos alunos a 

assumirem um posicionamento passivo em relação ao seu aprendizado e à sua ação no 

mundo. No ensino de ciências meramente conteudista, o professor, visto como o 

detentor de todo o conhecimento possível de tal disciplina, é um transmissor de 

informações e o aluno, por sua vez, torna-se o receptor de tais informações e a ele é 

confiado a competência de decorar conteúdos, terminologias e conceitos que na maioria 

das vezes são tão abstratos que são difíceis de o aluno relacioná-los com o mundo em 

que vivemos. Buscando quebrar essa perspectiva de ensino conteudista relacionado ao 

ensino das disciplinas de ciências, na abordagem CTS é proposto uma nova perspectiva 

de ensino que inclui em seu programa a inter-relação entre ciência, tecnologia e 

sociedade. 

Sabemos, a partir do que foi dito por Roberts (1991), quais são os elementos que 

ganham destaque na abordagem CTS, mas, para podermos definir e compreender essa 

perspectiva de ensino, precisamos conhecer quais são as características dessa 

abordagem. Para isso, Santos e Mortimer (2000) destacam o seguinte trecho em que 

Bybee (1987) caracteriza a abordagem CTS como: 

 

pesquisa e desenvolvimento de currículos que contemplem, 

entre outros: (i) a apresentação de conhecimentos e habilidades 

científicos e tecnológicos em um contexto pessoal e social; (ii) a 

inclusão de conhecimentos e habilidades tecnológicos; (iii) a 

ampliação dos processos de investigação de modo a incluir a 

tomada de decisão e (iv) a implementação de projetos de CTS 
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no sistema escolar. (BYBEE, 1987 apud SANTOS; 

MORTIMER, 2000, p. 112). 

 

A definição apresentada por Bybee (1987) mostra a abordagem CTS como uma 

proposta de pesquisa e desenvolvimento de currículos educacionais que visam a inter-

relação entre ciência, tecnologia e sociedade. As principais características desses 

currículos desenvolvidos sob uma perspectiva CTS são a relação entre os 

conhecimentos científicos e tecnológicos e o contexto social e pessoal; ampliação do 

processo de investigação em busca da introdução da tomada de decisão nesse processo e 

a implementação de projetos escolares sob a perspectiva CTS. Como podemos perceber 

Bybee, ao definir a abordagem CTS, expõe também os objetivos em conceber o ensino 

das disciplinas de ciências na educação básica sob a perspectiva de inter-relação entre 

ciência, tecnologia e sociedade. Entre esses objetivos, damos destaque a busca pela 

relação entre o ensino das disciplinas de ciências ao contexto social e pessoal do aluno, 

a inclusão da tomada de decisão no processo de investigação e o desenvolvimento de 

projetos educacionais fundamentos na relação entre ciência, tecnologia e sociedade. 

Como vimos na perspectiva de Bybee, a abordagem CTS é uma proposta 

essencialmente pedagógica de mudança do currículo educacional do ensino das 

disciplinas de ciências na educação básica. Na agenda dessa proposta de mudança, há a 

inserção da tomada de decisão no processo de aprendizagem. Isso mostra que, ao 

utilizar a abordagem CTS em suas aulas, o professor deve objetivar não apenas 

possibilitar a aprendizagem dos conteúdos de uma forma mais prática e autônoma, mas 

também que este aluno desperte em sua consciência que ele pode agir em seu meio 

social a partir dos conhecimentos adquiridos nas aulas das disciplinas de ciências. 

 

1.5 O ENSINO INVESTIGATIVO PARA CIDADANIA CRÍTICA 

 

Das diversas abordagens que permeiam o âmbito educacional, pode- se colocar a 

prova o Ensino por Investigação conhecido também como “inquiry”, que recebeu 

grande influência do filósofo e pedagogo americano John Dewey. Baptista (2010), em 

seu trabalho, já encara este ensino como marcado por uma longa história no ensino de 

ciências. Zômpero & Laburú (2011) já coloca que, o ensino por investigação pode ser 

tido como um exemplo de abordagem que não teve grande significância no Brasil.  
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No período pós-guerra mundial, põem-se em ascensão nos Estados Unidos a 

veemente necessidade de alavancar o desenvolvimento científico e tecnológico, gerando 

assim um olhar mais aprimorado para a reconfiguração curricular. Apoiados nestas 

ideias gananciosas, o preparo de cientistas, tomou ênfase nesse país. Bapstista (2010) 

apoiada pelas colocações de DeBoer (2006) afirma que, o ensino investigativo, tido 

como uma estratégia a ser adotada em sala de aula, surgiu em meados do século XX.   

Em meio às mudanças de objetivos evocados para esta abordagem de ensino, 

Zômpero & Laburú (2011) admitem que o ensino por investigação, atualmente, tem tido 

finalidades distintas, que se contrapõem a formação de cientistas, como destinado ao 

ensino investigativo na década de 60.  

Na década de 80, retoma ao cenário das práticas pedagógicas, as atividades 

investigativas com enfoques sociais. Em meio aos agravamentos ambientais e 

percebendo a necessidade de propor uma educação que objetivasse o debate das 

implicações científicas na sociedade, as atividades investigativas eram utilizadas para 

orientar os estudantes a resolver os problemas imbricados na sociedade. Nesse caminho, 

Zômpero & Laburú destacam que: 

Nessa perspectiva, as atividades investigativas eram utilizadas 

como orientação para ajudar os estudantes a pesquisar 

problemas sociais como o aquecimento global, a poluição, 

dentre outros. Sendo assim, o objetivo da educação científica era 

o entendimento dos conteúdos, dos valores culturais, da tomada 

de decisões relativas ao cotidiano e à resolução de problemas. 

(ZÔMPERO; LABURÚ, 2011, 72). 

 

 

Nesse discurso, pode-se apontar para os diferentes objetivos que o ensino 

investigativo vem tomando. Sandoval (2005) relembra em suas colocações que esta 

abordagem assumiu novos papeis, principalmente, quando se atribui aos cidadãos a 

necessidade de participação das decisões democráticas.  Essa ideia é reafirmada a partir 

da por Baptista (2010) ao citar Freire (2009) quando diz que neste milênio, o objetivo 

do ensino investigativo encaminha a facilitação literacia científica.   

Ao se tratar, portanto, do letramento científico para atuação cidadã, Trópia 

(2011) enfatiza, a partir da década de 80, as atividades investigativas foram associadas 

às perspectivas de alfabetização/letramento científico e enfoque CTS. É notado no 

exposto que a ideia de trabalhar atividades investigativas encaminhadas pelas regras do 

método científico, já se tornaram inconcebíveis. Este autor ainda conclui que, a noção 
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de investigação como prática de ensino de Ciências, assume novas perspectivas, como 

destacado:  

[...] a prática de ensinar Ciências por investigação passa a 

contemplar com os alunos: uma visão critica da Ciência, as 

condições de produção e as implicações sociais da atividade 

cientifica, a fim de formar cidadãos que não assumam uma 

postura passiva frente às implicações cientificas em suas vidas, 

mas que utilizem essas discussões para a tomada de decisões e 

para a construção de uma sociedade democrática. (TRÓPIA, 

2011, p. 133).  

 

De modo geral, concebendo que os objetivos atribuídos ao ensino investigativo, 

transcendem a realização de experimento, ao levantamento de hipóteses, à anotação de 

dados e julgamento de evidências para explicação de um fenômeno. Vislumbramos na 

visão desses autores, que as novas concepções objetivas para este ensino permeiam na 

promoção e desenvolvimento de competências e habilidade, atitudes e valores com 

vistas para a formação de indivíduos que: (i) posiciona criticamente sobre as 

implicações científicas e tecnológicas na sociedade; (ii) compreende a natureza do 

conhecimento científico; (iii) julga evidências para melhor resolver os problemas 

imbricados no seu cotidiano; e (iv) participa da tomada de decisões. Sendo tais pontos 

importantes na constituição de currículos educacionais que visam o letramento 

científico do discente. 

 

1.6 ABORDAGEM CTS E INVESTIGATIVA COMO CAMINHO PARA O 

LETRAMENTO CIENTÍFICO 

 

A abordagem dada ao letramento científico deixa clara a ideia de que o referido 

domínio da educação científica é importante na formação de cidadãos atuantes na 

sociedade. Os objetivos pressupostos para esse tipo de educação despontam para a 

necessária inclusão de abordagens didáticas que transcendam as práticas arcaicas ainda 

em vigor na educação (SANTOS, 2007b). Dessa forma, tentamos aqui traçar breves 

comentários acerca dos contributos da abordagem CTS e investigativa no ensino de 

ciências para a promoção do letramento científico.  

Inegavelmente, aponta-se para as contribuições dos currículos CTS e do ensino 

por investigação no letramento científico dos discentes. Tenreiro-Vieira & Vieira (2005) 

retraz as explicitações de Prieto et. al (2000), os quais expõem que a meta da literacia 
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científica/letramento científico são coerentes diretamente com as orientações CTS. 

Sobre o ensino investigativo, Freire (2009 apud BAPTISTA, 2010) expressa que em 

meio a tantas mudanças de objetivos atribuídos a esta abordagem, no início do novo 

milênio, esta pode ser encarada como facilitadora da promoção da literacia 

científica/letramento científico.  

 Como já mencionado, vimos que para autores como Bybee (1987, apud 

SANTOS & MORTIMER, 2000) um currículo com ênfase CTS redireciona o ensino 

para uma ampla interdisciplinaridade que há entre C-T-S, além disso, este mesmo autor 

atribui a este tipo de currículo a ampliação de investigação para a tomada de decisão. 

Nessa perspectiva, percebe-se o valor dado ao processo de investigação de determinada 

situação e/ou problema social para a busca de possíveis respostas, dentro de um 

currículo CTS.  

Trópia (2011) discute em seu trabalho que as atividades voltadas para o ensino 

investigativo começam, então, a enfatizar, a partir da década de 80, os aspectos da 

educação científica e enfoque CTS. É notado no exposto que a ideia de trabalhar 

atividades investigativas encaminhadas pelas regras do método científico, já se torna 

inconcebível. Esse autor ainda destaca que a noção de investigação como prática de 

ensino de Ciências assume novas perspectivas.  

Assim, traçando elos entre a abordagem CTS e Ensino por investigação para o 

letramento científico, consideramos que o ponto de convergência entre ambas está no 

fato das mesmas proporcionarem o reconhecimento de um problema, sendo esse de 

natureza social ou individual, e a busca por soluções coerentes de modo que os alunos 

possam argumentar na defesa de suas ideais e tomem uma decisão.  Nesse ponto, 

vislumbrando o elo amplo entre a abordagem CTS e ensino por investigação, 

concordamos que, estas convergem mais ainda no ponto em que possibilitam o 

letramento científico dos alunos. Desse modo, considerando que uma pessoa letrada 

emite juízo do ponto de vista crítico-reflexivo sobre uma dada situação, a mesma é 

capaz de buscar soluções contundentes sobre os problemas sociais. Nessa visão, 

podemos ver que tanto os currículos com ênfase CTS como àqueles embasados nos 

pressupostos do ensino por investigação são o caminho para a formação de cidadãos 

aptos a opinar e tomar decisões para construção de uma sociedade democrática. 
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1.7 A FORMAÇÃO E PRÁTICA DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS NO 

CONTEXTO DA EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

 

Quando se trata da educação científica contextualizada com os enfoques da 

formação para exercício da cidadania, convém retomar alguns dos discursos que 

norteiam o tipo de preparação concebida por este tipo de formação: a) desenvolvimento 

de fundamentos, mesmo que mínimo, para tomada de decisão responsável na sociedade 

(CACHAPUZ et. al, 2005); b) a formação de cidadãos críticos que possam transformar 

o modelo de desenvolvimento tecnológico de nossa sociedade atual (GRINSPIN, 1999 

apud SANTOS, 2007b); e c)  capacitação para  participar da cultura científica da 

maneira que cada cidadão, individual e coletivamente, considera oportuno 

(MARANDINO & KRASILCHIK, 2004).   

Embora pareça convenientemente “novos”, esses discursos estão permeando no 

âmbito educacional à décadas e, preocupados na efetivação de uma educação integral 

capaz de desenvolver os aspectos supracitados nos discentes, pensamos: 1) os objetivos 

para a educação científica/ letramento cientifico (formação cidadã) estão sendo 

efetivados nas escolas? 2) a formação ofertada nas escolas se distanciam do 

cientificismo, de modo a desenvolver nos discentes a capacidade crítica sobre as 

implicações científicas e tecnológicas na sociedade? 3) como os professores têm tratado 

este tipo de formação?  

Nesse viés, Teixeira (2003) afirma que as abordagens internalistas adotadas, o 

rigoroso conteudismo e a descontexualização, associadas à primazia dos conteúdos 

científicos e à sua memorização, geram nos alunos, concepções ingênuas sobre a ciência 

levando-os a crer num conhecimento dogmatizado. O autor ainda comenta sobre as 

grandes consequências geradas por esse tipo de abordagem na aprendizagem dos alunos, 

e especifica a não contribuição dessas abordagens para a educação científica, o que 

retrata para um quadro perigoso na educação.  

Nessas condições, muitos autores admitem a necessidade de novos 

direcionamentos práticos, essenciais para o abandono do ensino canônico de ciências 

vinculado nas escolas; e capaz de promover o estabelecimento uma educação científica 

em conformidade com a educação para cidadania. Teixeira (2003), portanto, reconhece 

a Pedagogia Histórico-Crítica e o Movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade (C.T.S.) 

como correntes teóricas importantes, as quais podem apoiar mudanças de foco da 

educação científica.  
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Nesse seguimento, atentamos os olhares para a abordagem CTS e investigativa 

por apresentarem papeis importantes na educação científica para atuação cidadã. Santos 

& Schnetzler (1997); Santos & Mortimer (2001) ao abordar sobre o enfoque CTS 

comentam que a meta desta abordagem está na formação cidadã. Este enfoque já é 

claramente reconhecido pelos vários pesquisadores por comprometer-se com a 

instrumentalização para a cidadania (TEIXEIRA, 2003). Este último, ainda aponta que 

para incorporação dos princípios CTS há a rigorosa necessidade de diversificar a prática 

por meio do uso de diferentes estratégias metodológicas para coloca-se a ponto a 

abordagem de temas de relevância social.  

Sobre o ensino investigativo Munford & Lima (2007) admitem que o ensino de 

ciências deva encaminhar os discentes para aprender sobre ciências e estabelecer 

relações dos métodos investigativos com as dimensões sociais. Nesta perspectiva Praia, 

Gil-Pérez e Vilches (2007) ainda expressam que no planejamento de atividades 

próximas de uma investigação devem ser incorporadas discussões sobre os aspectos 

científicos e tecnológicos, bem como, suas implicações na sociedade. 

Nesse cenário de mudanças frente aos objetivos educacionais, mais 

especificamente atrelados a educação científica para atuação crítica na sociedade, 

retomam-se as explicitações de Teixeira (2003) sobre a incorporação da abordagem 

CTS na educação, o qual traz o reconhecimento da necessidade de mudança do perfil 

dos professores para que esse movimento se torne orgânico nas escolas.  

Reiteramos que ensinar ciências considerando os reais aspectos que concerne a 

natureza da ciência, bem como apontando os condicionantes sociais envolvidos na sua 

construção, permite a formação de pensamentos que se distanciam a priori das ideias 

ingênuas da ciência, bem como do cientificismo muito defendido no período pós-guerra. 

Entende-se, pois, que a contemplação da abordagem CTS e investigativa no processo 

educacional evocam nas instâncias particulares, a compreensão crítica, real e social da 

ciência e tecnologia.   

Considerando a formação para cidadania é possível denotar a congruência 

existente entre as orientações CTS, investigativa e àquelas explicitadas nos documentos 

oficiais brasileiros, como no caso dos parâmetros curriculares para o ensino médio, no 

qual destaca que:  

[...] Num mundo como o atual, de tão rápidas transformações e 

de tão difíceis contradições, estar formado para a vida significa 

mais do que reproduzir dados, denominar classificações ou 

identificar símbolos. Significa: saber se informar, comunicar-se, 
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argumentar, compreender e agir; enfrentar problemas de 

diferentes naturezas; participar socialmente, de forma prática e 

solidária; ser capaz de elaborar críticas ou propostas; e, 

especialmente, adquirir uma atitude de permanente aprendizado 

[...]. (BRASIL, 2014, p.9). 

 

[...] Desenvolver a capacidade de questionar processos naturais e 

tecnológicos, identificando regularidades, apresentando 

interpretações e prevendo evoluções. Desenvolver o raciocínio e 

a capacidade de aprender. (BRASIL, 2014, p.12).  

 

Neste ponto, percebe-se que embora os parâmetros curriculares para o ensino 

médio não mencionem o uso específico da abordagem CTS e investigativa, pode-se 

entender por meio das colocações acima, a preconização ao uso destas abordagens. 

Observa-se, também, que assim como expressam os pressupostos CTS, o currículo 

nacional remete para a importância de promover o pensamento crítico dos alunos 

quando afirma que estes devem, por exemplo: interpretar, avaliar evidência recolhida, 

construir argumentos persuasivos, tomar decisões, formular problemas e hipóteses, 

planear investigações, prever e avaliar resultados e fazer inferências. 

O documento PCNEM (2014), ainda destaca a clara percepção de que a 

educação atual deve propor uma formação que se distancia dos processos formativos, 

puramente, profissionalizantes. Desse modo, a educação deve visar prioritariamente à 

formação para a vida com vista à qualificação para exercício da cidadania. Nessa 

direção, o documento não hesita em advogar que: 

 

[...] Uma formação com tal ambição exige métodos de 

aprendizado compatíveis, ou seja, condições efetivas para que os 

alunos possam: comunicar-se e argumentar; defrontar-se com 

problemas, compreendê-los e enfrentá-los; participar de um 

convívio social que lhes dê oportunidades de se realizarem como 

cidadãos; fazer escolhas e proposições; tomar gosto pelo 

conhecimento, aprender a aprender [...]. (BRASIL, 2014, p.9). 

 

Nesse cenário, Santos & Mortimer (2000) explicita que ao incorporar o enfoque 

CTS na prática pedagógica para a formação cidadã requer o empenho do docente, pois 

tratar de temas sociocientíficos, como solicita esta abordagem, demanda do professor a 

apropriação de conhecimentos que abrangem à compreensão da natureza da ciência, o 

discurso pautado na contextualização e com diferentes disciplinas 

(interdisciplinaridade), escolha de temas que fazem sentidos aos discentes. Face ao 
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exposto, concebe-se, então, a necessidade de traçar novos direcionamentos para a 

formação de professores propiciando a este atores sociais a apropriação de instrumentos 

que favoreçam uma prática alinhada às necessidades educacionais e sociais que se 

colocam no contexto atual. (SOUZA; GONÇALVES, 2012). 

Partindo desse contexto é perceptível a necessidade de trazer à tona discursos 

que abrangem as seguintes colocações: 1) As orientações curriculares expressas nos 

PCNEM admitem uma nova forma de ensino, dentre elas a priorização da formação 

para a vida; 2) As orientações do enfoque CTS e investigativa pode ser um caminho 

adotado de modo a assegurar a formação cidadã, formação essa orientada pelo PCNEM; 

e 3) Até que ponto os professores são formados de modo romper com os processos que 

condicionam à fragmentação dos conteúdos e ao uso métodos tradicionais de ensino os 

quais não favorecem a incorporação da perspectiva CTS e investigativa em sala de aula 

e, consequentemente, a formação cidadã. 

A respeito da formação inicial de professores se destaca as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica que em 

2001 apontou e sugeriu mudanças efetivas para tal formação. O documento aponta para 

a mobilização da sociedade civil na implantação de debates sociais e acadêmicos 

visando à melhoria da educação básica. Entretanto, destacam a necessidade de superar 

as dificuldades para este tipo de implantação, visto que a primeira delas está na 

formação inadequada dos professores. E que esse tipo de formação, predominantemente 

tradicional, não possibilita a contemplação de características necessárias aos docentes, 

entre as quais estão:  

 

[...] orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos alunos; 

comprometer-se com o sucesso da aprendizagem dos alunos; 

assumir e saber lidar com a diversidade existente entre os 

alunos; incentivar atividades de enriquecimento cultural; 

desenvolver práticas investigativas; elaborar e executar 

projetos para desenvolver conteúdos curriculares; utilizar 

novas metodologias, estratégias e materiais de apoio; 

desenvolver hábitos de colaboração e trabalho em equipe. 

(BRASIL, 2001, p.4, grifo nosso). 

 

 

Nesse discurso é cabível perceber que as características representadas acima 

podem nortear de forma contundente o trabalho docente para atender as respectivas 

mudanças concebidas para a educação contemporânea. Teoricamente, acredita-se que 
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um docente formado na perspectiva de desenvolver práticas investigativas, elaborar 

projetos e utilizar novas metodologias; está no caminho plausível e próximo para 

incorporação de práticas pedagógicas que se aproximam da abordagem CTS e 

investigativa, sendo esta compatível também com educação científica para 

cidadania/educação para a vida.  

Entretanto, embora as mudanças estejam claramente definidas, contar com o 

caminho para sua efetivação não é o mesmo. Em outras palavras, mesmos que tais 

mudanças já tenham sido propostas em 2001, a formação inicial ainda se constitui em 

transição e, por isso, as orientações promulgadas ainda não se efetivaram. (BRASIL, 

2014).  

Paralelamente, aos problemas destacados, durante a formação inicial, o 

distanciamento existente entre as instituições de formação de professores e a educação 

básica dificulta a incorporação de elementos necessários para a formação docente. E 

neste contexto, é importante comentar que a superação dos problemas advindos da 

formação inicial deve estar contida na formação continuada. (BRASIL, 2014). 

Remetendo-se, portanto, para a formação de professores destaca-se que vários 

são os objetivos que podem ser traçados para o ensino de ciências, ou mesmo para o 

ensino de forma geral, porém efetivar mudanças significativas na educação requer muito 

mais do que reconhecer o professor como mero aplicador de técnicas pedagógicas.  

Assim, visando à superação dos obstáculos permanecentes após formação 

inicial, fica claro que a formação continuada se constitui de complexas dimensões, 

principalmente, quando é atribuído a este tipo de formação: a fomentação aos 

professores de conhecimentos que abrangem as pesquisas investigativas no âmbito 

educacional; a atualização metodológica; capacitação do professorado para a utilização 

de novas estratégias metodológicas; discussão de novas abordagens de ensino, como 

exemplo, a CTS e investigativa. Esta formação deve também possibilitar a aproximação 

teórica e prática das abordagens e metodologia estudadas; e despertar o reconhecimento 

da valorização profissional. Nesta direção Ramalho e Nuñez (2011) afirmam que: 

 

A formação continuada é mais que instrução ou aprendizagem 

de conhecimentos e formação de habilidades e de competências, 

pois inclui, entre outras coisas, interesses, necessidades, 

intenções, motivações, caráter, capacidades, condutas, crenças, 

atitudes e valores. (RAMALHO & NUÑEZ, 2011, p.73). 
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Ademais, tais cursos devem, prioritariamente, estimular o professor à reflexão-

crítica da sua prática pedagógica. Tenreiro-Vieira & Vieira (2005) diz que ao refletir 

sobre a prática pedagógica a partir das intenções objetivacionais do currículo, e viabiliza 

a tomada de consciência da necessidade da mudança. 

A atenção que deve ser direcionada à reflexão-crítica da prática docente está 

bem explicita na fala de Nóvoa (1992, p. 25 apud SOUZA; GONÇALVES, 2012): 

 

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de 

conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho 

de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re) construção 

permanente de uma identidade profissional (1992, p. 25 apud 

SOUZA; GONÇALVES, 2012). 

 

Tal entendimento implica na possibilidade de pensar nos cursos de formação 

docente, principalmente, na formação contínua como sendo um caminho necessário que 

deve proporcionar meios de (re)significação da atuação profissional.  E quando se 

destaca o termo “formação de cidadãos reflexivos para atuação no meio social” o 

discurso que envolve o estímulo à reflexão do professor se torna preponderantemente, 

forte, porque uma formação deste nível requer nas instâncias prioritárias, um docente 

pensante que não limite sua ação pedagógica aos encaminhamentos lacunares da sua 

formação.  

Em último, mas não menos importante, reconhecendo a precisão de uma 

formação docente efetiva para incorporação, na prática pedagógica, de estratégias 

necessárias para a formação cientifica para prática cidadã, concordamos com Silva 

(2010) em seus estudos sobre a abordagem CTS, ao expressar que: 

 

[...] a formação deverá propiciar meios para uma autonomia da 

ação docente, que entenda o currículo escolar como um campo 

que não é neutro, buscando reconhecer na realidade da sala de 

aula o que lhe é apresentado como demanda.  (SILVA, 2010, p. 

71). 

 

No tocante, remetendo-se especificamente aos encaminhamentos de uma 

educação CTS fica evidente que este tipo de ensino constitui-se de objetivos formativos 

importantes para formação cidadã proposta pelos documentos brasileiros. Nesta direção, 

retratamos o exposto por Souza e Gonçalves (2012) quando admite a notável ascensão, 

no Brasil, da incorporação das práticas docentes voltadas para os pressupostos CTS. No 
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entanto, concordamos com os mesmo autores que há uma necessária reconfiguração 

curricular brasileira com vistas à formação do aluno e docente para inclusão da 

perspectiva CTS.  

Considerar, portanto, o movimento CTS imprescindível no processo educacional 

dá margem à admissão da carência urgente de que o “ser” e “fazer” docente seja 

redimensionado. E por isso é almejado um olhar diferente para a formação docente. 

Teixeira (2003) defende que quando se trata de assumir a abordagem CTS de “forma 

orgânica” no ensino, a formação de professores se torna um desafio obstaculizante a ser 

superado. E neste quesito, o autor destaca a primazia de conteúdos, a formação política 

e psicossocial ainda incipiente na formação inicial como sendo possíveis obstáculos a 

serem rompidos na formação continuada.  

Cabe assinalar que efetivar no ensino as orientações da abordagem CTS requer 

um processo árduo de mudanças e investigações na área e, por isso, é relevante destacar 

alguns obstáculos a serem superados no processo formativo do professor. 

Os olhares que se voltam para a concepção dos professores acerca da natureza da 

ciência; e para seu processo formativo datam bastante tempo.  A preocupação, 

supostamente, direcionada a estas áreas se correlacionam ao fato de que a compreensão 

inadequada da CTS, pelos professores, tem sido há tempos, apontada como um fator 

que distancia a contemplação desta abordagem na educação. E nesta direção Auler e 

Delizoicov (2003) comentam que:  

[...] compreensões de professores sobre Ciência-Tecnologia-

Sociedade (CTS) têm sido apontadas como um dos pontos de 

estrangulamento, emperrando, muitas vezes, a contemplação de 

interações entre CTS no processo educacional. (AULER; 

DELIZOICOV, 2003, p. 1). 

 

Nesse sentido, os autores não hesitam em mostrar que os resultados concebidos 

por seus estudos alertam para a reconfiguração dos cursos de formação inicial e 

continuada quando se pretende contemplar CTS no processo político-pedagógico. Os 

mesmos evidenciam tal afirmativa ao exporem que sua amostragem (professores) 

aponta uma tendência no endosso ao modelo de decisões tecnocráticas; e uma visão 

retratada da ciência-tecnologia próxima do determinismo tecnológico. Em outros 

termos, nota-se apontamentos que convergem para a problematização das concepções 

acerca da natureza da ciência-tecnologia nos cursos de formação, principalmente, 

porque romper com os obstáculos que incidem da neutralidade cientifica e tecnológica 
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parece ser um elemento norteador para a inclusão CTS no âmbito educacional. 

(AULER; DELIZOICOV, 2003; CASSIANI; LINSINGEN, 2009). 

Concordamos nesse ponto que ao considerar importante a efetivação da 

abordagem CTS e investigativa na escola para promoção do letramento científico, 

atentamos para a necessidade de futuras investigações no âmbito da formação de 

professores, com vista à detectar e viabilizar meios para que se torne orgânica a 

efetivação prática de tais propostas. 
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CAPÍTULO II 

O PERCURSO METODOLÓGICO DA INVESTIGAÇÃO 

  

A partir do recorte do nosso objeto de estudo, são apresentadas neste capítulo 

algumas considerações referentes à escolha da metodologia utilizada, bem como as 

etapas do percurso da presente pesquisa, por meio da explicitação dos instrumentos 

empregados para a coleta e análise dos dados. 

 

2.1 PESQUISA QUALI-QUANTITATIVA 

 

No capítulo anterior as abordagens CTS e investigativa, e suas relações com a 

perspectiva do letramento científico foram apresentadas como questões relevantes para 

a educação básica. E ao reconhecer a importância atribuída a estas abordagens na 

preparação dos alunos para resolução de problemas e ação responsável na sociedade, 

meta também atribuída para o letramento científico, levanta inquietações incontestáveis 

e passiveis a serem investigadas.  

Para caraterização da pesquisa nos apoiamos em Laville e Dionne (1999), 

quando expressam que na abordagem quantitativa, a expressão numérica representa os 

indícios e a frequência dos elementos tirados dos conteúdos categorizados. Enquanto 

que a abordagem qualitativa se trata da caracterização dos elementos, representando a 

análise das peculiaridades existenciais nas unidades. Desta forma, admitimos que este 

estudo se trate de uma pesquisa quali-quantitativa por demostrar claramente o 

predomínio de elementos descritivos e numéricos.  

 

2.2 ESCOLHA DO CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO: ASPECTOS INICIAIS 

 

A pesquisa em foco apresentou dois encaminhamentos metodológicos distintos 

para o levantamento de dados. Inicialmente, o enfoque de estudo se deteve em 

investigar a compreensão e prática dos professores acerca da abordagem CTS, ensino 

investigativo e letramento científico, atrelado à detecção das possíveis contribuições dos 

cursos de formação continuada na prática docente. Por conseguinte, direcionamos os 

olhares para as contribuições da aplicação de uma sequência de ensino investigativa 

com enfoque CTS no letramento científico dos discentes.  
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Sendo assim, com o propósito de revelar as concepções dos professores de 

biologia de Natal/RN acerca da abordagem CTS, investigativa e do letramento 

científico, e identificar possíveis contribuições dos cursos de formação continuada, foi 

aplicado um questionário exploratório e uma entrevista. Treze escolas foram 

selecionadas para a investigação, duas estão situadas na zona leste, oito na zona sul e 

três na zona norte da cidade. Ressalta-se que a não investigação dos professores 

vinculados às escolas localizadas na zona oeste da cidade relaciona-se ao fato dessa 

região se limitar a, somente, duas escolas de ensino médio que apresentam difícil 

acesso. As escolas selecionadas compreendiam ao todo dezessete professores de 

Biologia. Porém, convém salientar que, os dezessete docentes investigados representam, 

portanto, vinte e seis escolas da cidade, fato este atribuído aos docentes que lecionam 

em diferentes escolas.  

Secundariamente, mas não menos importante, na perspectiva de averiguar as 

contribuições da abordagem CTS e investigativa para o letramento científico nos 

discente, foi aplicado e validado o produto educacional proposto “Sequência de Ensino 

Investigativa com enfoque CTS sobre o conteúdo de Ecologia” numa turma de primeira 

série do ensino médio de escola privada localizada em São Gonçalo do Amarante/RN. 

Vale comentar que a turma escolhida era representada por dezessete discentes, dentre os 

quais, todos participaram ativamente de todas as atividades propostas para a 

intervenção.  

 

2.3 A RELAÇÃO ENTRE AS QUESTÕES ORIENTADORAS E OS 

INSTRUMENTOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

Reiterando os questionamentos condizentes aos encaminhamentos iniciais desta 

pesquisa: (i) Os professores de Biologia de Natal/RN compreendem a abordagem CTS e 

investigativa e aplicam em sala de aula no sentido de favorecer o letramento científico? 

(ii) Quais os possíveis motivos que dificultam a efetivação do enfoque CTS na prática 

pedagógica por esses professores? (iii) Quais os impactos dos cursos de formação 

continuada na compreensão para incorporação prática de tais abordagens por esses 

professores?  E propondo responder ao objetivo de identificar as concepções e prática 

dos professores de Biologia de Natal/RN acerca da abordagem CTS, investigativa e 

letramento científico, lançamos mãos de instrumentos de coleta de dados que melhor 

possibilitassem evidenciar os fatos, a saber: 
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2.3.1 Questionário exploratório 

 

Autores como Laville e Dionne (1999) esclarecem que para saber a opinião da 

população sobre uma determinada escolha, é necessário interrogar os investigados por 

meio de questões sobre o tema avistado. Os autores explicitam, ainda, que a amostra 

deve ser suficientemente grande e que mostre sua representatividade dentro de um 

grupo ao qual se procura investigar.  

Visando elucidar aspectos relacionados à formação profissional do docente, 

assim como aqueles relacionados à sua prática, elaboramos um questionário 

exploratório semiestruturado (APÊNDICE A), apresentando questões abertas e 

fechadas. O questionário elaborado está dividido implicitamente em blocos temáticos, 

os quais buscam evidenciar aspectos que pudessem possivelmente referenciar ao 

posicionamento do professor na abordagem CTS. Esses foram construídos para serem 

usados como fontes para caracterização de dois blocos para análise: 1) Perfil 

Profissional; 2) Concepções sobre letramento científico, abordagem CTS e aspectos da 

prática pedagógica relacionada às metodologias de ensino adotadas pelos docentes. 

Cada bloco temático teve devida intencionalidade: 

Bloco 1: Identificação/ Perfil Profissional. Objetivou levantar dados referentes à 

formação inicial, qualificação profissional e aspectos mais específicos da profissão, 

como por exemplo, carga horária que exerce sua profissão, turnos em que ministra 

aulas, se a dedicação à docência é exclusiva.  

O Bloco 2: Concepções sobre o Letramento científico e abordagem CTS, visou 

identificar a compreensão apresentada pelos docentes acerca do letramento científicos; a 

correlação entre entendimento e aplicação dos pressupostos teóricos e metodológicos da 

abordagem CTS. 

Buscou-se detectar também, as possíveis estratégias e materiais didático-

pedagógicos utilizados pelos professores ao efetivar a abordagem CTS nas aulas; e 

tentamos evidenciar o modo como esses profissionais fazem uso dos direcionamentos 

CTS para promoção do letramento científico dos educando. As perguntas enquadradas 

neste bloco temático foram necessárias na tentativa mais próxima de perceber 

sinalizações sobre a forma que os docentes lidam com as mudanças curriculares 

exigidas pela sociedade contemporânea. 
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 Na finalidade de validar o documento e evidenciar possíveis falhas, tais como 

ambiguidades, questionamentos embaraçosos, linguagem inacessível, para 

posteriormente, se necessário, corrigi-las, aprimorando o instrumento para o desígnio da 

investigação, após a elaboração o questionário foi aplicado com cinco professores, 

quatro de Biologia e um de Física, distintos daqueles escolhidos para representar a 

amostragem deste estudo. 

Os questionários referentes ao bloco 1 permitiram análise quantitativa, enquanto 

que aqueles referentes ao bloco 2 exigiram mais atenção e, por isso, foram analisados 

quali-quantitativamente, seguindo os pressupostos da análise de conteúdo de Bardin 

(2010). O surgimento de subcategorias, após análise dos questionários, evidencia as 

falas de Bardin quando expõe que a categorização é uma operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação, e seguidamente por 

reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos. 

Nesse quesito, salienta-se que as respostas expressas para as indagações sobre a 

compreensão de letramento científico e abordagem CTS foram categorizadas (Tabela 1) 

a partir dos próprios elementos constitutivos contido nas respostas. Algumas das 

categorias sugeridas neste trabalho se assemelham aquelas vistas e exploradas no 

trabalho de Silva (2010) sobre o mesmo tema. 

 

Tabela 1 - Categorias de análises emergentes dos elementos constitutivos nas respostas 

ofertadas pelos professores às indagações concernentes à compreensão do letramento 

científico e da abordagem CTS. 

Bloco 2 do questionário 

Questões Categorias Categorização 

 

 

 

 

 

Você sabe do que se 

trata o letramento 

científico? 

ACC: Aplicabilidade do 

conhecimento científico 

 

Correlacionaram letramento científico 

a aplicabilidade do conhecimento 

científico. 

FAS: Formar para atuar na 

sociedade 

Afirmaram que letramento científico se 

trata da formação dos discentes para 

atuação não sociedade. 

FC: Formar cientistas Mencionaram que letramento científico 

está baseado na preparação do 

indivíduo para atuar como cientistas. 

LC: Linguagem científica Atribuíram o letramento científico à 

mera utilização de terminologias 

científicas. 
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NER: Não emitiram resposta Não ofereceram respostas à indagação. 

 

Se você conhece ou 

usa a abordagem 

CTS, qual a 

compreensão você 

tem dessa 

abordagem? 

FCH: Formação de competências 

e habilidades tecnológicas.  

 

Afirmaram que abordagem CTS está 

resumida ao desenvolvimento de 

competências e habilidades 

tecnológicas. 

FAS: Formar para atuar na 

sociedade. 

Afirmaram que a abordagem CTS se 

trata da formação dos discentes para 

atuação não sociedade. 

DPC: Desenvolver o pensamento 

crítico. 

Correlacionou o enfoque CTS ao 

desenvolvimento do pensamento 

crítico. 

ACCT: Aplicação do 

conhecimento científico e 

tecnológico. 

Explicou que o enfoque CTS está 

baseado na aplicação do conteúdo 

científico e tecnológico.  

MA: Metodologias alternativas. Afirmou que abordagem CTS é uma 

metodologia alternativa. 

ID: Integração das disciplinas. Afirmou que abordagem CTS se trata 

da integração entre as disciplinas. 

ICTS: Integração da ciência 

tecnologia e sociedade. 

Afirmou que abordagem CTS se trata 

da integração de C-T-S. 

NER: Não emitiram respostas. Não ofereceram respostas à indagação. 

Fonte: (a autora). 

 

2.3.2 Entrevista 

 

Laville e Dionne (1999) atentam para o fato de que a aplicação de um 

questionário pode não responder todos os questionamentos preposicionados numa 

pesquisa. Nessa direção, os autores orientam para uma investigação mais afinco, de 

modo a esclarecer, ao máximo que possível, as determinantes não bem correspondidas, 

e por isso indicam a possibilidade da incorporação do instrumento de entrevista.  

Mediante ao exposto, para complementar e esclarecer a opinião dos professores, 

dando maior veracidade às suas ideias, optou-se pela aplicação uma entrevista 

(APÊNDICE B). Este momento de conversa com os professores participantes 

possibilitou apreendermos nas falas dos mesmos: a) aspectos acerca da contribuição 

como os cursos de formação continuada na compreensão e aplicação da abordagem CTS 

e investigativa no sentido de favorecer o letramento científico; b) as instrumentações 

básicas ofertadas pelos cursos de formação continuada para incorporação da abordagem 
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CTS e investigação na prática docente; e c) a configuração encontrada nesses cursos de 

formação.  

Salienta-se que a entrevista foi realizada com apenas dez professores dos 

dezessete participantes da pesquisa. Dentre os motivos para a não participação dos 

demais professores, está o fato de dois deles não terem participado de cursos de 

formação continuada; outro estava afastado por motivos de saúde; e os quatro restantes 

afirmaram não ter interesse em ser entrevistado.  

Dando sequência, as discussões a partir da apreciação dos dados são 

apresentadas no próximo capítulo, com maior detalhamento as análises e resultados 

obtidos a partir da aplicação dos questionários exploratórios e entrevista. 

 

2.4 APLICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE UMA SEQUÊNCIA DE ENSINO 

INVESTIGATIVA NA PERSPECTIVA CTS SOBRE CONTEÚDOS DE ECOLOGIA 

  

Reconhecendo a importância da abordagem CTS e investigativa na efetivação de 

movimentos curriculares orgânicos que objetivam promover eficazmente o 

desenvolvimento do letramento científico dos discentes, percebemos a veemente 

necessidade propor como produto educacional, uma sequência investigativa com 

enfoque CTS para o ensino de ecologia com o intuito de averiguar sua potencialidade 

para o letramento científico e contribuir com a formação de professores para 

potencializar essa prática.  

A sequência de ensino foi aplicada numa turma de primeira série do ensino 

médio de uma escola particular de São Gonçalo do Amarante/RN, e apresentou o 

objetivo de possibilitar a compreensão dos impactos ambientais, econômicos e sociais 

provocados pela bioacumulação e biomagnificação trófica na cadeia alimentar aquática 

no Rio Potengi/RN, para promoção do letramento científico. A mesma buscou 

responder ao questionamento: (iv) Quais as contribuições da aplicação uma sequência 

de ensino investigativa na perspectiva CTS sobre conteúdos de ecologia para o 

letramento científico dos estudantes?  

A referida proposta foi elaborada com base no modelo educativo BSCS 5E‟s 

proposta de Bybee et. al. (2006). Por isso, contempla as seguintes etapas: (1) 

Envolvimento (Engage) como a temática por meio do levantamento de conhecimentos 

prévios; leitura e interpretação do poema “O rio da minha vida”; e atividade de pesquisa 

de dados em reportagens; (2) Exploração (Explore) propiciou a leitura e investigação de 



50 

 

um problema fictício “A morte misteriosa das garças”; e leitura interpretativa de textos 

de divulgação científica; (3) Explicação (Explain) houve a explicação escrita e 

esquemática às marisqueiras sobre o problema; (4) Elaboração (Elaborate) Atividade: 

Aplicando os conceitos de bioacumulação e biomagnificação trófica; e Leitura, análise e 

interpretação de gráfico; e (5) Avaliação (Evaluate) se deu por meio da com reflexão 

acerca dos conhecimentos depreendidos nas atividades para ação prática: Produção de 

uma carta argumentativa simulando destinação ao Ministério Público em defesa e 

proteção do Rio Potengi.  

Com vistas para o letramento cientifico dos discentes foi proposto para a 

aplicação desta sequência, o desenvolvimento de competências e habilidades que 

concernem ao: ler e escrever utilizando vocabulários científicos; manipular, analisar e 

interpretar dados para resolver problemas; e pensar criticamente sobre os aspectos 

impactos das atividades humanas sobre os ecossistemas. Nesse espectro consideramos 

que a sequência de ensino voltou-se para propiciar aos discentes: O conhecer- tomar 

conhecimento da importância econômica e socioambiental do Rio Potengi; dos diversos 

problemas ambientais que circundam o rio e suas consequências para os seres vivos in 

loco. O pensar criticamente sobre os impactos da ação humana sobre a saúde do Rio 

Potengi. O julgar- avaliar, argumentar e emitir opinião acerca das melhores alternativas 

para atender os interesses do coletivo, que neste caso, estão centradas na preservação 

ambiental do rio Potengi. Agir- ser ativista, agir conforme a decisão tomada respeitando 

valores e questões éticas.  

Para tanto, para analisar a aprendizagem dos alunos, bem como atestar 

efetividade das atividades desenvolvidas, elaboramos critérios avaliativos com base nas 

habilidades destinadas para cada etapa. Assim, procuramos nos escritos dos estudantes 

por elementos que, possivelmente, correlacionam a efetividade das atividades propostas 

com o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para a formação 

cidadã como: descrição, narração, explicação, argumentação relacionada à temática que 

refletem a: Compreensão dos temas estudados, a apropriação da linguagem científica 

(aquisição vocabulário) e desenvolvimento de atitudes e valores individuais, coletivos e 

públicos. Tais aspectos direcionam os discentes, até certo ponto, para: A aquisição de 

vocabulários científicos para resolver problemas sociais; tomada de decisão 

responsável; ação social responsável; pensamento crítico acerca de C&T. Consideramos 

desta forma, como critérios de análises, pontos importantes estabelecidos nos currículos 

CTS, relevantes para o letramento científico (Tabela 02). 
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Tabela 2 - Apresentação e descrição dos instrumentos pedagógicos da sequência de ensino 

e dos critérios avaliativos. 

                           Fase: Envolvimento  

Atividades/Instrumentos 

utilizados 

Objetivo Habilidades Critérios 

avaliativos 

Questionário inicial  Expor os 

conhecimentos prévios 

acerca da importância do 

rio Potengi para a 

comunidade local; 

 Identificar os 

problemas ambientais 

sofridos por este 

ecossistema.  

Desenvolver a 

habilidade de: expressar 

de forma escrita, as 

ideias prévias com 

correção e clareza. 

Identificar a relação do 

desenvolvimento 

industrial com os 

problemas ambientais 

sofridos pelo rio 

Potengi. 

1) Identificam as 

consequências das 

atividade industriais 

na saúde do rio. 

2) Compreendem as 

consequências dos 

problemas 

ambientais do rio na 

população. 

3) Descrevem e 

explicam a 

importância do rio e 

do mangue para a 

população. 

Poema: O rio da minha 

vida! 

 Perceber o 

ambiente ao entorno; 

 Aproximar-se 

da temática a ser 

investigada; 

 Correlacionar 

causas e efeitos dos 

problemas ambientais 

enfrentados pelo Rio 

Potengi. 

Desenvolver a 

habilidade de: perceber 

o ambiente ao entorno; 

de interpretação e 

comunicar-se com 

clareza das ideias 

trabalhadas no poema.   

4) Identificam reais 

problemas 

ambientais sofridos 

pelo Rio Potengi. 

5) Compreendem a 

importância do Rio 

Potengi para a 

comunidade local. 

Atividade de pesquisa de 

dados em reportagens. 

 Compreender 

detalhadamente a 

importância social, 

econômica e ecológica 

do rio Potengi; 

 Entender como 

a comunidade local e 

atividades econômicas 

afetam a saúde do Rio 

Potengi. 

Desenvolver a 

habilidade de: pesquisar 

informações em 

reportagens para 

construir respostas 

claras, objetivas e 

fundamentadas. 

Identificar, relacionar e 

analisar aspectos sobre o 

problema. 

Organizar e sistematizar 

o conhecimento. 

6) Compreendem a 

importância social, 

econômica e 

ecológica do rio 

Potengi. 

7)  Reconhecem e 

entendem como as 

atividades industriais 

e a comunidade 

circunvizinha ao Rio 

Potengi o poluem. 

                                  Fase: Explorar  

Investigação do problema 

fictício: A morte 

 Identificar 

situações-problemas no 

Desenvolver a 

habilidade de: analisar 

8) Identificam um 

problema e expõem  
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misteriosa!  

 

Leitura e interpretação de 

texto de divulgação 

científica. 

cotidiano; 

 Construir 

modelos esquemáticos 

para as hipóteses; 

 Analisar dados 

para construir possíveis 

explicações ao 

problema. 

 Conhecer 

terminologias científicas 

para construir 

explicações e esquemas 

sobre a problemática. 

uma situação-problema, 

elaborar e expor 

hipóteses; ler e 

interpretar dados. 

Registrar e organizar 

informações para 

construção de respostas. 

Conhecer e 

compreender 

terminologias científicas 

acerca da problemática. 

Construir modelos 

esquemáticos e 

explicativos para o 

problema.  

hipóteses coerentes 

com as informações 

contidas no 

problema. 

9) Planificam modos 

de testar suas 

hipóteses; montagem 

de modelos 

explicativos para o 

problema. 

                                 Fase: Explicar  

Atividade: Explicando e 

alertando as 

marisqueiras sobre o 

problema! 

 

Esquematizando o 

problema! 

 Compreender a 

problemática; 

 Aplicar as 

terminologias científicas 

aprendidas; 

 Esquematizar o 

como as atividades 

humanas afetam a saúde 

do rio. 

Desenvolver a 

habilidade de: Expor de 

forma clara e objetiva as 

possíveis explicações ao 

problema estudado. 

Compreender o 

problema após análise 

dos dados. Aplicar as 

terminologias científicas 

para explicar uma 

problemática inerente ao 

cotidiano. Construir 

modelos esquemáticos 

com base nos 

conhecimentos 

científicos adquiridos 

por meio das leituras e 

interpretação textual.  

10) Aquisição, 

compreensão e 

correlações dos 

conceitos científicos 

(bioacumulação, 

biomagnificação) 

para explicação do 

problema. 

11) Utilização do 

vocabulário 

científico para fazer 

alerta social. 

 

Fase: Elaborar 

Atividade: Aplicando os 

conceitos de 

bioacumulação e 

biomagnificação trófica. 

 

Leitura, análise e 

interpretação de gráfico. 

 

 Compreender 

as informações textuais 

e gráficas; 

 Fazer uso de 

terminologias 

científicas a fim de 

explicar novas 

problemáticas que são 

apresentadas.  

Desenvolver a habilidade 

de: Ler e interpretar 

informações, dados 

gráficos e correlacionar 

com a problemática 

estudada. Aplicar 

coerentemente as 

terminologias científicas 

aprendidas nas novas 

situações; bem como os 

conceitos aprendidos. 

Correlacionar as 

diferentes terminologias 

científicas estudadas para 

12) Compreensão e 

aplicação dos 

conceitos de 

bioacumulação e 

biomagnificação. 

13) Identificação, 

critica, da influência 

negativa dos 

processos industriais  

nos ecossistemas. 

14) Entendimento de 

que o equilíbrio entre 

os meios de 
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Fonte: (a autora). 

 

Os critérios avaliativos foram analisados a partir das respostas ofertadas aos 

questionamentos designados nas atividades. Sendo assim, para torna-se possível a 

identificação do alcance ao critério, cada resposta emitida pelos discentes foi 

investigada por meio de diferentes categorias criadas: Compreende totalmente- as 

repostas enquadradas nesta categoria contêm entendimento claro e amplo acerca do 

explicar uma nova 

situação acerca da 

temática. Identificar com 

mais precisão as 

influências do 

desenvolvimento 

industrial nos 

ecossistemas. 

 

produção e 

ecossistemas se dá 

pela adoção de 

medidas 

ecologicamente 

corretas durante a 

produção. 

Fase: Avaliar 

Produção de uma carta 

argumentativa destinada 

ao Ministério Público em 

defesa e proteção do Rio 

Potengi. 

 Compreender 

os conteúdos científicos 

para uso em 

redações/cartas 

argumentativas que 

visem tomar uma 

decisão social; 

 Aprender a 

explicar cientificamente 

os fatos e fenômenos do 

cotidiano; 

 Posicionar-se 

criticamente acerca das 

influências do 

desenvolvimento 

científico e tecnológico 

nos ecossistemas. 

Desenvolver a 

habilidade de: Fazer uso 

social do conhecimento 

científico.  Desenvolver 

a escrita, 

principalmente, em prol 

e defesa de aspectos 

sociais. Pensar acerca 

das problemáticas 

ambientais. Tomada de 

decisão responsável e se 

posicionar criticamente 

em prol das 

necessidades do 

coletivo. Expor a 

opinião, bem como, 

defende-la. 

15) Compreensão, 

apropriação e 

aplicação dos 

conceitos de 

bioacumulação e 

biomagnificação. 

16) Entendimento de 

que o equilíbrio entre 

os meios de 

produção e 

ecossistemas se dá 

pela adoção de 

medidas 

ecologicamente 

corretas durante a 

produção. 

17) Uso social do 

conhecimento 

científico. 

18) Tomada de 

decisão responsável 

mediante a proposta. 

19) Desenvolvimento 

do pensamento 

crítico. 
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questionamento. Compreende parcialmente- as respostas demonstraram entendimento 

parcial ao questionamento. Aplicação errônea do conteúdo- as respostas apresentaram 

certo nível de entendimento acerca das questões solicitadas, porém mostram erros 

conceituais ou alternativos. Não compreendeu- respostas sem sentido ou sem resposta 

(APÊNDECE C). 

Por conseguinte, a aplicação desta sequência de ensino proporcionou o 

levantamento de dados cabíveis para identificar o nível de letramento científico dos 

estudantes após a aplicação das atividades. Nesse propósito nos apoiamos nas ideias de 

Bybee (1997) para de averiguação do nível de letramento científico desses discentes. É 

válido salientar que, embora, a visão de deste autor, sobre alfabetização/letramento 

científico, possa divergir da formação cidadã como aponta Cachapuz et. al (2005), nos 

apoderamos das suas descrições sobre os níveis de letramento científico devido ao 

mesmo reconhecer que no nível multidimensional, o indivíduo letrado desenvolve 

perspectivas da ciência e da tecnologia e incluem a história das ideias científicas, a 

natureza da ciência e da tecnologia e o papel de ambas na vida pessoal e social, ou seja, 

além de compreender C&T imbricadas nas dimensões sociais.  

 Sendo assim, segundo Bybee citado por Cachapuz et. al (2005) e por Sasseron & 

Carvalho (2011), obtemos que (Quadro 1): 

 

Quadro 1: Relação níveis e estágios de letramento científico proposto por Bybee 

(1995;1997). 

 ESTÁGIOS NÍVEIS 

1 NOMINAL 1 e 2 

2 FUNCIONAL 3 

3 CONCEITUAL PROCEDIMENTAL 4 

4 MULTIDIMENSIONAL 5 

Fonte: (a autora). 

 

Desse modo, categorizamos os níveis de entendimento de acordo com os 

objetivos da ação aqui executada: 

1. Não identifica nem domina conceito, causas e consequências da bioacumulação 

e biomagnificação trófica e não tem vocabulário científico; 

2. Não apresenta vocabulário, porém distingue o conceito, mas não consegue 

explicar;  
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3. Mostra vocabulário científico, identifica, classifica, relaciona, mas não explica; 

4. Tem vocabulário científico, identifica o conceito, relaciona compreende, mas 

não aplica no cotidiano, na sociedade ou na atividade; 

5. Além do alcançado no nível 4, apresenta solução, tem consciência formada 

acerca de fatores ambientais e sociais e reconhece as implicações de C&T no 

cotidiano.
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CAPÍTULO III 

O DISCURSO DOS DOCENTES 

 

Falar sobre a efetivação da abordagem CTS no processo educacional permite, 

dentre outros aspectos, trazer à tona questionamentos que se direcionam para: a) Quais 

são as ideias dos docentes acerca da abordagem CTS? b) Que tipo de formação (inicial e 

continuada), tem sido oferecido aos professores de modo a propiciar a contemplação da 

abordagem CTS nas instâncias educacionais? c) Que estratégias os professores têm 

adotado de forma a promover a educação cidadã sob a luz do letramento científico?  

Nesse sentido, no capítulo que se segue buscamos dar voz aos professores 

participantes desta pesquisa de modo a levantar possíveis respostas aos questionamentos 

apresentados anteriormente. Mediante a isso, tornamos os docentes como elementos 

chaves desta pesquisa, com a finalidade de manter a integridade de cada pensamento 

subjetivo expresso pelos mesmos.   

 

3.1 O PERFIL PROFISSIONAL  

 

 Tomando como ponto referencial o objetivo de conhecer os professores 

envolvidos na pesquisa, o questionário exploratório buscou abranger características 

gerais do perfil profissional do docente, tais como: faixa etária; tempo de formação e 

experiência profissional; formação acadêmica e extracurricular. Dentre os dezessete 

professores (100%) que responderam ao questionário, 58,8% são do sexo feminino e 

41,2% do sexo masculino, com idade entre 24 e 51 anos.  

A amostragem é representativamente formada por docentes licenciados no curso 

de Ciências Biológicas, diferindo, somente, as instituições formadoras. Portanto, 

admitimos que 70,6% deles são formados pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN); 23,5% concluíram na Universidade Potiguar (UNP) e somente 5,9% na 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Optamos por fazer menção ao 

tempo de formação, devido ao fato, deste proporcionar uma melhor caracterização 

quanto ao tipo de formação adquirida por este docente. Dessa forma, observa-se que 

47,0% dos professores apresentam, ao máximo, dez anos de conclusão do curso. 

Enquanto que 23,5% somam mais dezesseis anos de formados; e mais, 

discrepantemente, há professores (29,4%) com mais de vinte anos de formação. 

Ressalva-se que todos os professores lecionam a disciplina de Biologia no Ensino 
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Médio, com exceção de (P2, P3, P6, P9, P10, P11) que além de Biologia lecionam 

Ciências. 

Quanto ao tempo de experiência do professor em sala de aula evidenciamos que 

47,0% têm até dez anos de experiência em sala de aula; 35,3% têm mais de dez anos de 

experiência, enquanto, 17,6% possuem mais de vinte anos de sala de aula.  

Quanto aos vínculos institucionais de atuação docente, propomos agrupar para 

melhor análise, todos os docentes que lecionam, somente, no ensino público em uma 

única amostragem (EP), a qual representa 53,0% dos docentes envolvidos na pesquisa. 

Os professores atuantes em escolas públicas e particulares, concomitantemente, foram 

agrupados como (EPPA) e totalizam 29,4%, os 17,6% encontram-se efetivos nas 

escolas particulares (PA).  

O trabalho docente em seu grau mais alto de complexidade pode sofrer 

influências de diversos fatores dentro os quais são permissíveis destacar: a organização 

da escola, as políticas educacionais e até mesmo os relativos aos contextos históricos e 

político-sociais. Lidar com as diferentes situações que permeiam os espaços educativos 

na contemporaneidade requer uma busca infindável de elementos que possibilite ao 

docente, uma melhor forma de atuação profissional. Por esta razão, advogamos que os 

cursos de formação inicial devem promover ao docente em formação, meios para que os 

mesmos consigam enfrentar os obstáculos que podem refluir na prática docente, 

enquanto que, os cursos de formação continuada são os meios pelos quais há 

possiblidade de superar os obstáculos ainda permanecentes após a formação inicial. 

 Deste modo, apontamos que 70,6% dos docentes possuem, dentre os diferentes 

graus formativos, capacitação em pós-graduação. Diferentemente, 29,4% apresentam 

somente o diploma de formação na licenciatura. Reiteramos que, somente, cinco 

professores buscaram capacitação na área que condiz com seu campo de atuação 

profissional- Ensino de Ciências. Os demais apresentam atuação em áreas afins como, 

por exemplo, Desenvolvimento e Meio Ambiente, Genética Molecular, Educação 

Ambiental e Geografia do semiárido, Educação Ambiental e Patrimonial e em 

Auditoria, Gestão e Perícia Ambiental. (Gráfico 1).  
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Gráfico 1: Perfil de formação dos professores (n=17). NPPG = Não possui Pós-graduação. 

 

 

Fonte: (a autora). 

 

 

No contexto da formação docente, Cunha e Krasilchik (2000) explicitam que: 

 

Nas tentativas que se faz de identificação das causas mais 

imediatas da situação em que a escola pública encontra-se hoje, 

surgem com bastante evidência: as condições objetivas de 

trabalho do professor, quais sejam, os baixos salários, a alta 

carga horária de permanência em sala de aula, as classes com 

número excessivo de alunos e a necessidade de deslocamento 

para completar a carga horária; a formação inadequada dos 

professores, através de cursos que não oferecem as 

possibilidades mínimas de instrumentalização para a prática 

docente, tanto no que diz respeito ao conhecimento 

específico, como no que diz respeito ao conhecimento 

pedagógico; [...]. (CUNHA; KRASILCHIK, 2000, p. 01, grifo 

nosso). 

 

 Conforme expõe as autoras, a formação docente pode ser apontada também 

como um critério bastante importante a ser avaliado na tentativa mais imediata de 

identificação da situação educacional do país em um dado momento. Neste contexto, 

um dos cernes deste trabalho está na formação complementar dos professores e na 

identificação dos impactos causados por esta sobre a prática pedagógica docente.  

Nesse caminho, convém apontar que discutir sobre a efetiva participação dos 

docentes na formação continuada torna-se complexo, principalmente, quando se 

considera os vários elementos que estão por trás da mesma. A excedente carga horária 

de trabalho, por exemplo, pode ser um fator que dificulta e/ou impossibilita o efetivo 
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engajamento dos docentes nas formações. Além disso, destaca-se o fato da escola, 

geralmente, não apoiar a ausência do professor da sala de aula. 

  Contudo, os resultados emergentes deste estudo apontam para um significativo 

engajamento docente nos cursos de formação continuada. A efetiva participação 

docente nestes cursos é percebida ao identificar que 82,4% deles já optaram por buscas 

complementares à sua formação. Os professores complementam sua formação em 

cursos de iniciativas privadas e públicas (municipal, estadual e/ou federal) como mostra 

a (Gráfico 2). 

 

 
Gráfico 2: Participação dos professores (n=17) em Programas e cursos de formação 

continuada (Proemi e Pacto). *Simpósios e curso de formação ofertada pela UFRN e/ou 

pelas escolas. 

 

 
Fonte: (a autora). 

Nesse seguimento, os professores expressaram que: 

 

P1: Em escolas particulares é comum a formação continuada de 

professores, em reuniões semanais nas quais textos e dinâmicas 

são usados para o desenvolvimento profissional.  

 

P13: Na escola pública o Pacto. Na iniciativa privada várias 

oficinas são ofertadas nas semanas pedagógicas.  

 

P6: Na rede municipal de ensino existe formação continuada 

dos professores quinzenalmente ou mensalmente. Na escola 

particular, apenas uma delas, oferta formação continuada 

quinzenalmente.  

 

 Os dados acima apontam para uma relevante iniciativa das escolas na promoção 

de formação continuada. Porém, atentar-se para o fato de que, somente, estes cursos não 

são suficientes na instrumentalização dos educadores. Concebe-se, então, que a 
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formação continuada não deve se limitar, somente, àqueles momentos de socialização 

vivenciados. Cunha e Krasilchik (2000) comentam que, a formação, dentre elas a 

continuada, tem que ser vista como um processo contínuo em que há o fazer, o refletir; 

e o refazer da prática pedagógica dos professores.  

Ao identificar os impactos dos cursos de formação continuada sobre a prática 

pedagógica desses docentes, obtemos que 100% dos professores concordam com a 

evidente importância da formação continuada. Expressando que as atribuições deste tipo 

de formação são a atualização profissional, e a apresentação de novos conhecimentos 

pedagógicos atrelados às novas estratégias e abordagens de ensino. Além da promoção 

de momentos de interação e compartilhamento de saberes entre os colegas de profissão, 

os professores atentaram para o fato de que esses encontros promovem a reflexão sobre 

os fazeres e saberes pedagógicos, fato importantemente considerados pelos autores 

Tenreiro-Vieira & Vieira (2005, p.193) ao abordarem que a “reflexão sobre as práticas, 

tendo como referência o currículo intencional, viabiliza a tomada de consciência da 

necessidade da mudança”. 

Nesse cenário cabe comentar que, embora, os dados apontem para um 

significativo engajamento dos professores nos cursos de formação, e demonstrem as 

escolas exercendo papeis cruciais na oferta desses cursos, é notado nesta investigação 

um grande despreparo docente para a prática das abordagens CTS e investigativa, o que 

pode distanciar o desenvolvimento do letramento científico nos discentes. 

A partir dessa análise, nos confrontamos com questionamentos que direcionaram 

inquietações acerca: (i) qual a natureza desses cursos de formação? (ii) quais os 

impactos dos cursos de formação continuada na compreensão e aplicação da abordagem 

CTS pelos professores? Desse modo, foi realizada uma entrevista para melhor 

evidenciar respostas a tais questionamentos, sendo detalhada mais adiante.  

 

3.2 AS CONCEPÇÕES SOBRE LETRAMENTO CIENTÍFICO E ABORDAGEM CTS 

EXPRESSAS PELOS DOCENTES 

 

Há o consenso dentre vários pesquisadores de que o letramento científico faz 

parte de uma necessidade do mundo contemporâneo. Neste entendimento, se torna 

relevante lançar novos olhares para o processo educacional, não descartando, portanto, 

as complexas relações que há entre instituição formadora (escola), professores e alunos. 

Nesse viés, concebe-se o professor como aquele que se mostra habilitado em propor, até 
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certo ponto, uma formação cabível com os condicionantes sociais. Neste contexto, 

atentamos para cinco questionamentos que podem está sinalizando a compreensão de 

letramento científico e o “berço” da aquisição deste conhecimento pelos professores. 

Quando questionados se na licenciatura obtiveram formação para desenvolver 

em seus alunos: a capacidade de raciocinar, interpretar e intervir no meio em que vive; 

47,0% dos docentes afirmaram ter obtido tal formação; porém 23,5% asseguraram que 

seu curso de formação inicial contribuiu em partes na aquisição deste aspecto formativo; 

e 29,4% deles discorreram que a graduação não contribuiu para este tipo de formação 

docente. O maior número de respostas negativas para esta questão pode está revelando o 

tipo de formação adquirida por estes docentes, na qual nota-se a primazia de uma 

formação curricular organizada no modelo tradicional onde prevalece a dimensão dos 

conteúdos científicos e secundarização da formação política. Nesta linha de 

pensamento, recorremos a Teixeira (2003) quando advoga um dos maiores desafios para 

as instituições formadoras (universidade) está o fato de possibilitar formação adequada 

ao educador, principalmente, quando se alia formação técnica e política.   

Santos (2007b), ao discutir sobre o letramento científico para prática social 

destaca o desenvolvimento de competências e habilidades essenciais para a formação 

cidadã, dentre elas: o desenvolvimento da capacidade de raciocinar, interpretar e intervir 

no meio onde vive.  Nessa mesma direção o documento oficial do Pisa (2015) 

apresentam tais características como aspectos intrínsecos, preponderantemente, 

relevantes quando se trata de educação científica. Nesse caminho, entendemos a 

importância de considerar peças centrais para efetivação da educação científica no 

Brasil (a formação inicial e continuada do professor, e mudanças no currículo escolar 

brasileiro). Afinal, não trazer ao cerne da formação do professor elementos particulares 

à esta educação pode resultar, portanto, numa formação inadequada, para não dizer 

insuficiente, no que concerne a efetiva contemplação da educação científica. 

É considerável mencionar que desses 47% de professores, 29,4% cursaram a 

disciplina de Instrumentação para o Ensino de Ciências e Biologia, qual foi 

implementada no currículo formativo do curso de Biologia-Licenciatura/UFRN em 

2008 acompanhada do objetivo de romper as barreiras existentes entre a teoria e prática. 

Segundo Santos (2015), a criação desta matéria vem para atender as necessidades 

formativas, subsidiando os docentes em formação na compreensão dos conteúdos 

conceituais, atitudinais e procedimentais para atuação docente mais eficaz.  
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Ainda nesta sequência, foi unanime o número de professores que ofertaram 

respostas negativas quando indagados sobre a obtenção do conhecimento de letramento 

científico durante sua formação inicial. Somente dois professores responderam que 

tomaram conhecimento do letramento científico durante a graduação, como expressam 

os trechos: 

P15: Obtive, me recordo das aulas de instrumentação que 

demonstrava as concepções alternativas existentes. Um dos 

modos pelos quais poderíamos vencer tal barreira seria a 

educação científica, estimulando a leitura de artigos e a 

investigação de problemas.  

 

P8: Sim, porém essa terminologia é nova, ou nunca me atentei 

para ela! A ideia era estudar os fenômenos e a aplicabilidade do 

conhecimento científico no cotidiano. 

 

Esse dado nos permite entender que, principalmente, o docente (P15) apresenta 

conhecimento sobre letramento científico, demonstrar que se trata domínio da educação 

científica. 

Os docentes foram questionados quanto à compreensão que detinham sobre o 

termo Letramento Científico. Verificamos dentre as divergentes concepções 

apresentadas, àqueles que não abstraem ideias sobre a terminologia referida como 

mostrado na (Gráfico 3).  

 

Gráfico 3: Compreensão de letramento científico pelos professores (n=17). ACC: 

Aplicabilidade do conhecimento científico; FAS: Formar para atuar na sociedade; FC: 

Formar cientistas; LC: Linguagem científica; NER: Não emitiram resposta. 

.  

Fonte: (a autora). 
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Nesse contexto na categoria 1: Aplicabilidade do conhecimento científico, 

foram enquadrados os professores que atrelam ao termo o significado de aplicação do 

conhecimento científico ao cotidiano do aluno. Tal caracterização foi detectada nas 

respostas de 23,5% dos professores. Reitera-se que, os professores presentes nessa 

categoria, de alguma forma, possuem certo conhecimento sobre Letramento Científico 

quando explicitam, semelhantemente a:  

 

P4: Sim. Trata-se da capacidade de compreender os conceitos 

científicos e aplicá-los nas questões cotidianas.  

 

Percebeu-se nessa expressão um ponto importante para o Letramento Científico, 

pois na visão de autores como Norris e Phillips (2003, apud SANTOS, 2007) este tipo 

de educação também pode apresentar significados como a “Compreensão da ciência e 

suas aplicações”. Entretanto, um estudo das aplicações da ciência e tecnologia sem 

explorar as dimensões sociais, pode propiciar uma falsa ilusão de que o aluno 

compreende a natureza da ciência e tecnologia. Essa forma de abordagem, pautada 

somente nos estudos da aplicabilidade científicas e tecnológicas, poderia gerar uma 

visão distorcida sobre a natureza desses conhecimentos, o que poderá reduzir nossa 

prática somente a aplicabilidade, como se o conhecimento científico e tecnológico 

estivessem inteiramente a serviço do bem-estar da humanidade. (SANTOS; 

MORTIMER, 2000). 

Admitimos agrupar na categoria 2: formar para atuar em sociedade, os 

professores que atrelam o significado do termo letramento científico à formação de 

indivíduos aptos a atuarem na sociedade, como identificado nas expressões de 5,9% 

referente a um professor que expõe:  

 

P5: Está relacionado a preparação do indivíduo para a vida, 

levando em consideração o desenvolvimento social, científico e 

tecnológico em seu contexto social e cotidiano.  

 

Nota-se nessa expressão, o claro entendimento acerca do letramento científico, 

visto que ao citar “formação para a vida”, o professor faz menção às metas importantes 

para esse tipo de formação. Autores como Santos & Mortimer (2000), Tenreiro-Vieira 

& Vieira (2005) retratam tal significado quando reconhece que a meta do letramento 

científico/literacia científica, está ligada a necessidade de o indivíduo ser capaz de 

compreender os conhecimentos científicos para melhor atuação no seu cotidiano, de 
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modo que o educando possa intervir de forma responsável na sociedade, sendo capaz de 

emitir um pensamento crítico-reflexivo sobre questões sociais relacionadas a aspectos 

científicos e tecnológicos. 

Na categoria 3: formar cientistas. Um dos critérios considerados e observados 

nessa categoria é o fato dos educadores apontar o letramento científico como um 

engajamento nas etapas que regem o método científico e/ou iniciação científica e/ou 

apontar que consiste nas instruções básicas para os conhecimentos científicos.  Nesses 

aspectos detectou-se que 23,5% dos professores levantam tais elementos em suas 

respostas, as quais podem ser resumidas a partir do trecho abaixo: 

P7: Letramento científico se trata da introdução dos estudantes 

na iniciação científica, ainda que de forma parcial.  

 

Esse pensamento nos remete ao apontado por Vilches e Gil-Pérez (2007), 

quando asseguraram que uma das maiores dificuldades enfrentadas pela educação 

científica está na profunda mudança dos objetivos atribuídos, considerando que os 

professores tinham sido formados para selecionar e formar futuros cientistas. Nesse 

sentido, percebemos que ainda se propaga a ideia reducionista de que letrar 

cientificamente está atrelado, somente, à aquisição de técnicas e de vocabulário 

científico sem que haja um estudo social. 

Averiguou-se ainda uma quarta categoria: linguagem científica: Nesta são 

observados 17,6% de professores que correlacionaram o termo Letramento Científico ao 

desenvolvimento de uma linguagem científica nos educandos.  É possível observar, 

respectivamente, nas falas a seguir, o valor atribuído por estes ao conceber que 

letramento científico: 

P12: Trata-se da utilização de elementos e linguagens em 

sintonia com termos e técnicas que abordem a perspectiva 

científica; conhecer terminologias e interpretá-las. 

 

P14: Acredito que se trata do conhecimento como funciona a 

dinâmica científica, funciona como uma alfabetização científica. 

 

P16: Conceito de algo com linguagem e comunicação científica.  

 

Nesta análise é importante trazer à tona que a linguagem científica, na maioria 

das vezes, é entendida como um discurso que dificilmente é entendido e desmitificado. 

Porém, ao se tratar desta forma de linguagem no discurso do letramento científico, cabe 

reiterar as explicitações de Phillips e Norris (2003 apud SANTOS, 2007), os quais 
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atentam para a importância de ensinar ciência e sua linguagem, visto que para um 

cidadão fazer uso social do conhecimento científico carece as informações divulgadas.  

Dessa forma, podemos concordar que para um indivíduo emitir opinião sobre os 

informativos difundidos pela mídia, o mesmo precisa compreender os aspectos 

científicos para extrair a informação que está sendo transmitida. Entretanto, admite-se 

que tratar da linguagem científica no ensino não significa limitar esse discurso à 

memorização de terminologias e/ou ao uso de argumentações de autoridade assentadas 

em valores que se distanciam do científico. Um professor que atrela o sentido de 

letramento científico ao desenvolvimento de técnicas e/ou ao uso de linguagem 

científica deve, portanto, assegurar os educandos quanto ao uso social destas 

terminologias ou técnicas para que não se propague a ideias de que a ciência é um 

conhecimento acabado. Nesse sentido, convém comentar que nos discursos desses 

docentes percebemos a importância que atribuem ao desenvolvimento da linguagem 

científica, no entanto, não fica explicito nas falas a compreensão da relevância de 

desenvolver esta linguagem dentro de um discurso social. 

Ao analisar as estratégias que esses docentes apontam ser o caminho para letrar 

cientificamente seus alunos, percebemos uma prática delimitada por aulas em que o 

mais importante é mostrar as maravilhas da ciência e tecnologia. Essa afirmação é 

percebida ao analisar as explicitações apontadas pelos mesmos quando elencaram suas 

estratégias: emprego do conhecimento científico; discussão de artigos científicos; aulas 

laboratoriais; desenvolvimento do método científico; e uso de imagens em nível de 

graduação.  

Ainda nesta análise, se faz importante transparecer que os docentes P3; P5; P8 e 

P12 emitiram respostas significativas para tal questionamento, ao declararem, 

respectivamente que: considera os conhecimentos prévios; faz uso da abordagem CTS; 

e ministra aulas temáticas (sustentabilidade, consumo energético, selo Procel). Esses 

pontos se mostram determinantemente coerentes para o sentido de letrar cientificamente 

os alunos. Logo, levantar debates sobre os temas supracitados; fazer uso da abordagem 

CTS e levar o aluno a inquietações a partir do que ele já sabe, possibilita não somente a 

aprendizagem de terminologias científicas, mas a interpretação do papel social das 

mesmas. 

Questionamos os docentes sobre o conhecimento das abordagens (CTS, 

Abordagem problematizadora e Ensino por investigação). Indagamos também sobre 

quais dessas abordagens mais utilizam em suas aulas, como mostra a (Gráfico 4).  
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Gráfico 4: Conhecimento e aplicação na prática das abordagens de ensino  (CTS, 

Problematizadora (AP) e Ensino por investigação (EI)). 

 
Fonte: (a autora). 

 

Nesse seguimento, obtemos que 58,2% conhecem a abordagem CTS, 94,1% 

confirmaram conhecer problematizadora, enquanto que 82,4% declaram conhecer a 

abordagem investigativa, conhecida também por Ensino por Investigação. Verificamos, 

ainda, que somente 35,3% deles costumam usar a abordagem CTS, diferentemente, da 

abordagem investigativa e problematizadora, as quais são seus alvos constantes na 

prática pedagógica. Este dado alarma uma situação a ser melhor compreendida, 

levando-nos a pensar que o uso ensino por investigação e/ou a problematização parecem 

ser, para esses professores, propostas de ensino dissociada da abordagem CTS.  

Por conseguinte, os docentes também foram indagados quanto a sua 

compreensão sobre a abordagem CTS. Da análise dos questionários emergiram oito 

categorias, sendo estas importantes para entender como estes professores lidam com a 

abordagem em sua prática pedagógica. Considerando os participantes desta pesquisa 

(n=17), somente, dez 58,2% emitiram resposta para este questionamento, os demais 

foram enquadrados na categoria: docentes que não emitiram resposta (Gráfico 5). 
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Gráfico 5: Compreensão da abordagem CTS (n=17) pelos professores. FCH: Formação de 

competências e habilidades tecnológicas; FAS: Formar para atuar na sociedade; DPC: 

Desenvolver o pensamento crítico; ACCT: Aplicação do conhecimento científico e 

tecnológico; MA: Metodologias alternativas; ID: Integração das disciplinas; ICTS: 

Integração da ciência tecnologia e sociedade; NER: Não emitiram respostas. 

 
Fonte: (a autora). 

 

Na categoria 1: Formação de competências e habilidades científicas e 

tecnológicas, foram englobados 11,8% dos discentes que entendem a abordagem CTS 

como uma proposta de trabalho que visa desenvolver no alunado competências e 

habilidades tecno-científicas. Tal representação é percebida nas respostas de P5 e P8: 

  

P5: Entendo que é um enfoque para que os alunos desenvolvam 

cientificamente e tecnologicamente suas habilidades e 

competências para aplicar no seu contexto social.  

 

P8: Uma abordagem que visa a formação de competências e 

habilidades voltados para ciência e tecnologia, bem como a sua 

aplicabilidade.  

 

Nessas expressões, podemos identificar que os professores mostram determinada 

valorização ao desenvolvimento de habilidades científicas e tecnológicas. No entanto, é 

válido declarar que um ensino com enfoque CTS, não se trata, simplesmente, de 

ressaltar os aspectos científicos e tecnológicos, como se fosse uma construção cultural 

dissociada da sociedade. Afinal, como expõem os autores Santos e Mortimer (2000), um 

ensino voltado, somente, para o desenvolvimento de habilidades tecnológicas, que não 

busca a contextualização desta perspectiva dentro de um contexto social, estará 

atribuindo aos alunos uma compreensão alienante. Em acordo com estes autores, 

admitimos que a educação tecnológica dentro do enfoque CTS, vai muito além do 
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fornecimento de conhecimentos que se limitam a técnica, ao manobrar novos artefatos 

tecnológicos.  

A Categoria 2: Formar para atuar em sociedade, definida como a 

compreensão da abordagem CTS sob o olhar da formação para exercício da cidadania, 

emergiu a partir da investigação 11,8% dos discentes, destacados a seguir: 

 

P3: Essa abordagem leva em conta os conhecimentos atrelados 

entre si para a formação de cidadãos mais completos.  

 

P13: Esta abordagem prepara o discente para o exercício da 

cidadania. Direcionando-os a viverem coerentemente na 

sociedade.  

 

Percebe-se na fala desses docentes, a coerente, compreensão de que a abordagem 

CTS tem um papel importante na formação cidadã, indicando que é por meio desta 

abordagem que conseguimos formar cidadãos “aptos” a tomar decisões coerentes no 

meio onde vive. 

Evidenciou-se 11,8% de docentes que pensam na abordagem CTS como uma 

proposta de trabalho que permite desenvolver no estudante um pensamento crítico 

reflexivo foram agrupados na categoria 3: Desenvolver um pensamento crítico, como 

mostra os trechos elencados: 

P4: A abordagem CTS é uma proposta de ensino que tem como 

objetivo contribui para uma maior aprendizagem, formando uma 

sociedade que questione sobre os impactos do desenvolvimento 

científico e tecnológico. 

 

P12: Se trata de uma proposta que vincula aspectos científicos, 

tecnológicos e sociais à prática e vivência dos estudantes, uma 

proposta que busca desenvolver a autonomia e o pensamento 

crítico. 

 

Na categoria 4: Aplicabilidade do conhecimento científico e tecnológico. 

Buscamos nas falas dos docentes elementos que atribuem o uso da abordagem CTS a 

demonstração da aplicabilidade do conhecimento científico. Estes elementos só foram 

averiguados na fala de P15 “Nas aulas costumo mostrar aplicar o conhecimento da área 

e mostrar suas importâncias tecnológicas. Acredito que essa abordagem enfatiza a 

relação ente ciência e tecnologia”.  

Na categoria 5: Metodologias alternativas, classificamos apenas um docente 

(5,9%) que atrelou o significado de CTS ao uso de metodologias alternativas. Nesses 
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critérios destacamos a resposta de P16 na categoria, por destacar que: a abordagem se 

trata de metodologias alternativas que induzem o aluno à aprendizagem. Cabe discutir 

que este docente ainda apresenta uma compreensão limitada dessa abordagem, 

principalmente, por relacionar seu uso às metodologias alternativas. É fato que a 

abordagem CTS, no ensino, necessita vir acompanhada ao uso de estratégias 

alternativas que buscam superar as metodologias arcaicas (Teixeira, 2003), ou até 

mesmo que esta abordagem possa ser vista como uma metodologia alternativa ao 

método tradicional de ensino, baseados na transmissão-recepção do conhecimento. No 

entanto, a mesma não se limita, unicamente, a uma metodologia alternativa. 

Na categoria 6: Integração das disciplinas averiguamos que um docente (5,9%) 

esboçou sua compreensão da abordagem CTS à integração das disciplinas, como 

exemplifica os expressos por P14 quando afirma que  “A abordagem permite uma 

integração das disciplinas, e uma análise muito mais aprimorada dos contextos sociais e 

ambientais”.  

Categorizamos como: Integração da ciência, tecnologia e sociedade um 

docentes (5,9%) entende que a abordagem CTS se trata de associar a ciência, tecnologia 

e sociedade, como demonstra os expressos por P17 “a abordagem CTS, que deve 

associar a ciência, tecnologia e sociedade levando em consideração a realidade social 

que o aluno está inserido para melhor trabalhar o assunto com o mesmo. Sendo 

importante ressaltar que a tecnologia não deve ser utilizada, simplesmente, como 

ferramenta de exposição e transposição do conhecimento”.  

Esse dado se torna bastante importante por se tratar de um docente que ainda 

relaciona a abordagem CTS, somente, à associação da ciência, tecnologia e sociedade. 

Mas que apresenta a compreensão de elementos relevantes desta abordagem, ao fazer as 

seguintes colocações: o uso da abordagem CTS deve levar em consideração a realidade 

social do estudante; e a tecnologia usada em discussão nesta abordagem não deve ser 

usada, meramente, como forma de exposição do conteúdo.  

Identificamos elementos da prática pedagógica dos professores quando fazem 

uso da abordagem CTS, sendo evidenciados os instrumentos utilizados para efetivação 

desta abordagem no processo educacional. Nesses termos, encontramos que os docentes 

adotam diferentes e diversificadas instrumentos e estratégias ao efetivarem este enfoque 

em sala de aula como, por exemplo: usam vídeos temáticos, orientam aulas de campo, 

propõe a utilização de aparatos tecnológicos, utilizam o livro didático, e trabalham com 

temas que mostram a aplicabilidade científica e tecnológica.  
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Ao tracejar um paralelo entre os dados que demonstram as compreensões dos 

discentes sobre a abordagem CTS, com aquele referente aos instrumentos e/ou 

estratégias utilizadas durante a adoção da prática CTS, notou-se que alguns docentes 

ainda apresentam uma visão e aplicação limitada deste enfoque. Esse entendimento 

torna-se claro ao analisar as respostas de quatro professores, quando mencionam, 

semelhantemente, ao exemplo que: 

 

P5: Trabalho meio que indiretamente com a abordagem CTS, 

uma vez que utilizo a tecnologia, por meio de programas e sites 

(...) de modo que os alunos utilizam a tecnologia para 

desenvolver e adquirir conhecimentos novos para usar no seu 

contexto social. (...).  

 

 

Tomando como base a expressão destacada torna-se perceptível que para estes 

docentes, fazer uso dos aparatos tecnológicos é um meio importante para desenvolver os 

objetivos inerentes à abordagem CTS. Em contraponto, Teixeira (2003) admite que 

incorporar o enfoque CTS no ensino à pratica pedagógica, inclui a utilização de 

palestras, demonstrações, sessões de questionamentos, solução de problemas, 

experimentos de laboratório, jogos e simulações, fóruns e debates, projetos, redação de 

cartas para  autoridades, visitas técnicas a indústrias e museus, materiais audiovisuais, 

dentre outras. 

 Diferentemente, da análise acima, e em acordo as colocações de Teixeira (2003) 

sobre a temática, o docente P17 relata que ao trabalhar com a abordagem CTS faz uso 

de vídeos que possam incentivar o alunado a observar e refletir sobre o meio em que 

vive. O mesmo ainda apresenta que “(...) observe que as estratégias utilizadas não 

sirvam, simplesmente, ilustrativo. Sendo também importante ressaltar que a tecnologia 

não deve ser utilizada, simplesmente, como uma ferramenta de exposição e transmissão 

do conhecimento”.  

Os professores que declararam fazer uso da abordagem CTS também foram 

questionados quanto às dificuldades que enfrentam ao utilizar esta abordagem. Dentre 

estes, todos expuseram que há muitas limitações em incorporar esta abordagem, sendo 

citadas: a super lotação nas aulas, a falta de recursos (laboratório, internet, materiais 

didáticos); o tempo para planejamento e aplicação das atividades com enfoque CTS; e a 

falta de interação entre alunos e professor. Esta última pode ser entendida como uma 

limitação importante, pois o ensino com enfoque CTS rompe com o ensino tradicional, 
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quando expõe o aluno a ser o agente ativo do processo de ensino-aprendizagem, deste 

modo, é imprescindível a interação entre aluno e professor. 

Muitos aspectos podem está imbricados e dificultando o efetivo uso da 

abordagem CTS no ensino de ciências. Um desses quesitos está no fato do não 

reconhecimento deste enfoque por parte dos professores, sendo neste trabalho 

identificado que 41,1% deles não sabem do que se trata tal abordagem. Outros 35,3% 

revelaram não ter tempo disponível para elaboração de atividade que incorporam tais 

objetivos. O percentual de 17,6% apontou ter dificuldade de elaborar propostas de 

ensino com este enfoque; 5,9% afirmaram não se sentirem preparados para usar a 

abordagem CTS, pois não compreendem suas inter-relações, os demais (5,9%) 

marcaram que uma das dificuldades para incorporação da CTS, está no fato de não 

compreenderem muito bem seus pressupostos teóricos e metodológicos. Esses dados se 

tornam alarmantes, visto que a abordagem CTS é considerada um enfoque importante 

para o letramento científico dos discentes, o qual pode ser visto como uma necessidade 

da sociedade atual. Verifica-se, ainda, que a incorporação da CTS em sala de aula é 

dada forma intuitiva.  

Para finalizar a investigação propomos questioná-los sobre qual relação existe 

entre a abordagem CTS e letramento científico. Como bem afirmado por Waks (1990), 

a abordagem CTS tem como objetivo educacional proporcionar o letramento científico 

em ciência e tecnologia de modo que o educando assuma o papel democrático meio as 

discussões socioeconômicas.  

Desse modo, vislumbramos que, dos dezessete professores, somente, 47,0% 

tentaram e responderam ao questionamento. Os professores emitem visões muito 

diferenciadas, sendo necessário analisá-las individualmente.  

Percebe-se que o docente P3 compreende que há uma relação bastante imbricada 

entre as metas do letramento científico e os objetivos da abordagem CTS. No entanto, 

este não deixa transparecer de forma clara estas correlações em suas apreensões. Já o 

docente P12, embora não explicite, claramente, que a abordagem CTS promove o 

letramento científico, aponta na subjetividade de sua fala que a relação entre a 

abordagem CTS e letramento científico se justifica nos objetivo propostos por esta 

abordagem os quais são vistos como meta para a educação científica. Na análise desse 

questionamento identificamos que estes docentes foram os que emitiram respostas mais 

coerentes com o que consideramos a relação de CTS e letramento, como mostram os 

trechos: 
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P3: Existe correlação porque um serve de base para o 

desenvolvimento do outro. 

P12: A abordagem CTS procura desenvolver um aluno 

autônomo, capaz de opinar e perceber ações ligadas a ciência, 

tecnologia e sociedade, para isso o mesmo tem que conhecer os 

termos específicos da ciência, para ajudá-lo nas justificativas. 

 

Observamos, nas falas de P4 e P8, que as compreensões apresentadas para 

letramento científico estão pautadas no desenvolvimento do entendimento dos conceitos 

científicos pelos alunos, bem como, na compreensão da aplicabilidade desses termos 

científicos. Para esses profissionais, tal fato justificaria a eficiência da abordagem CTS; 

permitindo-nos propor que esses docentes ainda não compreendem a totalmente relação 

entre CTS e letramento científico. Esse resultado também é percebido na fala de P5, no 

entanto, o professor parece destacar a promoção da compreensão dos conhecimentos 

científicos e tecnológico, como se esses dois componentes sempre estivessem a favor do 

bem estar social, como elencado a seguir: 

P4: A partir do conhecimento e aplicação dos conceitos 

científicos podemos aplicar de forma mais eficiente a 

abordagem CTS. 

 

P5: Creio que estão envolvidos à medida que buscamos 

promover o desenvolvimento do aluno em relação à 

compreensão do conhecimento científico e tecnológico, 

associando-os ao seu cotidiano. 

 

P8: Uma completa a outra, a primeira forma (informa) e aplica 

no cotidiano. A segunda é mais específica voltada ao 

conhecimento e aplicabilidade dos fenômenos científicos, a fim 

de que se compreenda o meio natural e as mudanças que nele 

ocorrem. 
 

Nos expressos pelos professores P14, P15 e P16, encontramos elementos que 

não nos permite entender, nitidamente, suas apreensões sobre a relação da abordagem 

CTS e letramento científico, deixando transparecer a não compreensão desta mesma.  

P14: Acredito que a relação seja o seu embasamento, pois o 

letramento justifica a abordagem CTS ampla. 

P15: Acredito que a aplicação de ideia e intervenção no meio 

auxiliam  e fomentam a abordagem CTS e paralelamente na 

busca pela informação possibilita o letramento. 
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P16: Usar linguagem científica em práticas e dinâmicas. 

 

Em linhas gerais, notamos que a maioria dos docentes aqui analisados não 

apresenta uma visão compreensível, em sua totalidade, da importante relação que há 

entre a abordagem CTS e letramento científico. Desse modo, podemos pensar, em 

primeira instância, que alguns cursos de formação continuada pouco e/ou quase nunca 

levantam discursões que mostram a propósito as necessidades ideológicas da sociedade 

contemporânea. Isso, portanto, pode levar o professor a conceber uma falsa ideia de que 

compreende as abordagens de ensino, as quais muitas vezes, apontam fazer uso em sua 

sala de aula. 

 

3.3 CONTRIBUIÇÕES DOS CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE 

PROFESSORES PARA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Abordar o contexto da educação científica é bastante complexo, principalmente, 

considerando que seu foco deve estar alicerçado na preparação do alunado para a prática 

social, condizente com a formação para a tomada de decisão. Assumir criteriosamente 

essas características coloca-se em evidência a questão da formação docente, afinal, esta 

“se constitui em um eixo fundamental para a transformação da realidade do ensino de 

ciências em nosso contexto educacional”. (MAMEDE; ZIMMERMANN, 2005, p.2). E 

ainda podemos nos reportar ao questionamento de Mamede e Zimmermann (2005) 

quando advogam: Como promover o letramento científico dos alunos, dentro de uma 

perspectiva CTS, se os professores, em sua maioria, não são eles próprios letrados 

cientificamente?  

Nesses critérios, ao considerar relevante a grande participação dos docentes nos 

cursos de formação continuada apresentados neste estudo; e os resultados que permeiam 

as compreensões docentes acerca do letramento científico e abordagem CTS; buscamos 

com a análise desta entrevista, identificar mais afinco, elementos que possam revelar as 

possíveis implicações dos cursos de formação continuada na prática pedagógica, 

principalmente, quando tratamos da abordagem CTS e letramento científico para 

educação científica. Ademais, entendemos que esta análise pode revelar reais 

necessidades formativas para contemplação da abordagem CTS na formação cidadã 

como um dos objetivos do letramento científico. 
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A abordagem CTS como uma ampla proposta educacional que visa a formação 

para cidadania admite a utilização de várias estratégias, dentre elas destaca-se: a 

problematização e a investigação. Neste quesito, tentando fazer aproximações entre 

estes aspectos e os princípios do enfoque CTS, buscamos identificar como os docentes 

tomaram conhecimento da abordagem CTS, do ensino por investigação, e da 

problematização. Dos dez docentes entrevistados, 20% conhecem somente o ensino por 

investigação, no qual um desses tomou conhecimento ainda na formação inicial, e outro 

na formação continuada. Os 80% restante declararam conhecer a abordagem CTS, o 

ensino por investigação e problematização. Dente esses 30% obtiveram tal 

conhecimento por meio da formação inicial e o referente a 50% na formação 

continuada. Nota-se, então, que 60% dos entrevistados tomaram conhecimento desses 

enfoques educacionais por meio da formação continuada.  

No tocante à contribuição da formação continuada para a compreensão da 

abordagem CTS, do ensino por investigação e da problematização, há o consenso, por 

parte de alguns professores quanto à contribuição desses cursos, sendo evidenciado que, 

somente, 50% dos entrevistados as reconhecem por terem subsidiado na sua formação, 

porém deste grupo, dois professores enfatizam que a contribuição primordial destas 

formações está na compreensão do Ensino por investigação. Neste viés atenta-se para o 

fato de que dos cinco docentes que sinalizaram para a contribuição dos cursos de 

formação continuada, três mencionam que:  

P5: Contribuíram muito para conhecer as propostas 

educativas apresentadas. 

P6: Contribuíram muito para tomar conhecimentos basilares 

do ensino por investigação. 

P12: Os cursos de formação continuada têm contribuído muito 

para a compreensão dos pressupostos teóricos e práticos do 

ensino por investigação, principalmente. 
 

 Ao analisar os fragmentos destacados separadamente, infere-se até certo ponto 

que, os cursos de formação em análise carecem de fundamentos que designam uma 

melhor compreensão para efetivar a incorporação da abordagem CTS pelos docentes. 

Tal proposição pode ser concebida ao admitir que para incorporação do enfoque CTS 

seja requerido instrumentalização que transcende, somente, “o conhecimento” desta 

abordagem. Ademais, 30% dos professores, enfatizaram que os cursos de formação 

continuada têm sido direcionados para o ensino por investigação. Esta evidência permite 
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inferir que estes cursos parecem abordar os processos de investigação, provenientes 

deste ensino, de forma desconexa da formação cidadã admitida pelos princípios da 

educação científica.  

Considerando o aspecto em destaque, buscamos identificar nas explicitações 

objetivas dos docentes o entendimento do correlato existente entre a abordagem CTS, o 

ensino por investigação e a problematização. Principalmente, por concordar com Praia, 

Gil-Pérez e Vilches (2007) quando explicitam que os alunos aprendem mais sobre a 

natureza da ciência (ponto importante no enfoque CTS) quando participam de 

investigações científicas acompanhada da discussão dos aspectos sociais. Obtivemos 

que, somente 60% dos professores conseguiram explanar respostas que correlacionam 

os três aspectos educacionais considerados. Entretanto, três deles emitiram explicações 

mais adequadas, como mostra os trechos apresentados:  

P5: No ato de problematizar é possível a proposição de uma 

investigação e isso pode contemplar as orientações CTS. 

P12: O ensino CTS não é uma metodologia, se trata de uma 

proposta de trabalho que permite trabalhar problemas e 

investigação.  

 

P13: O Ensino por investigação e problematização estão 

intrínsecos, pois é a partir da problematização que começa-se a 

estimular os alunos para a investigação. E a abordagem CTS 

(ciência, tecnologia e sociedade) são três grandes áreas que 

podem ser exploradas para trabalhar de modo investigativo e 

problematizador. 
 

Em contrapartida, o professor (P7) na tentativa mais imediata de responder ao 

questionamento, subestima a abordagem CTS a mera aplicabilidade do conhecimento 

científico e não exibe claras relações entre tais proposições educacionais, como visto 

seguidamente:  

P7: A relação existente entre essas abordagens está imbuída no 

fato de uma problematização ser ligada diretamente à 

experimentação. Tais atividades possibilitam a busca por 

respostas às problemáticas apresentadas, por conseguinte, 

estimula o desenvolvimento de um aluno autônomo. Já 

abordagem CTS está ligada a aplicação do conhecimento 

científico ao cotidiano do aluno.  
 

Nesta análise presume-se, portanto, que estes cursos podem não estar 

focalizando as reais necessidades formativas dos professores para a contemplação da 
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educação científica no processo educacional. Esse resultado, em suma, apresenta-se 

como o reflexo da preponderante, oferta de cursos esporádicos onde a teoria sobrepõe a 

prática, como mencionado por 80% dos docentes. 

Mediante ao exposto, buscamos realçar elementos práticos importantes para a 

compreensão da abordagem CTS, do ensino por investigação e da problematização nas 

falas dos entrevistados que informaram sobre as condicionantes práticas existentes nos 

cursos que participaram. Por isso expomos que: 

P7: Os cursos de formação que participei se configuram como 

teóricos e práticos. Tais cursos apresentam um embasamento 

inicial apontando para as teorias que discutem sobre a 

abordagem CTS, o ensino por investigação e problematização. 

Posteriormente, o palestrante mostrava os exemplos dos 

projetos, os professores elaboravam conjuntamente os seus e, 

seguidamente, havia apresentação e discussão dos mesmos.  

P12: O curso de formação continuada em que participei 

tematizado no ensino por investigação foi balizado por 

instruções teóricas e práticas. Neste curso, o ministrante a partir 

da sua ação pedagógica, possibilitou a vivência direta com os 

elementos investigativos.  
 

 Ao apresentar as falas desses professores é notória a aproximação vivencial com 

a aplicabilidade, principalmente, da abordagem CTS e do ensino por investigação. Esse 

fato é, evidentemente, importante visto a observação de que estes dois cursos trouxeram 

a primazia de considerar a vivência, a discussão, o construir e refletir sobre o que já foi 

elaborado como elementos práticos fundamentais na aquisição de novos saberes 

pedagógicos. 

 Ademais, ao investigar como esses cursos têm influenciado a prática docente 

quando consideramos a abordagem CTS; o ensino por investigação e a problematização 

percebe-se, o acentuado número (80%) de docentes que passaram a incorporar em sua 

prática pedagógica elementos condizentes com os princípios necessários para a 

contemplação dos propósitos educacionais considerados, posterior a uma formação 

continuada. Ressalva-se que 70% dos professores não se sentem suficientemente 

capacitados para incorporação da abordagem CTS; do ensino por investigação e da 

problematização em sala de aula. Estes dados corroboram, significativamente, com os 

achados dos questionários, visto que, dos professores que conhecem ou aplicam tais 

fundamentos em sua prática pedagógica, em sua maioria, possuem concepções que 

divergem dos princípios norteadores, principalmente da abordagem CTS.  

 Por isso destacamos veementemente a fala do professor (P8), o qual declara que:  
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P8: Não me sinto capacitado, sempre tento romper com os 

desafios ao fazer uso dessas abordagens na minha prática 

pedagógica. Saliento que haja a necessidade de cursos que 

promovam cursos de formação continuada que esclareçam de 

forma prática os pressupostos teóricos e práticos inerentes a 

estas abordagens. 
 

Contextualizado por esta fala, embora, os cursos de formação continuada tenham 

estimulado ao uso de pelo menos um dos encaminhamentos educativos (a abordagem 

CTS; o ensino por investigação e a problematização), os mesmos ainda se configura 

preponderantemente teóricos, critério que pode está dificultando a compreensão dos 

docentes.  

É percebido, ainda, que estes cursos pouco correlacionam a problematização, 

investigação com os princípios do enfoque CTS. Este apontamento permite direcionar 

ao pensamento: Que tipo de educação científica tem sido ofertada por estes docentes? 

Tendo em vista que os cursos analisados pouco têm fundamentado os docentes para este 

tipo de educação. E por isso apresentamos a fala de um professor reafirmando que 

incorpora os fundamentos do ensino por investigação em sua prática pedagógica: 

P11: Sim, por meio da aplicação do ensino investigação. Porém, 

se torna válido salientar que oriento os experimentos de modo a 

torna-los trabalho complementar. Por exemplo, passo os 

trabalhos investigativo-experimentais para casa, não acompanho 

diretamente o experimento e os avalio por meio dos relatórios 

produzidos pelos alunos após realização da prática em casa. 
 

 Mediante ao analisado, estes resultados indicam a necessidade de investigar 

com mais afinco, como tem se dado a incorporação da investigação e problematização 

por estes professores. Afinal, se os cursos de formação apesar de bem instruídos, não 

têm atingido os objetivos de apropriação dos conceitos necessários, neste caso 

especifico, da abordagem CTS, do ensino investigativo e problematização; presume-se, 

então, que a aplicabilidade pedagógica destes elementos possa está distante dos 

requisitos básicos e necessários que direcionam mudanças efetivas na forma de ensinar 

ciências, e, por conseguinte, na educação cientifica necessária para formação cidadã 

convergente para tomada de decisão do aluno.  

 Considera-se, portanto, o designo de novos encaminhamentos para os cursos de 

formação continuada com vista à superação dos obstáculos ainda permanecentes após a 

formação inicial. Deste modo, é imprescindível a superação da primazia de conteúdos 

específicos ainda notados nesses cursos; da teorização que se sobrepõe a prática e/ou a 
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elaboração de propostas educacionais de viés para a formação cidadã; do precário 

enfoque que é dado à formação cidadã e educação científica. Além disso, advogamos a 

necessidade de redirecionar os cursos de formação continuada para abranger de forma 

prática e reflexiva uma visão mais amplificada que contemple a essência das correlações 

entre CTS, investigação e problematização como princípios básicos para a formação 

cidadã.
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CAPÍTULO IV 

APRENDIZAGEM DOS ALUNOS NA SEQUÊNCIA DE ENSINO 

INVESTIGATIVA 

 

Neste capítulo apresentaremos as análises dos dados referentes à aplicação de 

uma sequência de ensino investigativa com enfoque CTS. Conduziremos, portanto, à 

atenção para a aprendizagem Conceitual, Procedimental e Atitudinal dos alunos, na 

busca de sinalizar o potencial didático das abordagens CTS e investigativa no ensino de 

Biologia, com vistas à promoção do letramento cientifico. 

  

4.1 FASE DO ENVOLVER (ENGAGE): MOTIVAÇÃO PARA ENVOLVIMENTO 

COM A TEMÁTICA 

 

Na fase do Envolver (Engage) estão expressos dados significativos por 

demonstrarem as concepções prévias dos discentes, bem como, suas apropriações 

conceituais sobre a temática após as duas primeiras atividades (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Percentual de atendimento aos critérios analisados na fase do Envolver. 

Critérios avaliativos Avaliação  

Total Parcial Aplicação 

errônea do 

conteúdo 

Não 

corresponde  

1) Identificam, previamente, as 

consequências das atividades industriais 

na saúde do rio. 

64,7% 17,6% 0% 17,6% 

2) Compreendem, previamente, as 

consequências dos problemas ambientais 

do rio na população. 

47,0% 53,0% 0% 0% 

3) Descrevem e explicam, previamente, 

a importância do rio e do mangue para a 

população. 

0% 23,5% 0% 76,5% 

4) Identificam reais problemas 

ambientais sofridos pelo rio Potengi. 

100% 0% 0% 0% 

5) Compreendem a importância do Rio 

Potengi para a comunidade local. 

0% 94,0% 0% 6,0% 

6) Compreendem a importância social, 

econômica e ecológica do Rio Potengi. 

59,0% 41,0% 0% 0% 
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Fonte: (a autora). 

 

As análises correspondentes ao critério (1): identificação da compreensão dos 

discentes sobre as consequências das atividades industriais em um rio; expressam, 

significativamente, a percepção dos discentes para sobre poluição ambiental sofrida 

pelo rio Potengi. Contudo, somente, 64,7% conseguem expressar com maior 

detalhamento e clareza, a complexidade existencial nos aspectos envolventes nesta 

temática. Nas respostas ofertadas por estes, identificou-se uma descrição mais ampla, 

por apontar que um grande problema ambiental acarretado pela instalação da indústria 

seria além da poluição aquática, a morte dos seres existentes na região. Em contraste, 

17,6% embora façam uso de elementos que indicam certo grau de entendimento sobre a 

poluição, suas expressões comprovam uma percepção reduzida, quando não 

correlacionam que este tipo de poluição pode resultar na perda da biodiversidade 

aquática. Os outros 17,6% expuseram respostas que diverge das expectativas 

mencionadas para o critério avaliado, como apresentado nos fragmentos a seguir: 

 

Aluno 1 (Total): Os efluentes lançados pelas fábricas podem 

causar um problema ambiental, consequentemente, a água do rio 

ficará poluída e prejudicará os seres que vivem nele podendo 

levá-los à morte. 

 

Aluno 2 (Parcial): Os efluentes podem causar um problema 

ambiental, pois a água estará suja com componentes químicos e 

tóxicos. 

 

Aluno 3 (Não corresponde): Sim, por que quando a água for 

evaporada os fluidos ruins podem evaporar junto. 
 

Ao avaliar o critério (2), o qual objetivou evidenciar o entendimento prévio dos 

alunos sobre as consequências dos problemas ambientais do rio na população, detectou-

se que 100% deles demonstram concepções prévias gerais acerca da problemática, 

porém, 47,0% deles detêm o alcance total ao critério, por reconhecer a ação dos 

componentes tóxicos laçados no rio sobre a saúde dos peixes e dos seres que deles se 

alimentam (Q2) e identifica poluição no Rio Potengi (Q4). Embora, um grande número 

de alunos tenha respondido que não comeriam os pescados advindos do rio Potengi por 

entender que este ambiente encontra-se agravadamente poluído, identificamos que 

7) Reconhecem e entendem como as 

atividades industriais e a comunidade 

circunvizinha ao Rio Potengi o poluem.  

35,0% 53,0% 0% 12,0% 
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53,0% deles atende parcialmente ao critério, pois ofertam respostas incompletas 

principalmente para a questão (Q2). 

Por conseguinte, identificamos nas análises do critério (3): Descrevem e 

explicam, previamente, a importância do rio e do mangue para a população, que 23,5% 

responderam parcialmente aos questionamentos investigados. Não obstante, os demais 

discentes não expuseram respostas. Nesse viés, correlacionamos os dados encontrados 

nas análises dos critérios (2) e (3), e identificamos estudantes que parecem julgar 

claramente os problemas ambientais sofridos pelo rio, porém desconhecem afinco como 

estes agravantes podem influenciar drasticamente a comunidade circunvizinha ao rio 

por não conceberem conhecimento sobre a importância social, ambiental, e ecológica 

deste ecossistema. Dados como estes permitem reconhecer a importância de abordar em 

sala de aula, temas socioambientais incidentes ao contexto que os alunos estão inseridos 

(SANTOS, 2007a). Afinal, aprender ciência para agir no meio em que vive requer o 

conhecimento realidade local. Circunstancialmente, cabe questionar: Como esperar o 

agir, a ação social responsável dos discentes se o ambiente que vivem não lhes é 

apresentado? 

 Nesse sentido, recorremos a Santos (2007a) o qual esclarece que resumir o 

ensino de ciências à memorização de nomenclaturas pode dificultar no aluno a 

compreensão da complexa relação entre o estudado em ciências com os aspectos do seu 

cotidiano. O mesmo ainda exprime que “o pouco que se tem feito em sala de aula é 

apresentar aos alunos como o conhecimento científico está presente em diferentes 

recursos tecnológicos de seu cotidiano” (SANTOS, 2007b), o que diverge das ações 

necessárias para possibilitar o alcance do letramento científico nos discentes.  

Investigando o critério (4): Identificam reais problemas ambientais sofridos pelo 

rio Potengi, observamos que 100% dos alunos passaram a expor em suas respostas às 

atividades propostas, interpretações condizentes ao maior grau de identificação e 

compreensão sobre os agravantes ambientais que envolvem o Rio do estado. Nas 

expressões descritas pelos dissentes reconhecemos elementos importantes que declaram 

tal evolução, como a correlação existente entre a poluição que afeta o Rio Potengi com a 

alta mortandade de peixes vista neste ecossistema.  

No entanto, os dados eminentes do critério (5): compreendem a importância do 

Rio Potengi para a comunidade local; condizem com a evidente persistência de ideias 

puramente econômicas apresentadas pelos discentes. Verificamos que 94% deles 

respondem parcialmente a pergunta analisada para este critério, por expressarem que o 
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rio é importante para a comunidade circunvizinha por provem o sustentos da mesma.  

Assim, vale reiterar, então, que o consumo e a busca incessante do homem por uma boa 

colocação financeira na sociedade estão imbricados nos parâmetros basilares da 

formação humana, por isso, formar um cidadão responsável que reconheça os limites 

produtivos e desenvolva pensamentos éticos acerca do como produzir sem degradar o 

ambiente requer desenvolver, nos discentes, valores relacionados aos modos de 

desenvolvimento sustentável como pré-anuncia esta atividade. 

No que concerne o critério (6): compreendem a importância social, econômica e 

ecológica do Rio Potengi, averiguou-se o contrastante aumento no número de discentes 

que passaram a explicitar claramente sobre a importância social, econômica e ecológica 

do Rio Potengi quando comparado às concepções iniciais apresentadas por esses. Após 

a aplicação das atividades de leitura e interpretação do poema e reportagens, notou-se 

que 59,0% dos alunos conseguem mencionar tais aspectos de forma total, enquanto que, 

41,0% expõem parcialmente suas ideias.  Esses resultados sugerem que tais atividades 

possibilitaram melhor compreensão dos aspectos relacionados ao rio em questão, 

quando relembramos o número de 76,5% de alunos que não concebiam, conhecimentos 

prévios para tais aspectos. Admitimos, então, a importância de propiciar ao alunado, o 

conhecimento das diferentes determinantes encontrada no seu cotidiano a fim de 

prepará-los para o exercício da cidadania com menciona Shen (1975), citado por Santo 

(2007b), ao elucidar as atribuições do letramento científico cívico.  

Na análise do critério (7) referente ao reconhecimento e entendimento de como 

as atividades industriais e a comunidade circunvizinha ao Rio Potengi o poluem, 

detectamos nos escritos de 35% dos estudantes expressões que demonstram o 

reconhecimento e entendimento total deste critério, por fazerem uso de colocações 

referentes a associação das inapropriações sanitárias encontradas próximas ao rio com 

os agravamentos ambientais observados neste ecossistema. Contudo, mostramos que 

53% embora reconheçam as inapropriações sanitárias ocorrentes nas imediações do rio, 

estes alunos não mostraram, em suas explicações, a correlação existente as 

inapropriações sanitárias com a poluição do rio Potengi, e por isso respondem a 

atividade parcialmente. Houve, ainda, 12% que não mencionam respostas às indagações 

correspondentes. Esses números permitem pensar sobre: Que tipo de reconhecimento 

apresentamos quando se trata dos efeitos diretos e indiretos dos nossos modos de vida, 

habitações, consumo demasiado; no ambiente? 
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4.2 FASE DO EXPLORAR: LANÇANDO HIPÓTESES, PLANIFICANDO IDEIAS 

PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA 

 

Na fase do Explorar (Explore), foi notado o factível engajamento dos grupos 

com a situação-problema, e admitimos que atitude como esta seja profícua na 

aprendizagem do alunado.  Nesses termos, acreditamos que identificar o efetivo 

envolvimento dos discentes na busca de respostas cientificamente coerentes para os 

problemas que lhes são apresentados, pode representar indício de que, enquanto, mais 

próximos do cotidiano estudantil, os conteúdos de ecologia forem abordados, mais 

eficientes será o desenvolvimento de valores éticos frente ao ambiente.  

Em análise do critério (8), buscamos nas explanações dos estudantes por 

elementos que demonstrem: o pleno reconhecimento de uma situação problemática, a 

interpretação das explicativas do problema, e o uso coerente das informações contidas 

no mesmo para formulação de hipóteses.  Seguidamente, averiguamos que 100% dos 

grupos atendem ao critério (8) por utilizarem os respectivos aspectos supracitados. 

Sendo assim, tornou-se possível destacar os trechos abaixo condizentes a exposição das 

hipóteses pelos grupos:  

 

Grupo 1: Hipótese 1: As graças morreram por que estavam 

escassas de comida. Hipótese 2: Os mariscos que servem de 

alimento para as garças poderiam estar com alguma doença e 

assim passando para as mesmas. 

 

Grupo 2: Todo tipo de poluição no rio foi ingerido pelos peixes 

e mariscos. Seguindo a cadeia alimentar, as garças se 

alimentaram daqueles peixes contaminados, consequentemente, 

contaminaram as graças, levando-as à morte.  

Grupo 3: As garças poderiam ter comido peixes infectados. 

Grupo 4: O ambiente de manguezal poluído por efluentes 

químicos, os peixes se contaminam e as garças que deles se 

alimentam acabam morrendo. 

Grupo 5: As garças se alimentam de mariscos. Devido a 

poluição do manguezal, os mariscos ficaram infectados e ao 

servirem de alimento para as garças acabou as infectando, as 

levando à morte. 
 

Percebeu-se nesta fase de Exploração (Explore) o grande envolvimento e 

motivação discente em tentar explanar, mesmo que basilarmente, a possível morte das 
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garças. Nos fragmentos elencados anteriormente são vistos aspectos descritivos que 

declaram o entendimento das sequências interpretativas emitidas no problema, pelos 

alunos. Atrelado a isso, são identificado nas hipóteses informações importantes, 

condizentes com o reconhecimento e compreensão de critérios problematizadores 

inerentes à própria temática. E, por isso, atribuímos a estes discentes o alcance total para 

o critério (8) estabelecido para esta fase.  Ainda nas “hipóteses” encontramos elementos 

que demonstram à capacidade adquirida de correlacionar a morte de animais em 

decorrência dos problemas ambientais sofridos pelo rio; apontando para uma 

compreensão mais ampla dos problemas ambientais. Observou-se também o uso de 

conceitos apreendidos em etapas e aulas antecedentes como, por exemplo: manguezal, 

cadeia, teia alimentar e poluição.  

No que concerne ao critério (9), o qual objetivou identificar possíveis 

planificações sistematizadas pelos estudantes na tentativa de testificar suas hipóteses 

e/ou explicações esquemáticas para o problema proposto, detectou-se que todos os 

grupos (100%) construíram exemplificações esquemáticas para suas ideias iniciais e 

testificaram suas hipóteses como apresentados na (Figura 1). 

 

 

 

 



85 

 

Figura 1: Planificações (1) apresentadas pelos cinco grupos (100%) para testificar as 

hipóteses primárias. 
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Ao investigar as planificações esquemáticas individualmente foi notado o 

importante incremento e uso de conteúdos depreendidos nas etapas anteriores. Nas 

sequências esquemáticas apareceram elementos que denotam o entendimento dos alunos 

com relação aos aspectos ecológicos da cadeia alimentar aquática e do seu possível 

desequilíbrio provocado pela interferência humana neste sistema. Identificamos 

também, uma fidedigna representação esquemática para testificar as hipóteses, 

principalmente, por fazerem uso compreensível, nos esquemas, de todos os 

componentes imbricados nas exposições escritas das ideias hipotéticas. Embora este 

resultado seja observado em todos os grupos, colocamos em evidência as representações 

do grupo (1), visto que este apresentou mais de uma hipótese para o problema (Figura 

2).  

 

Figura 2: Evidência de correlação entre hipótese primária e planifica (1) 

apresentada pelo grupo (1). 

 

 

Os desenhos acima exibem a coerente correlação entre hipótese enunciada e 

esquematizações. Por isso, reconhecemos nos grupos a devida capacidade em identificar 

um problema, lançar hipótese para o mesmo, e apresentar fieis explicações primárias 

com base nas hipóteses para o problema por meio de esquemas.  

Na análise das planificações (2) e (3) percebeu-se devida evolução nas 

demonstrações esquemáticas dos grupos indicando o possível desenvolvimento de 

habilidades importantes para o letramento científico como: o ler, analisar e interpretar 
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novas informações proposicionais ao problema e evidências científicas encontradas nos 

textos, nos alunos (Figura 3) e (Figura 4). 

 
Figura 3: Planificações (2) apresentadas pelos cinco grupos (100%) para testificar as 

hipóteses após a leitura, interpretação e organização de novas proposições para o 

problema. 
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Figura 4: Planificação (3) apresentada pelos cinco grupos (100%) para explicação 

coerente do problema após a leitura interpretativa de textos.  
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Quando comparamos as planificações (1) e (2) vimos maiores detalhamentos nos 

desenhos, acompanhado de uma maior compreensão de novas informações 

proposicionais para o problema. Resultados como estes foram apresentados por todos os 

grupos, porém detalhamos os passos sequenciais tomados pelo grupo (1) resumidos da 

(Figura 5). 

 

Figura 5: Etapas sequenciais realizadas pelo grupo (1) para explicação esquemática do 

problema. 

Fonte: (a autora). 

 

Nestes esclarecimentos, visualizamos que ao longo das atividades, os alunos 

descartaram hipóteses e redimensionaram suas ideias de acordo com as análise e leituras 

de textos. As correlações manifestadas indicam, significativamente, a evolução dos 

alunos na compreensão das ideias contidas nas novas informações que lhes foram 

ofertadas; na capacidade de registrar, organizar e manipular dados na perspectiva de 
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solucionar problemas. Nesses termos, embora, este trabalho não trace uma linha que 

enfoca, objetivamente, a perspectiva da natureza da ciência, entendemos que 

proporcionar aos discentes vivências pautadas em dimensões que se aproximam desta 

natureza, pode estar os direcionando para melhor idealizar sobre o fazer científico, os 

ajudando a desmistificar noções imbuídas em consentimentos de um fazer científico 

puramente neutro, balizado em saberes prontos e estagnados.  

Ao analisar mais profundamente as representações esquemáticas grupais, 

condicente as planificações (3), averiguou-se além do aumento da complexidade 

explicativa, descritiva e conceitual, o uso eminente de terminologias científicas para 

elucidar o problema. Identificamos a crescente utilização de conteúdos científicos 

como: cadeia e teia alimentar, ecossistema, fatores bióticos e abióticos, fitoplâncton e 

zooplâncton, cianotoxinas, toxinas, poluição, bioacumulação, metais pesados, 

biomagnificação trófica, elementos químicos (Nitrogênio, fósforo e potássio). Salienta-

se que a representação conteudística percebida na terceira planificação pode ser avistada 

implícita ou explica.  Observou-se também, um crescente aumento no estabelecimento 

de relações entre as ideias contidas no problema; as hipóteses, as novas informações 

apresentadas e planificações.  

Porquanto, acreditamos que a aproximação discente dos discursos/ações que 

provém da natureza da ciência pode estimula-los, factivelmente, na resolução de 

problemas, na busca por interpretações de fenômenos imbuídos no cotidiano; 

acentuando, por fim, a formação para ação na sociedade. 

 

4.3 FASE DO EXPLICAR: OBSERVAR, ANOTAR, DISCUTIR PARA EXPLICAR O 

PROBLEMA 

 

Os dados acurados a partir da análise da fase de Explicação (Explain) despontam 

de resultados com grande significância para este trabalho (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Percentual de atendimento aos critérios analisados na fase do Explicar. 

Fonte: (a autora). 

 

Os números expressos denotam, como esperado para esta fase, um expressivo 

amadurecimento dos discentes, correspondente, tanto às exposições explicativas 

emitidas para o problema, quanto ao aumento uso de terminologias científicas 

utilizadas. Outro ponto a ser destacado está na imponente articulação entre a 

compreensão central do problema com as observações, ideias, questões, hipóteses 

emitidas, dados informacionais e textos interpretados; como mostram as explicitações 

seguintes: 

 

Grupo 1 (Total): A morte das garças pode estar atrelada aos 

efluentes das indústrias que causam um acúmulo de 

cianobactérias que liberam as cianotoxinas e, além disso, há uma 

bioacumulação de metais pesados que causam doenças no 

fígado, problemas neurais e câncer. 

 

Grupo 2 (Total): A morte das garças se deu devido a poluição, 

provavelmente, dos esgotos industriais despejados no rio. No 

esgoto contém substâncias químicas prejudiciais a vida dos seres 

vivos. Neste também há fosforo, nitrogênio e potássio, eles 

fazem aumentar a produção de cianobactérias presentes no rio. 

Nesse processo, elas liberam cianotoxinas que também é uma 

substância poluente ao rio. Além disso, ainda há o metal pesado 

como o mercúrio. Todas essas substâncias comprometem a 

saúde dos seres que ali habitam, são prejudicados através da 

bioacumulação dessas substâncias. A partir da cadeia alimentar, 

a contaminação vai se proliferando até chegar ao fim, a morte 

das garças. 

 

Grupo 3 (Parcial): A morte das garças se deu graças à 

cianotoxinas e metais pesados.  

Critérios avaliativos Avaliação  

Total Parcial Aplicação 

errônea do 

conteúdo 

Não 

corresponde  

10)  Aquisição e compreensão dos 

conceitos científicos (bioacumulação, 

biomagnificação) para explicação do 

problema. 

80% 20% 0% 0% 

11) Utilização do vocabulário científico 

para fazer alerta social. 

100% 0% 0% 0% 
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Grupo 4 (Total): A indústria joga elementos no rio, esses 

elementos são (metais pesados, fósforo, nitrogênio) com isso o 

rio fica poluído e as cianobactérias liberam cianotoxinas que se 

acumulam nos indivíduos chegando nas garças até chegar a 

morte. 

 

Grupo 5 (Total): A morte das garças foi causada devido a 

bioacumulação de cianotoxinas.  

 

Mediante as exposições, na exploração do critério (10): Aquisição e 

compreensão dos conceitos científicos (bioacumulação, biomagnificação) para 

explicação do problema, foram detectados que 80% dos grupos atendem totalmente ao 

critério por ofertarem explicações que expressam grande compreensão dos conteúdos 

estudados. Nas respostas evidenciadas acima, aspectos correlativos demonstram a 

compreensão clara de que as indústrias interferem nos ecossistemas de modo a 

prejudicar os seres que nele habitam, bem como, relatam acerca da bioacumulação nas 

cadeias alimentares.  

Além disso, identificamos o emprego coerente dos vocábulos científicos em 

paralelo ao evidente raciocínio das ideias apresentadas. Mostra-se, então, que a 

aquisição da linguagem científica, representa neste ponto, mudanças significativas nas 

descrições explicativas dos alunos, quando comparado ao grande uso de linguagem 

cotidiana contida nas primeiras atividades.  

Neste viés, em acordo com as ideias defendidas por Santos (2007b) sobre a 

aquisição da linguagem científica para uso social, a atividade utilizada para analisar o 

critério (11) propôs evidenciar o uso desta linguagem na perspectiva de alerta social. 

Neste sentido encontramos que todos os grupos (100%) atende em sua totalidade ao 

critério investigado por emitir alertas como:  

 

Grupo 1 (Total): Não comam os mariscos pois estão infectados 

com metais pesados e cianotoxinas. 

 

Grupo 2 (Total): Senhoras marisqueiras, não se alimentem dos 

mariscos coletados, pois eles estão contaminados devido a 

presença de cianotoxinas presentes no rio, isso acontece pois a 

poluição advinda das indústrias fazem com que aumente o 

número de cianobactérias, neste processo há a liberação das 

cianotoxinas que é extremamente ofensiva a saúde dos animais 

marítimos e aos humanos. A contaminação acontece pela 

alimentação e convivência dos animais com a água. Acontece o 

que chamamos de bioacumulação, que é justamente o processo 
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de bioacumulação em cada indivíduo. Enfim, a bioacumulação 

gera erro genético nos animais, problemas digestórios nos 

humanos, podem levar ao aparecimento de câncer. Por esses 

fatores, não recomendamos o consumo desses mariscos. 

 

Grupo 3 (Total): Alerta para as marisqueiras: Não se 

alimentem, nem vendam os mariscos pescados no rio, pois estão 

contaminados com metais pesados que são altamente 

prejudiciais à saúde.  

 

Grupo 4 (Total): As marisqueiras não devem comer os 

mariscos porque estão infectados com elementos que as 

industrias jogaram no rio e com cianotoxinas liberadas pelas 

cianobactérias. 

 

Grupo 5 (Total): Não é bom consumir por conta da 

bioacumulação de cianotoxinas e de metais pesados que podem 

levar a ter doenças graves. 

 

As ideias apontadas nesses fragmentos nos induzem a inferir que possibilitar o 

contato com o processo investigativo e com pensamentos que envolvem o discurso 

CTS, de modo a conduzir o alunado para elaboração, reelaboração, exposição, e 

explicitação de ideias/respostas/opiniões, os direcionam e aproximam, positivamente, 

para ação cidadã.  

Vê-se nestes “alertas”, a apropriação contundente do vocábulo científico, bem 

como, a própria responsabilidade de alertar a comunidade, da forma mais coerente 

possível, acerca de um fenômeno que pode alterar, significativamente, a saúde dos 

indivíduos, como o caso da bioacumulação. Nesse contexto, admitimos que, buscar por 

explicações coerentes às diferentes situações cotidianas, requer uma ação práticas: de 

busca, análise, interpretação, investigação ativa, julgamentos de ideias, por isso, 

reiteramos as elucidações de Campos e Nigro (1999) quando consideram relevante que 

o professor propicie, durante a investigação, meios para o educandos possam investigar 

ativamente e procurar por explicações viáveis ao que se investiga.  

Entendemos, então, que um dos pontos positivos para os resultados defrontados 

esteja no fato, de termos possibilitado diferentes meios necessários para que os 

discentes pudessem concatenar informações textuais, bem como, evidências científicas, 

de modo a promover a articulação desses elementos com as ideias já concebidas 

inicialmente pelos alunos, os permitindo, deste modo, a fundamentação para suas 

explicações. Vale ressaltar que, segundo Santos (2007b) habilidades importantes (ler, 

interpretar, analisar, correlacionar, articular ideias, fazer, refazer, empregar vocabulário 
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científico), imbricadas nesta fase, são necessárias para desenvolver manifestações de 

letramento científico dos estudantes. 

Quando as esferas educacionais almejam efetivar ações para o desenvolvimento 

do letramento científico dos estudantes, se torna crucial a reconfiguração das práticas 

adotadas em sala de aula. É imprescindível, ao mínimo que possível, o reconhecimento 

de que a prática do professorado não se limita à simples explanação casual dos 

conteúdos, tampouco, à aplicação conceitual dos mesmos. (Teixeira, 2003). 

  

4.4 FASE DO ELABORAR: APLICANDO CONCEITOS E CAPACIDADE NUMA 

NOVA SITUAÇÃO 

 

Neste caminho, direcionamos as ações práticas da fase do Elaborar (Elabore) 

voltadas para aplicação dos vocábulos científicos em razão de novas situações 

apresentadas aos discentes. Ademais, admitimos ser necessário para a evolução dos 

discentes, seu pleno engajamento nas fases anteriores. Nesse contexto, apresentamos na 

(Tabela 5) as respectivas tabulações para os critérios investigados: 

 

 

Tabela 5 - Percentual de atendimento aos critérios analisados na fase do Elaborar. 
Critérios avaliativos Avaliação  

Total Parcial Aplicação 

errônea do 

conteúdo  

Não 

corresponde 

12) Compreensão e aplicação dos 

conceitos de bioacumulação e 

biomagnificação 

80% 20% 0% 0% 

13) Identificação critica da influência 

negativa dos processos industriais  nos 

ecossistemas. 

20% 60% 0% 20% 

14) Entendimento de que o equilíbrio 

entre os meios de produção e 

ecossistemas se dá pela adoção de 

medidas ecologicamente corretas durante 

a produção. 

60% 40% 0% 0% 

Fonte: (a autora). 

 

. 
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Vimos na análise do critério (12), o qual objetivou identificar a compreensão e 

aplicação dos conceitos de bioacumulação e biomagnificação, que 80% dos grupos 

identificam, em sua totalidade, que as cianotoxinas são substâncias que se acumulam 

aos níveis teciduais/celulares e representam grandes riscos aos seres situados nos níveis 

tróficos mais altos, como mostram as colocações que seguem: 

Grupo 1 (Total): R1: Por que as cianotoxinas só serão 

encontradas bioacumuladas nos tecidos. R2: por que aconteceu a 

biomagnificação trófica e as pessoas (humanos) ocupam o 

último nível trófico nesta cadeia alimentar. 

Grupo 2 (Total): R1: As cianotoxinas bioacumulam nas células 

espalhadas pelo corpo e pouca ou talvez nada foi liberado pela 

urina. R2: Por que os humanos são o último nível trófico, isso 

fez com que as cianotoxinas estivessem em maior quantidade, 

ou seja, mais bioacumulada.   

Grupo 3 (Total): R1: As cianotoxinas grudam nas células. R2: 

Na cadeia alimentar os humanos acabam ingerindo maior 

quantidade de cianotoxinas. 

Grupo 5 (Total): R1: Por que elas ficam bioacumuladas nas 

células. R2: Por que o ser humano é o último nível trófico nesta 

cadeia, tendo mais bioacumulação. 

 

 Contrastando com os resultados supracitados, os quais demonstram efetiva 

assimilação e aplicação coerente dos conceitos, encontramos que o correspondente a 

20% dos grupos emitem respostas que não demonstram o claro estabelecimento de tais 

ideias, apontando para a não compreensão do conteúdo de bioamagnificação trófica 

nesta fase, como demostra a seguinte explicação: 

 

Grupo 2 (Parcial): R1: Por que houve a bioacumulação de 

cianotoxinas nas células dos pacientes. R2: Por que os mariscos 

infectados foram coletados pelas marisqueiras que acabaram 

sendo contaminadas.  

 

Por entender que um dos pontos alvos desta sequência está o desenvolvimento e 

apropriação de habilidades necessárias para o letramento científica dos estudantes, 

optou-se por organizar as atividades, principalmente, àquelas destinadas a fase do 

elaborar, de acordo com o grau de complexidade conceitual e interpretativo necessário 

para resolver os questionamentos.  

Nesses termos ao analisar o critério (13) referente à Identificação critica da 

influência negativa dos processos industriais nos ecossistemas, verificamos que somente 
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uma parcela dos grupos apresenta conhecimentos científicos importantes e ofertam 

elucidações plausíveis para as novas situações propostas, como mostra as descrições a 

seguir: 

Grupo 1 (Total): A liberação de nitrogênio, fósforo, enxofre e 

potássio causou a poluição do rio a partir de 1997 à 2005. 

 

Grupo 2 (Parcial): Má influência com a liberação de efluentes 

ricos em substâncias tóxicas aos seres vivos. 

 

Grupo 3 (Parcial): Aumento da taxa de poluição no rio. 

 

Grupo 4 (Não corresponde): 2005 à 2009 o nível de 

cianobactérias e cianotoxinas no rio diminuíram por que as 

indústrias pararam de jogar nitrogênio, fósforo e potássio no rio. 

 

Grupo 5 (Parcial): Com o aumento das indústrias acentuou o 

processo de poluição. 

 

Entretanto, ao considerar que este processo pauta da necessária aplicação 

conceitual em consonância com as descrições gráficas explicitadas, observamos que 

somente 20% dos grupos atingem ao grau de complexidade no qual interligam o 

conteúdo assimilado com a linguagem gráfica apresentada na atividade. Nota-se, ainda, 

que 60% dos grupos aplicam coerentemente o conteúdo depreendido, porém não 

demonstram em sua totalidade, a compreensão dos elementos interpretativos 

apresentados no enunciado da atividade, principalmente, quando ofertaram respostas 

simplórias, ausentes de aspectos descritivos da própria questão. Nesse raciocínio, 

exemplificamos com as explicações oferecidas pelo grupo 2 à referida questão.   

 

Grupo 2 (Parcial): Má influência com a liberação de efluentes 

ricos em substâncias tóxicas aos seres vivos. 

 

Visualiza-se a menção, do grupo, de que as indústrias influenciam 

negativamente a cidade de Paraisópolis, pois há a liberação de efluentes ricos em 

substâncias toxicas aos seres vivos. A resposta apresentada demonstra o claro 

entendimento das questões problemáticas envolvidas na questão. Contudo, observou-se 

descrições simples e generalizada da nova situação exposta, sem que elementos contidos 

nos dados evidenciados. Tal caracterização pode estar indicando que o nível de leitura 

gráfica do grupo não está em seu total entendimento, como esperado nesta fase.   
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Dados como estes são importante a serem discutidos, visto que esclarece e 

evidencia o baixo nível de compreensão dos alunos após leituras de gráfico. Neste 

cerne, os resultados apontados nesta análise podem está indicando o déficit apresentados 

pelos alunos em correlacionar os vocábulos científicos compreendido com a leitura de 

mundo imbricada nos discursos televisionais, manchetes, jornais, como trazem os dados 

emitidos pelo PISA (2015) e estudos ILC (2015).  

 Nesta fase investigamos ainda se os discentes expressam em suas respostas 

interpretativas, o reconhecimento e compreensão de que a adoção das medidas 

sustentáveis são, efetivamente, necessárias para o equilíbrio existencial entre as esferas 

produtivas e ecossistemas, condizente ao critério (14). Por isso, atribuímos a 60% dos 

grupos, o atendimento total deste critério, por evidenciarem em suas colocações que: 

devido ao fato das indústrias terem feito uso de medidas sustentável em seu 

funcionamento produtivo ocorreu menor poluição do rio e aumento da sobrevida dos 

organismos que tem contato com a água deste manancial.  É percebido, portanto, numa 

respostas deste nível, ideias globais com pano de fundo amplo sobre o problema. O 

estabelecimento de pensamentos como estes, pelos estudantes, são pontos 

concernentemente importantes para o letramento científico. Arbitrariamente, 

observamos que os 40% restante atendem parcialmente ao critério por exporem 

basilarmente respostas as quais não representam um reconhecimento sólido acerca da 

utilização necessária das medidas ecologicamente corretas. 

 

4.5 FASE DO AVALIAR: REFLEXÃO PARA AÇÃO  

 

Como elucida Bybee et. al (2006) a fase do Avaliar (Evaluate) pode ser descrita 

como o momento reflexivo dos alunos sobre o trabalho que desenvolveram. Deste 

modo, o avaliar envolver o pensar-refletir para ação, mudança de postura sobre aquilo 

que se investiga. Nessa direção, retomamos as ideias de Santos (2007b) quando 

descreve que um indivíduo devidamente letrado estabelece o grau máximo que possível 

de compreensão da linguagem científica para uso social. O autor também comenta que 

um indivíduo assim caracterizado, emite opiniões, argumenta, posiciona-se criticamente 

e participa de debates públicos em defesa do coletivo.  

Mediante ao contexto, propomos para a fase do Avaliar (Evaluate) a produção 

individual de uma carta argumentativa em defesa da não construção de um centro de 

carcinicultura nas proximidades do Rio Potengi. Essa atividade possibilitou detectar 
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elementos cruciais para o letramento científico. Desta forma apresentamos na (Tabela 6) 

que: 

 

Tabela 6 - Percentual de atendimento aos critérios analisados na fase do Avaliar. 
Critérios avaliativos Avaliação  

Total Parcial Aplicação 

errônea do 

conteúdo 

Não 

corresponde  

15) Compreensão, apropriação e 

aplicação dos conceitos de 

bioacumulação e biomagnificação. 

52,9% 11,8% 5,9% 29,4% 

16) Entendimento de que o equilíbrio 

entre os meios de produção e 

ecossistemas se dá pela adoção de 

medidas ecologicamente corretas 

durante a produção. 

17,6% 58,8% 5,9% 17,6% 

17) Uso social do conhecimento 

científico. 

52,9% 11,8% 5,9% 29,4% 

18) Tomada de decisão responsável 

mediante a proposta. 

76,5% 0% 0% 23,5% 

19) Desenvolvimento do pensamento 

crítico. 

 

100% 0% 0% 0% 

Fonte: (a autora). 

 

Para que os alunos se posicionem, contrariamente, à construção de um centro de 

carcinicultura nas proximidades do rio Potengi, torna-se imprescindível que o mesmo 

argumente, objetivamente, no sentido de apontar critérios importantes para a não 

construção deste centro.  

Mediante a isso, buscamos nos escritos dos alunos por expressões que 

demonstram sua compreensão, aquisição e aplicação dos conteúdos referentes a 

bioacumulação e biomagnificação trófica, critério (15).  

Averiguou-se, portanto, que 52,9% dos discentes demonstram compreender tais 

aspectos quando descreve, convictamente, que os centros de carcinicultara representam 

perigo eminente para a população e os seres viventes no rio. Observou também a efetiva 

elucidação desses fenômenos. Nos textos encontramos diálogos que envolvem a 

interpretação de: 1) poluição por dejetos ricos em NPK; 2) o aumento de NPK liberado 

pelas indústrias culmina na alta proliferação de cianobactérias e, por conseguinte, 

liberação de cianotoxinas; 3) o representativo prejuízo causado pela bioacumulação de 
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cianotoxinas e metais pesados nos humanos e seres que vivem no rio. Em contraponto 

11,8% fazem apenas colocações conceituais ausentes de explicativas, como mostra o 

trecho destacado abaixo:  

 

Aluno 3 (Total): [...] Com a carcinicultura, haverá poluição 

pontual, poluição química com a liberação de NPK que causa o 

aumento da quantidade de cianobactérias, as quais são famosas 

em liberar cianotoxinas que bioacumulam nos níveis tróficos 

que podem apresentar efeitos agudos e crônicos. 

 

Aluno 8 (Parcial): [...]Esse tipo de atividade pode influenciar 

na saúde do rio, por que seus dejetos liberam fósforo, nitrogênio 

e potássio que influenciam o aumento das cianobactérias. 

 

Nesta análise obteve-se, ainda, que 29,4% não expõem ideias de bioacumulação 

e que 5,9%, embora, demonstrem entender os aspectos selecionados acerca da 

bioacumulação por cianotoxinas, o aluno descreve erroneamente que a morte dos peixes 

será pelo contato direto com os efluentes rios em NPK. 

 

Aluno 4 (Aplicação errônea do conteúdo): [...] Com a 

construção desta fazenda, a situação do rio irá piorar e ocorrerá 

a morte de milhões de peixinhos, pois acontecerá muita 

liberação de NPK. 

 

  

Na análise do critério (16): Entendimento de que o equilíbrio entre os meios de 

produção e ecossistemas se dá pela adoção de medidas ecologicamente corretas durante 

a produção, detectou-se que, somente, uma pequena parcela (17,6%) dos estudantes 

conseguiu reconhecer, explicitamente, o necessário equilíbrio entre os meios produtivos, 

sociedade e ambiente. Contudo, embora, não demonstrem tal compreensão, de forma 

explicita 58,8% deles, mencionam que caso a construção não seja reavaliada, uma 

alternativa para minimizar os prejuízos seria a adoção de medidas sustentáveis pelo 

centro de carcinicultura. Verificamos também que 17,6% não conseguem atingir ao 

critério analisado; e 5,9% fizeram aplicações indevidas do conhecimento, como mostra 

os trechos que se seguem: 

 

Aluno 5 (Total): [...] Os centros de carcinicultura sem nenhum 

recurso sustentável iria causar um grande impacto ambiental no 

rio, para que haja essa construção deveria haver pelo menos um 

desenvolvimento biossustentável, dessa forma, não prejudicaria 
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a saúde ambiental nem o avanço no desenvolvimento do RN 

através da carcinicultura. 

 

Aluno 7 (Parcial): [...] Por isso fiz esta carta em nome das 

marisqueiras, para pedir que o senhor reveja esta proposta de 

fazer fazendas de camarão e se elas forem feitas encontre formas 

de tentar reutilizar os “restos” que seriam liberados para fins 

benefícios. 

 

Aluno 8 (Aplicação errônea do conteúdo): Uma solução seria 

construir em outro lugar porque o rio em si já está muito poluído 

e isso seria uma forma de poluir mais o rio. 

 

Trazendo para o eixo da discussão as ideias contidas nas expressões do aluno 

(A8), percebeu-se claramente que o mesmo ainda não consegue abstrair de forma 

coerente que os dejetos emitidos pelos centros de carcinicultura iriam causar impactos 

ambientais em qualquer região ao qual fossem lançados. Nesses termos, reiteramos as 

ideias de autores os quais declaram que um indivíduo, devidamente, letrado 

cientificamente, coloca em seu diálogo elementos que permitem identificar o 

reconhecimento crítico acerca dos impactos negativos da industrialização exacerbada no 

ambiente. Criteriosamente, pode-se entender que um indivíduo em seu maior nível de 

letramento científico (multidimensional) reconhece a necessidade de discutir e adotar 

meios que admitam uma produção industrial em equilíbrio com ambiente, de modo a 

estreitar a correlação entre produção e manutenção dos ecossistemas. 

 Em análise ao critério (17): Uso social do conhecimento científico, apontamos 

que aproximadamente 71% dos discentes fazem uso deste conhecimento em prol e 

defesa da manutenção do Rio Potengi. Identificamos, portanto, que 52,9% deles fazem 

uso efetivo e correto das terminologias utilizadas em seus discursos narrativos. Não 

obstante, apresentamos o percentual de 5,9% dos discentes que fazem uso das 

terminologias, porém, suas descrições não são perceptíveis às explicações coerentes 

atribuídas os termos empregados. Entretanto, informamos que 29,4% deles apresentam 

uma linguagem mais próxima da usada cotidianamente.  

 Autores como Phillipis e Norris (2003, apud SANTOS, 2007) em seus discursos 

sobre letramento científico, frisam a importante incorporação da linguagem científica. 

Corroborando com esta afirmativa, este estudo evidencia o significativo e crescente 

emprego de termologias científicas nas sequências argumentativas analisadas. A 

evolução vocabular observada nos discentes foi recorrente desde as primeiras atividades 

analisadas, podendo indicar a aproximação da linguagem científica e possível 
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distanciamento da linguagem cotidiana. O amadurecimento apresentado pelos discentes 

revela a apropriação, compreensão, entendimento e aplicação dos conteúdos estudados 

em razão do debate que permeou a construção dos centros de carcinicultura, como 

expõe a (Gráfico 6). 

 

 

Gráfico 6: Recorrência de apropriações do vocabulário científico do tema na 

produção textual. 

 
Fonte: (a autora). 

 

Trazer ao cerne da discussão, os aspectos acerca do letramento científico tornam 

imprescindível levantar ideias sobre a tomada de decisão frente às problemáticas 

recorrentes na sociedade. Nesse discurso, salienta-se, ainda, que falar em educação 

científica é reconhecer o importante desenvolvimento de habilidades, especificamente, 

necessárias em um indivíduo letrado. Identificar, conhecer, analisar e julgar são 

habilidades imprescindíveis para a tomada de decisão, por exemplo. Nesse contexto, 

comenta-se também sobre o desenvolvimento de pensamento crítico. Por isso, ao 

analisar as sequências textuais dos discentes esperou-se achar apontamentos e 

explicações argumentativas que expusessem os prejuízos locais, para o ecossistema e 

população circunvizinha ao rio, da construção dos centros de carcinicultura.  

Por entender que para a tomada de decisão responsável se faz necessário o 

pensamento crítico, analisaremos os critérios (18): Tomada de decisão responsável 

mediante a proposta e (19): Desenvolvimento do pensamento crítico, em 

conjuntamente. Para tanto, averiguamos que 76,5% dos estudantes atendem ao critério 
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(18) em sua totalidade por mostrar em sua carta, argumentações que apontam para os 

prejuízos locais caso haja a construção do centro de carcinicultura.  

Nesse viés, mostramos também que para analisar fatos e/ou informações, 

concatená-las e julgá-las há, em primeira instância, o essencial conhecimento sobre 

aquilo que se defende, e em segundo busca-se expressar as críticas advindas daquilo que 

se analisou. Portanto, verificamos todos os alunos demonstram ter desenvolvido o 

pensamento crítico sobre a temática, principalmente, por trazerem em suas descrições 

argumentativas, o reconhecimento e identificação de que este tipo de construção agrava 

os problemas ambientais vivencias pelo rio.  

Em suma, averiguamos, nesta fase, dados significativos em relação à evolução 

positiva da compreensão, relações e explicação dos fenômenos quando comparado com 

as primeiras atividades propostas.  

  Observamos a veemente defesa da manutenção do rio, principalmente, 

após tomarem conhecimento da importância social, econômica e ecológica do 

mesmo.  

 É notado que os alunos tendem a balancear as informações das esferas 

econômicas, sociais e ambientais, na perspectiva de minimizar os danos ao 

ecossistema e maximizar sua preservação. 

  Nas descrições é possível ver uma mudança de atitudes e valores, 

quando se trata da preservação da biodiversidade marinha encontrada neste 

ecossistema, fato não observado previamente.  

 Nas sequências argumentativas, nota-se que alguns alunos demonstram 

grande preocupação com o manguezal afirmando que este tipo de construção 

afetaria o hábitat de vários organismos incluindo animais e plantas (Mata Ciliar).  

 Sobre a constituição social, os discentes se colocaram em defesa para o 

atendimento das demandas coletivas, neste caso da comunidade ribeirinha, visto 

que este tipo de investimento pode afetar drasticamente a fonte de renda, a saúde, 

a habitação desta comunidade.  

 

4.6 AVALIAÇÃO DO LETRAMENTO CIENTÍFICO NA PRODUÇÃO DOS TEXTOS 

 

  Para melhor reconhecer e apresentar possíveis manifestações de letramento 

científico dos estudantes optou-se por analisar integralmente cada texto produzido. 
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Buscou-se categorizar o letramento científico dos discentes nos diferentes níveis de 

conforme o proposto por Bybee citado por Cachapuz et. al (2005) e Sasseron & 

carvalho (2011). 

Em suma, ao investigar integramente cada texto produzido identificamos em sua 

maioria a evoluente aquisição, entendimento, emprego e apresentação de conteúdos 

científicos, a compreensão das relações envolvidas com a problemática estudada, a 

apropriação e uso de vocabulário científico, evidências de valores, atitudes individuais e 

coletivas e públicas relacionados ao problema tratado (opinião pessoal relacionada aos 

aspectos sociais). 

Nesse contexto, embora, todos os alunos se posicionem criticamente em defesa da 

manutenção do ecossistema aqui tratado, identificamos em suas expressões textuais 

direcionamentos para a categorização dos discentes em diferentes níveis de letramento 

científico (Gráfico 7).  

 

Gráfico 7: Percentual de alunos categorizados nos diferentes níveis de letramento 

científico segundo Bybee. 

 

 

Fonte: (a autora). 

 

Averiguamos um número significativo de textos (52,9%) que indicam a 

existência de um letramento multidimensional, principalmente, por retratarem de uma 

dimensão social do tema. Nas produções textuais desses discentes encontramos 

elementos referentes ao predominante uso de linguagem científica na argumentação, a 

compreensão das relações entre lançamento de efluentes ricos em (NPK) pelas fazendas 

de camarão e a contaminação por cianotoxinas. Além disso, detectou-se a explicitação 
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evidentemente clara de que a presença de substâncias bioacumulativas é 

significativamente prejudicial aos organismos viventes no ecossistema poluído e à 

comunidade que mantém contato direto e indireto com o mesmo, como mostra o 

exemplo representado na (Figura 6). Estas explicativas retratam bem às expressões de 

Bybee ao considerar que neste nível de letramento científico, os alunos retratam em seu 

discurso o entendimento, mesmo que intrínseco, da natureza da ciência e ainda evoca os 

aspectos sociais. 

 

Figura 6: Produção textual de um aluno classificado no nível multidimensional. 

 

Nesta investigação identificamos que 29,4% dos textos, embora aponte implícito 

e/ou explicitamente, para a defesa e manutenção do Rio Potengi, não encontramos 

elementos que expressem a compreensão e uso social do conhecimento científico 

relacionado ao tema da bioacumulação e biomagnificação trófica, além do uso 
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excessivo da linguagem cotidiana. Desse modo, reconhecemos que há indícios de 

letramento científico nominal, visto que os estudantes não compreendem o tema como 

questão científica; não identificam tampouco dominam conceito, aspectos defendidos 

por Bybee ao caracterizar este nível de letramento. Identificou-se também que estes 

alunos não reconhecem causas e consequências da bioacumulação e não exprimem 

conhecer os vocabulários científicos, sendo este último, importantemente reconhecido 

por Bybee ao explorar o tema, como mostra o exemplo a seguir (Figura 7): 

 

Figura 7: Produção textual de um aluno classificado no nível nominal. 

 

Bybee realça o necessário desenvolvimento da leitura e escrita do vocábulo 

científico pelos estudantes. Nesses termos, encontramos o percentual de 17,6% dos 

textos, o uso do conhecimento científico, porém apresentados com pouca ou nenhuma 

explicativa que esclareça a compreensão, dos discentes, acerca do processo de 

bioacumulação. Nesses critérios, os categorizamos no nível funcional de letramento 

científico, uma vez que houve o aparecimento não explicativo do vocabulário científico 

(Figura 8).  
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Figura 8: Produção textual de um aluno classificado no nível funcional. 

 

Em suma reconhecemos que as atividades desenvolvidas com estes discentes 

foram importantes para o desenvolvimento de competências e habilidades condizentes 

com as determinantes propostas para o letramento científico. Ressaltamos ainda que tais 

competências e habilidades serão, em primeira instância, o alicerce para atuação 

responsável no meio em que habitam.  

Os dados, ainda apontam para significativa evolução dos discentes, ao longo do 

processo, na análise do problema, compreensão dos conceitos envolvidos, interpretação 

e explicação do problema, reconhecimento das implicações científicas e tecnológicas na 

sociedade, argumentação e percepção dos problemas que envolvem a temática.  

Por fim, nota-se que as explicações e argumentações utilizadas pelo percentual 

de 52,9% dos docentes se mostram num nível multidimensional, levando-nos a defender 

a inclusão dessas abordagens, na prática docente, com o objetivo de desenvolver o 

letramento científico dos discentes. Tal proposição pode tornar possível o 

distanciamento dos baixos índices de letramento científicos da população brasileira 

como mostrado pelo PISA (2015) e ILC (2014).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na intencionalidade de identificar as concepções e prática de um grupo de professores 

acerca da abordagem CTS, investigativa e letramento científico foi possível evidenciar 

algumas considerações importantes que merecem reflexões mais profundas acerca da 

efetivação da educação científica no ensino de Biologia, no contexto da rede de ensino 

pública e particular da cidade de Natal/RN.   

A aplicação do questionário exploratório permitiu identificar aspectos que se 

correlacionam à formação docente, as abordagens utilizadas em sala de aula e as concepções 

assentadas no ideário dos professores sobre o letramento científico e abordagem CTS.  

Neste sentido, podemos responder aos questionamentos desta pesquisa: Os professores 

de Biologia compreendem a abordagem CTS e investigativa e aplicam em sala de aula no 

sentido de favorecer o letramento científico? (ii) Quais os possíveis motivos que dificultam a 

efetivação do enfoque CTS na prática pedagógica por esses professores? Apontando que os 

dados explorados nesta, denunciam para situação preocupante quando consideramos a 

educação científica para formação cidadã. Na análise dos dados há indícios de que muitos 

professores apresentam uma visão limitada, pra não dizer, errônea acerca do letramento 

científico. Dos dezessete participantes, 23,5% enunciam compreender letramento científico 

por formação de cientistas.  

Nesse viés, reiteramos as falas de Cachapuz et. al (2005) quando esboçam que a 

melhor formação que um cientista pode ter, inicialmente, é a formação cidadã. A mesma não 

hesita, portanto, em afirmar que a educação científica tem como objetivo, a preparação do 

indivíduo para atuação na sociedade. Ainda nesse contexto, vale relembrar que 29,4% dos 

docentes não sabem do que se trata o termo letramento científico. Sabendo, portanto, que a 

educação cidadã é evidenciada nos documentos brasileiros, os dados nos remetem a pensar: 

Que tipo ensino esses docentes têm adotado de modo a promover esta forma de educação? 

Complementando a resposta, foi evidenciado que o enfoque CTS é entendido pela 

maior parte dos docentes, por uma visão estreitada na aplicabilidade do conhecimento 

científico e, na interação entre C-T-S. Tiveram ainda aqueles que atrelam ao enfoque CTS a 

significância de ser uma metodologia alternativa. Concebe-se então que os respondentes não 

compreendem a abordagem, em sua totalidade. Aliado a estes resultados encontramos 

somente três professores que conseguem identificar objetivamente o correlato entre o ensino 

investigativo e CTS. Desta forma convém reiterar, claramente, ao expresso nas hipóteses 

desse estudo na qual admite que os docentes apresentam dificuldades em elaborar propostas 
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de ensino dentro da abordagem CTS por não compreenderem os pressupostos teóricos, 

dificultando a incorporação dessa abordagem na prática pedagógica.  

Cabe salientar que efetivar a abordagem CTS e investigativa na educação há a 

necessidade de mudança no perfil do professor. E neste sentido torna-se impossível não deter 

atenção para a formação inicial e continuada. Nestas considerações, apontamos para o alto 

percentual de professores que procuram por formação continuada, porém não a reconhecem 

com devida importância para compreensão da abordagem CTS e ensino investigativo. 

Mediante ao exposto respondemos a pergunta: Quais os impactos dos cursos de formação 

continuada na compreensão para incorporação prática de tais abordagens, pelos professores? 

Mostrando que estes cursos de formação continuada carecem de novos encaminhamentos que 

remontem para o estudo, prática e acompanhamento de abordagens importantes para a 

educação científica e que proporcionem ao professor a incorporação de enfoques educacionais 

para que se alcance a efetiva educação cidadã elegida pelos documentos educacionais 

brasileiros. Face ao exposto reafirmamos a hipótese de que o modelo de cursos de formação 

oferecido aos professores não promove, significativamente, a apropriação e autonomia 

necessária para incorporação da prática da abordagem CTS no planejamento curricular. 

Por isso, advogamos a necessidade de redirecionar os cursos de formação continuada 

para abranger de forma prática e reflexiva uma visão mais amplificada que contemple a 

essência das correlações entre CTS, investigação e problematização como princípios básicos 

para a educação científica em consonância com a formação cidadã. 

 A pesquisa desenvolvida também buscou averiguar o potencial didático de uma 

sequência de ensino investigativa na perspectiva CTS sobre conteúdos de ecologia para o 

letramento científico dos estudantes. E neste aspecto, apontamos para a efetiva contribuição 

dessas abordagens no ensino e aprendizagem dos conteúdos de ecologia. Reconhecemos que 

as atividades que se vinculam nos direcionamento investigativos e discussão de aspectos que 

retratam as implicações sóciocientíficas, são potencialmente importantes para o letramento 

científico dos discentes, principalmente, por possibilitar a identificação e investigação de 

possíveis problemas ambientais locais. 

Neste contexto, percebeu-se o desenvolvimento de competências e habilidades 

condizentes com as determinantes propostas para o letramento científico. As contribuições 

desta sequência de ensino podem ser identificadas a partir dos dados que despontam para a 

positiva evolução dos discentes, ao longo do processo: análise do problema, compreensão dos 

conceitos envolvidos, interpretação e explicação do problema, reconhecimento das 

implicações científicas e tecnológicas na sociedade, argumentação e percepção dos problemas 
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que envolvem a temática. Por fim, nota-se que as explicações e argumentações utilizadas pelo 

percentual de 52,9% dos discentes se mostram num nível multidimensional, levando-nos a 

defender a inclusão dessas abordagens, na prática docente, com objetivo de desenvolver o 

letramento científico dos mesmos.  

Nesses termos, dirigem-se os olhos para a crença de que a abordagem CTS e 

investigativa sejam um caminho profícuo para uma educação científica embasada nas 

discussões sociopolíticas; econômicas e científicas, que possa propiciar uma formação mais 

crítica, emancipatória, que possibilite meios para que o aluno possa intervir em sua vida 

cotidiana.
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO EXPLORATÓRIO 

 

Questionário de caracterização do perfil dos professores das diferentes redes de ensino de Natal. 

 

 

1. Nome:_________________________________________________________________ 

2. Sexo: (    )  Feminino     (     ) Masculino                            Idade: __________________ 

3. Graduação:_____________________________________________________________ 

a) Ano de conclusão:____________     

b) Instituição: ____________________________________________________________ 

4. Pós-graduação: 

________________________________________________________________________ 

a) Ano de conclusão:________________ 

b) Instituição: _____________________________________________________________ 

5. Enfoque da pós-graduação: 

(   ) Educação 

(   ) Ensino de Ciências Naturais e Matemática 

(   ) Bioquímica  

(   ) Meio ambiente 

(   ) Outros ___________________ 

6. Em quantas escolas você trabalha? __________________________________________ 

7. Em quais redes de ensino você leciona? 

(     ) rede particular        (     ) rede municipal      (     ) rede estadual 

8. Nome da instituição em que leciona no ensino médio referente ao vinculo estadual. 

_______________________________________________________________________ 

9. Disciplina que leciona:___________________________________________________ 

10. Tempo de experiência:  

a) Na rede estadual______________ 
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b) Na rede municipal_____________ 

c) Na rede particular_____________ 

11. Carga horária em cada escola que leciona: 

a) Na rede estadual______________ 

b) Na rede municipal_____________ 

c) Na rede particular_____________ 

12. Das abordagens de ensino abaixo, qual(is) você conhece?  

(    ) Abordagem CTS 

(    ) Abordagem problematizadora 

(    ) Abordagem investigativa ou Ensino por investigação 

(    ) Outra(s), qual(is)__________________________________ 

(    ) Nenhuma 

13. Das abordagens de ensino qual(is) você mais costuma usar na sua prática em sala de aula? 

(    ) Abordagem CTS 

(    ) Abordagem problematizadora 

(    ) Abordagem investigativa ou Ensino por investigação 

(    ) Outra(s), qual(is)__________________________________ 

(    ) Nenhuma 

14. Você já participou de algum curso de formação continuada? Qual(is)? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

15. Caso tenha participado de algum curso de formação continuada. Quais impactos do(s) 

curso(s) de formação continuada sobre sua prática pedagógica em sala de aula?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

16. No seu curso de graduação você teve formação para desenvolver nos seus alunos a 

capacidade de raciocinar, interpretar e intervir no meio em que vive? Comente como foi! 

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

17. Durante seu curso de graduação você obteve conhecimento sobre letramento científico? 

Comente como foi! 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

18. Você sabe do que se trata o letramento científico? Justifique sua resposta. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

19. Sobre o letramento científico, quais estratégias e/ou abordagens você utiliza ou poderia usar 

em suas aulas para letrar cientificamente seus alunos? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

20. Se você conhece ou usa a abordagem CTS, qual a compreensão você tem dessa abordagem? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

21. Se você utiliza ou já utilizou a abordagem CTS, relate suas experiências descrevendo as 

vivências em sala de aula. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

22. Ao utilizar a abordagem CTS, quais dificuldades você encontra ao incorporá-la em sua 

prática pedagógica? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

23. Marque os possíveis motivos que não possibilita a incorporação da abordagem CTS em sua 

prática pedagógica: 
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(   ) Não sei do que se trata a abordagem CTS 

(  ) Sei do que se trata a abordagem CTS, mas não compreendo muito bem seus pressupostos 

teóricos e metodológicos para aplicá-la em sala de aula. 

(   ) Tenho dificuldade de elaborar propostas de ensino com enfoque CTS. 

(   ) Não  me sinto preparado(a) para usar a abordagem CTS, pois não compreendo suas inter-

relações. 

(    ) Outros _____________________________________________________________ 

24. Você conhece a relação que há entre a abordagem CTS e letramento científico? Justifique 

sua resposta! 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 



 

APÊNDICE B - ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

Gravação nº_________  

Eu, Bruna Lorena Valentim da Hora, responsável pela pesquisa de Mestrado intitulada: ENSINO DE 

ECOLOGIA SOB A PERSPECTIVA CTS E INVESTIGATIVA: UM CAMINHO PARA O 

LETRAMENTO CIENTÍFICO que encontra-se em fase de coleta de dados e conta com a 

colaboração do(a) professor(a)_____________________________iniciamos esta entrevista ás _____ 

horas, do dia ___/___/___.  

 

1- Como tomou conhecimento da abordagem CTS, do ensino por investigação e da 

problematização? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2- Você consegue explicar objetivamente a relação existente entre a abordagem CTS, o ensino 

por investigação e a problematização? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3- Qual o grau de contribuição dos cursos de formação continuada na compreensão da 

abordagem CTS, do ensino por investigação e da problematização? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4- Os cursos de formação continuada têm te motivado a fazer uso da abordagem CTS, do ensino 

por investigação e da problematização? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5-Quais as instrumentações básicas ofertadas nos cursos de formação continuada para 

incorporação da abordagem CTS, do ensino por investigação e da problematização? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6- De modo geral, como se configura os cursos de formação continuada em que você participou? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________ 

7. Você se sente capacitado, suficientemente, para a prática da abordagem CTS, do ensino por 

investigação e da problematização em sala de aula? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8. Você incorporou a abordagem CTS, o ensino por investigação e problematização na prática 

pedagógica após um curso de formação continuada? Como se deu esta incorporação? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

9. O que te motiva na incorporação da abordagem CTS, do ensino por investigação e da 

problematização na prática pedagógica? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

10. O que te desmotiva a fazer uso da abordagem CTS, do ensino por investigação e da 

problematização na prática pedagógica? Quais as dificuldades existentes na incorporação e 

prática da abordagem CTS, do ensino por investigação e da problematização na prática 

pedagógica? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – EXPECTATIVA DE RESPOSTA PARA AS CATEGORIAS DE ANÁLISE DEFINIDAS 

 

Critério a ser atendido Aspectos/questões 

analisadas  

Expectativas de respostas  

Total Parcial Aplicação errônea do 

conteúdo 

Não corresponde 

1) Identificam as 

consequências das 

atividade industriais na 

saúde do rio. 

Q1: Imagine que você more 

em uma comunidade de 

pescadores próxima a um 

rio de onde todos (inclusive 

sua família) pescam para 

garantir seu sustento. Cerca 

de um mês atrás uma 

indústria têxtil foi instalada. 

Essa indústria despeja seus 

efluentes na água do rio. 

Você acha que este efluente 

pode causar algum 

problema ambiental? 

Justifique sua resposta. 

 

R1: A indústria instalada nas 

proximidades do rio pode 

causar problemas ambientais, 

pois seus efluentes tóxicos 

alteraram as características 

físico-químicas da água 

causando a morte dos seres 

aquáticos que habitam a 

região. 

R1: A indústria 

instalada nas 

proximidades do rio 

pode causar 

problemas ambientais, 

pois seus efluentes 

tóxicos poluem a água 

do rio. 

Fez uso dos conceitos 

erroneamente. 

 

Respostas que 

não 

correlacionam à 

poluição do rio. 

 

Ausência de 

resposta. 

2) Compreendem as 

consequências dos 

problemas ambientais 

do rio na população. 

 

Q2: Considerando o 

enunciado de Q1. Você acha 

que o pescado deste rio pode 

causar algum problema de 

saúde? Justifique sua 

resposta. 

 

R2: Sim, pois os efluentes 

tóxicos podem intoxicar os 

peixes e quem deles se 

alimenta. 

 

 

R2: Sim, pois os 

efluentes tóxicos 

podem intoxicar os 

peixes e quem deles se 

alimenta. 

 

R4: Comeria. 

Fez uso dos conceitos 

erroneamente. 

 

Respostas se 

adequam com as 

anteriores. 

 

Ausência de 

resposta. 



122 

 

 

 

 

Q4: Você e sua família 

foram visitar a praia da 

Redinha, ao chegar lá seu 

pai comprou um peixe 

recheado que foi pescado no 

Rio Potengi. Você comeria 

este peixe? Justifique sua 

resposta. 

 

 

 

R4: Não comeria, pois o Rio 

Potengi se encontra em alto 

grau de poluição em diversos 

pontos. 

 

Ou 

 

R2: Não, pois somente 

a água ficará poluída.  

 

R4: Não comeria, pois 

o Rio Potengi se 

encontra em alto grau 

de poluição em 

diversos pontos. 

3) Descrevem e 

explicam a importância 

do rio e do mangue 

para a população 

Q5: Você conhece o 

ecossistema de manguezal? 

Se sim, descreva de forma 

objetiva a importância dos 

ambientes de manguezais. 

 

Q6: Você consegue elencar 

claramente a importância 

social, econômica e ecológica 

do Rio Potengi? 

 

R5: O ambiente de manguezal 

é importante, principalmente, 

para o habitat das espécies de 

fauna e flora específicas deste 

ecossistema. 

 

R6: O Rio Potengi é 

importante socialmente por 

marcar o berço da história do 

Rio Grande do Norte, por ser o 

símbolo que deu nome ao 

estado, por está relacionado ao 

folclore da região. Sua 

importância econômica está 

atrelada a grande atividade 

pesqueira, deslocamento de 

embarcações e turísticas na 

R5: Não. 

 

 

R6: O Rio Potengi é 

importante para a 

pesca, apresenta 

grande fauna 

aquática. 

 

Ou 

 

R5: O ambiente de 

manguezal é 

Fez uso dos conceitos 

erroneamente. 

 

Ausência de 

resposta nas duas 

questões. 
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região. E, ecologicamente, se 

torna o berçário da vida 

marinha quando se encontra 

com o mar formando o 

estuário. 

importante, 

principalmente, para 

o habitat das espécies 

de fauna e flora 

específicas deste 

ecossistema. 

 

 

R6: Não. 

 

4) Identificam reais 

problemas ambientais 

sofridos pelo rio 

Potengi. 

Qc: Na análise do texto 

presume-se que o Rio 

Potengi passa por 

problemas de cunho social 

e ambiental. Cite a partir 

das expressões das 

marisqueiras do poema, os 

possíveis problemas. 

Rc: De acordo com o poema o 

rio encontra-se com sua água 

poluída. Por conseguinte, há a 

escassez de peixes. 

(Poluição e perda da 

ictiofauna). 

Rc: De acordo com o 

poema o rio encontra-

se com sua água 

poluída. 

 

(Poluição). 

Fez uso dos conceitos 

erroneamente. 

 

Ausência de 

resposta. 

5) Compreendem a 

importância 

socioeconômica do Rio 

Potengi. 

Qa: A partir deste poema, 

como é possível identificar 

a importância do Rio 

Potengi para as 

marisqueiras? 

Ra: O Rio Potengi é, 

potencialmente, importante 

para a comunidade local por 

ser considerado uma fonte de 

renda para muitas famílias. 

Por este e outros motivos 

também é tido como elemento 

de grande valor sentimental 

para a comunidade do 

entorno, como expressa a 

Ra: O Rio Potengi é, 

potencialmente, 

importante para a 

comunidade local por 

ser considerado uma 

fonte de renda para 

muitas famílias. 

Fez uso dos conceitos 

erroneamente. 

 

Ausência de 

resposta. 
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marisqueira do poema.  

6) Compreendem a 

importância social, 

econômica e ecológica 

do rio Potengi. 

Q7: Qual a importância 

social, econômica e 

ecológica do Rio Potengi 

para a comunidade de 

Natal? 

R7: item 1 (social): O Rio 

Potengi é importante 

socialmente por marcar o 

berço da história do Rio 

Grande do Norte, por ser o 

símbolo que deu nome ao 

estado, por está relacionado ao 

folclore da região. Item 2: 

(economia): Sua importância 

econômica está atrelada a 

grande atividade pesqueira, 

deslocamento de embarcações 

e turísticas na região. Item 3 

(ecológica): E, ecologicamente, 

se torna o berçário da vida 

marinha quando se encontra 

com o mar formando o 

estuário. 

Resposta que não 

apresentar todos os 

itens considerados. 

Fez uso dos conceitos 

erroneamente. 

 

Ausência de 

respostas. 

7)  Reconhecem e 

entendem como as 

atividades industriais e 

a comunidade 

circunvizinha ao Rio 

Potengi o poluem. 

Q9: de acordo com as 

reportagens, quais são as 

instalações sanitárias das 

indústrias, empresas, 

fazendas de camarão e da 

comunidade circunvizinha 

ao rio? Quais as fontes de 

poluição difusa e pontual 

no Rio Potengi? 

R9: São vistos no rio pontos de 

lançamentos de efluentes 

industriais e domésticos, 

portanto, entende-se que as 

instalações sanitárias são 

inapropriadas sendo 

consideradas como focos de 

poluição pontual.  

R9: As instalações são 

inapropriadas.  

Fez uso dos conceitos 

erroneamente. 

 

Ausência de 

resposta. 

8) Identificam um 

problema e expõem  

hipóteses coerentes com 

Esperou-se a exposição de 

hipótese para o 

questionamento: Qual seria 

1. Bichos maiores comeram as 

garças. 

2. Não tinha alimento para as 

- Fez uso dos conceitos 

erroneamente. 

Ausência de 

hipóteses. 
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as informações contidas 

no problema. 

 

a possível explicação para a 

morte das garças? 

garças. 

3. Foram vítimas de 

envenenamento. 

4. Foram vítimas da poluição 

do manguezal. 

5. Vítimas do desmatamento. 

6. Foram vítimas da poluição 

do rio. 

 

9) Planificam modos de 

testar suas hipóteses; 

montagem de modelos 

explicativos para o 

problema. 

Esperou-se a planificação 

de modos para testar as 

hipóteses para o 

questionamento: Qual seria 

a possível explicação para a 

morte das garças? 

Esquematização de modelos 

que se aproximam e utilizam 

os elementos do raciocínio 

prévio observado na hipótese.  

Esquematização de 

modelos que se 

distanciam do 

raciocínio prévio 

observado na 

hipótese. 

Fez uso dos conceitos 

erroneamente. 

 

Ausência de 

modelos 

explicativos. 

10) Aquisição e 

compreensão dos 

conceitos científicos 

(bioacumulação, 

biomagnificação) para 

explicação do 

problema. 

 

Como você explicaria às 

marisqueiras a possível 

explicação para a morte 

das garças? 

Em decorrência da grande 

poluição industrial encontrada 

no rio, as garças podem ter 

ingerido e bioacumulado uma 

grande quantidade de 

substâncias tóxicas 

(ciantoxinas ou metais 

pesados) as quais 

desencadearam as mortes.  

As garças morreram 

vítima da poluição no 

rio. 

 

Ou 

As garças morreram 

vitima dos metais 

pesados e das 

cianotoxinas. 

Fez uso dos conceitos 

erroneamente. 

 

Ausência de 

resposta. 

11) Utilização do 

vocabulário científico 

Que alerta vocês dariam às 

marisqueiras sobre os 

Senhoras marisqueiras, esses 

mariscos não estão próprios 

para consumo, pois podem 

Senhoras 

marisqueiras, esses 

mariscos não estão 

Fez uso dos conceitos 

erroneamente. 

Ausência de 

resposta. 



126 

 

para fazer alerta social. 

 

mariscos que coletaram? apresentar elementos 

bioacumulativos (metais 

pesado e cianotoxinas) 

causadores de problemas 

graves nos seres vivos. 

próprios para 

consumo, pois estão 

contaminados. 

 

12) Compreensão e 

aplicação dos conceitos 

de bioacumulação e 

biomagnificação. 

 

Q1) Por que as 

cianotoxinas não foram 

evidenciadas na urina dos 

pacientes? 

 

 

 

Q2) Explique por que os 

danos á saúde humana 

foram maiores do que nos 

mariscos os quais foram 

coletados vivos? 

R1: Por ser um elemento 

bioacumulativo, as 

cianotoxinas apresentam baixo 

potencial para ser degradada 

no organismo e por isso 

bioacumulam nos tecidos 

dificultando seu aparecimento 

na urina.  

 

R2: Os elementos 

bioacumulativos tendem a 

aumentar de concentração a 

medida que alcança-se os 

níveis trófico mais altos na 

cadeia alimentar.  

 

 

 

 

 

 

R1: As cianotoxinas 

não são liberadas na 

urina. 

 

 

 

 

R2: Por que os 

mariscos apresentam 

uma concentração 

menor de 

cianotoxinas. 

Fez uso dos conceitos 

erroneamente. 

 

 

 

 

 

Fez uso dos conceitos 

erroneamente. 

Ausência de 

resposta. 

 

 

 

 

 

Ausência de 

resposta. 
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13) Identificação, 

critica, da influência 

negativa dos processos 

industriais  nos 

ecossistemas. 

 

Q1) Quais possíveis 

influências da 

industrialização dos 

centros de Paraisópolis? 

R1: Pode-se entender pelo 

contexto apresentados nos 

dados que enquanto maior foi 

o processo de industrialização, 

maior a liberação de efluentes 

ricos em NPK que 

ocasionaram alto índice de 

poluição da água do rio. 

R1: Aumento da 

poluição da água. 

 

Ou 

Alta liberação de 

substâncias tóxicas. 

Fez uso dos conceitos 

erroneamente. 

 

Ausência de 

respostas. 

14) Entendimento de 

que o equilíbrio entre 

os meios de produção e 

ecossistemas se dá pela 

adoção de medidas 

ecologicamente corretas 

durante a produção. 

Q2) Considerando o ano de 

2009, o que poderia ter 

acontecido para uma 

melhor sobrevida do gado e 

dos peixes como também 

nível de cianobactérias e 

cianotoxinas na agua do rio 

Paraisópolis? 

R1: Diminuição dos efluentes 

ricos em NPK e adoção de 

medidas sustentáveis. 

R2: Diminuição dos 

efluentes. 

Fez uso dos conceitos 

erroneamente. 

 

Ausência de 

respostas. 

Análise da Carta/Produção textual argumentativo.  

 AÇÔES ESPERADAS  

15) Compreensão, apropriação e aplicação dos conceitos 

de bioacumulação e biomagnificação. 

 

Aplicar corretamente os 

conceitos. Utilizar para 

explicar fenômenos. 

Mencionam os conceitos, 

embora não os 

expliquem nas 

produções textuais. 

Fez uso dos 

conceitos 

erroneamente. 

 

Ausência dos 

conceitos. 

16) Entendimento de que o equilíbrio entre os meios de 

produção e ecossistemas se dá pela adoção de medidas 

ecologicamente corretas durante a produção. 

 

Indicar corretamente a 

adoção de medidas 

sustentáveis como uma 

solução equilibrada entre 

meios produtivos, sociedade 

e ambiente. 

Mencionar a adoção das 

medidas sustentáveis, 

mas não as enfocam 

como um possível ponto 

de equilíbrio entre os 

meios produtivos, 

Indicar a 

construção em 

outro local, como 

uma medida 

sustentável.   

Não mencionar as 

medidas 

sustentáveis como 

um ponto 

importante caso a 

construção seja 
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sociedade e ambiente.   efetivada. 

 

17) Uso social do conhecimento científico. 

 

Item 1: Fazer uso da 

linguagem científica para 

argumentar a não 

construção dos centros de 

carcinicultura próximo ao 

Rio Potengi.  

 

Item 2: Descrever fenômenos 

correlacionados a poluição e 

bioacumulação na 

perspectiva de defender os 

interesses coletivos. 

Resposta que não 

apresentar todos os itens 

considerados. 

Prevalência de 

saberes cotidiana. 

- 

18) Tomada de decisão responsável mediante a proposta. 

 

Apontar e explicar de forma 

argumentativa os prejuízos 

locais, para o ecossistema e 

população circunvizinha ao 

rio, da construção dos 

centros de carcinicultura. 

- - Não mencionar 

tais aspectos. 

19) Desenvolvimento do pensamento crítico. Reconhecer e compreender 

que os modos de produção 

podem interferir 

drasticamente nos 

ecossistemas. 

ou 

Identificar o agravamento 

dos problemas ambientais 

- - Não mencionar 

tais aspectos. 
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em decorrência da grande 

construção dos centros de 

carcinicultura. 
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ORIENTAÇÃO AO LEITOR 

 

Prezado professor, este manual tem como finalidade apoiar a prática docente na 

incorporação da abordagem CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) e investigativa em 

sala de aula para o letramento científico. Desse modo, apresentamos orientações 

práticas para a aplicação de uma sequência de ensino sobre o tema “Bioacumulação 

trófica no Rio Potengi/RN”. 
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SEQUÊNCIA DE ENSINO INVESTIGATIVA COM ÊNFASE CTS PARA O 

LETRAMENTO CIENTÍFICO 

 

Inúmeros problemas podem está afetando, direto ou indiretamente a qualidade 

de vida e/ou o bem estar social. Podem ser citados: as mudanças climáticas, degradação 

do solo, escassez e poluição da água, dentre outros.  Esses problemas têm implicações 

diretas com os modos de vida da população. No entanto, suas causas e consequências só 

começam a ser notadas quando agravam drasticamente o equilíbrio da espécie humana 

na Terra. Ainda nesse contexto, por se tratarem de problemas de cunho científico e 

tecnológico, há a necessidade que os cidadãos, os conheçam e se responsabilizem por 

esses para por em prova o desempenho dos papeis que lhes competem, considerando, 

pois seus contextos. Nesse cenário, evidencia-se, então, a necessária mudança de 

consciência social, de modo a permitir o reconhecendo das implicações da ciência e 

tecnologia na vida pública. 

É nesse cenário que podemos falar sobre o letramento científico dos discentes 

para atuação na sociedade. O PISA (“Programmme for International Student 

Assessment”), da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico) considera que: 

“A Literacia científica é a capacidade de usar o conhecimento 

científico, de identificar questões e de desenhar conclusões 

baseadas na evidência por forma a compreender e a ajudar à 

tomada de decisões sobre o mundo natural e das alterações nele 

causadas pela actividade humana.” (OCDE, 2003, p.133). 

 

Mediante ao exposto, reconhecemos a necessidade de (re)ssignificar a prática 

docentes para que se atinja esse importante objetivo educacional no ensino de Ciências 

no Brasil e no mundo. Nesses termos, convêm abordar sobre o enfoque CTS (Ciência, 

Tecnologia e Sociedade) e ensino por investigação, os quais têm se mostrado, 

potencialmente, significativos na promoção do tão almejado letramento científico.   

Sendo assim, com vistas a uma formação cidadã responsável, a abordagem CTS 

surge na década de 70. Santos & Mortimer (2001, p. 07) dizem “que o principal 

objetivo dos cursos CTS é capacitar os alunos para a tomada de decisão e para uma ação 

social responsável”. Semelhantemente, após grandes mudanças ocorridas, as atividades 

investigativas também foram reorientadas para a conscientização dos alunos para o 
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exercício de uma cidadania responsável. Neste quesito, Zômpero & Laburú (2011) 

afirmam que: 

 

As atividades investigativas eram utilizadas como orientação 

para ajudar os estudantes a pesquisar problemas sociais como o 

aquecimento global, a poluição, dentre outros. Sendo assim, o 

objetivo da educação científica era o entendimento dos 

conteúdos, dos valores culturais, da tomada de decisões relativas 

ao cotidiano e à resolução de problemas. (ZÔMPERO & 

LABURÚ, 2011, 72). 

 

Nota-se, portanto, que embora sejam concebidas como “novas”, tais abordagens 

já aparecem como sugestivas no ensino de ciências há bastante tempo.  No entanto, a 

falta de conhecimento dos pressupostos teóricos e metodológicos, imbuídos nessas, 

descrevem a sua não efetivação orgânica no âmbito escolar. Sendo assim, objetivando, 

aproximar o professor do fazer pedagógico necessário para por em prática tais 

abordagens, tendo em vista, seus significados para o letramento científico, 

apresentaremos uma sequência de ensino investigativa com enfoque CTS.  

A escolha do tema “bioacumulação e biomagnificação trófica nas áreas 

estuarinas do Rio Potengi”, decorreu da observação das problemáticas de cunho 

socioambientais que circundam as áreas do Rio Potengi/RN. Durante seu trajeto, o rio é 

marcado por uma forte zona de urbanização, caracterizada por instalações de fábricas e 

habitação populacional indevida.  

Além disso, a sequência de ensino investigativa foi elaborada com base no 

modelo educativo BSCS 5E‟s proposta de Bybee et. al. (2006).  

Objetivo Geral 

Compreender os impactos ambientais, econômicos e sociais provocados pela 

bioacumulação e biomagnificação trófica na cadeia trófica aquática no Rio Potengi. 

Objetivos específicos 

 Entender a importância socioeconômica e ambiental do estuário do Rio Potengi; 

 Compreender como se dá o processo de bioacumulação por cianotoxinas e 

metais na cadeia trófica aquática de um ecossistema estuarino; 

 Desenvolver senso crítico sobre os males que o processo de biomagnificação 

causa ao ecossistema estuarino e às comunidades ribeirinhas; 
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 Estabelecer relações entre as consequências da poluição da água por 

cianotoxinas e a saúde humana. 

Conteúdos conceituais: Conceito de ecossistema (fatores bióticos e abióticos), 

dinâmica dos ecossistemas aquáticos, manguezais, cadeia alimentar do ambiente 

estuarino, nível trófico, poluição por cianotoxinas e ficotoxinas, biomagnificação trófica 

e suas consequências para o ecossistema e comunidades ribeirinhas. 

Conteúdos procedimentais: De acordo com as descrições de Campos e Nigro (1999) 

os conteúdos procedimentais se refere ao “saber fazer”. Ainda de acordo com os 

autores, os conteúdos procedimentais, portanto, não se limitam apenas na aprendizagem 

do método experimental. Podem ser incluídos métodos para o trabalho investigativo, 

destrezas manuais e estratégias que possibilitam a comunicação. Diante desta descrição, 

a sequência didática a ser desenvolvida apresenta como conteúdos procedimentais: 

desenvolvimento da comunicação entre os alunos; o reconhecimento de problemas e 

levantamento de hipóteses (método investigativo); e o estabelecimento de relações entre 

os conceitos apreendidos. 

Conteúdos atitudinais: Considerando a aquisição de valores um conteúdo atitudinal, é 

observado nesta unidade didática que as atividades propostas desenvolvem nos 

discentes a capacidade de refletir criticamente acerca dos impactos da poluição sobre 

um dos ecossistemas mais importantes do Brasil. Ademais, percebe-se que as atividades 

também promovem o trabalho cooperativo entre os alunos na resolução de um 

problema, bem com, estimulam o respeito à opinião alheia. 
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PERCURSO METODOLÓGICO: ETAPAS SEQUENCIAS 

  

1 FASE DO ENVOLVER (ENGAGE): MOTIVAÇÃO PARA ENVOLVIMENTO 

COM A TEMÁTICA 

 

1.1 Sondagem dos conhecimentos prévios: o que os alunos já sabem sobre o tema? 

 

No primeiro momento se faz importante que o professor se proponha a sondar os 

conhecimentos prévios dos alunos. Apesar de o professor poder utilizar vários 

instrumentos para sondagem prévia (perguntas, questionário, produção de texto, dentre 

outras), nesta atividade sugerimos o uso de um questionário (APÊNDECE A). 

Ressaltamos que, o conhecimento das ideias prévias acerca da temática possibilita, 

sobretudo, encaminhar melhor o trabalho com o intuito de alcançar os objetivos 

traçados, bem como, verificar o nível de letramento científico dos discentes no decorrer 

das atividades propostas.  

 

1.2 Contextualização do tema: olhe a realidade em sua volta! 

 

 Para possibilitar que o aluno se engaje com a temática, de modo também, a 

estimular a percepção do mesmo sobre seu cotidiano, propomos uma atividade de 

contextualização do tema a ser abordado. Sendo assim, nesta sequência propomos que o 

professor leve para sala de aula um poema intitulado de “O rio da minha vida”, o qual 

aborda a temática ambiental apresentada.  

Seguidamente será orientada uma discussão interpretativa sobre o conteúdo do 

poema considerando as seguintes indagações: a) Qual a ideia central do poema? A partir 

deste poema, como é possível identificar a importância do Rio Potengi para as 

marisqueiras? b) No poema, quais expressões da marisqueira torna possível inferir que 

o rio passa por problemas ambientais? c) Na análise do texto presume-se que o rio 

Potengi passa por problemas de cunho social e ambiental. Cite a partir das expressões 

das marisqueiras do poema, os possíveis problemas. d) Lance hipóteses acerca das 

dificuldades enfrentadas pelas marisqueiras em solucionar os problemas enfrentados 

pelo rio. As respostas às indagações supracitadas serão discutidas em grupo. Ressalva-
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se que a discussão das questões será norteada pelas respostas dos discentes. 

(APÊNDECE B). 

 

1.3. Aprofundando a contextualização do tema: pesquise sobre a realidade em sua 

volta! 

No segundo encontro, objetivando desenvolver as habilidades de pesquisar e 

manipular dados, os alunos poderão ser estimulados a pesquisar sobre os aspectos 

sociais, econômicos e ambientais que circundam o Rio Potengi. Nesta atividade, os 

mesmos serão orientados a produzir gráficos, tabelas e mapas acerca das atividades 

industriais e comerciais que entornam o rio, bem como, fazer levantamento das 

condições de instalações sanitárias dessas indústrias, das atividades atreladas à 

carcinicultura e da própria comunidade circunvizinha.   

Para esta atividade, a turma poderá ser dividida em grupo, os quais apresentarão 

os esforços de suas pesquisas por meio de mapas, tabelas ou gráficos. Deste modo, três 

indagações distintas serão necessárias para nortear o trabalho: Pergunta 1) Qual a 

importância social, econômica e ecológica do Rio Potengi para a comunidade de Natal? 

Pergunta 2) Quais as principais atividades comerciais que entornam o Rio Potengi e 

quais as suas influências sobre a economia de Natal (geração de renda formal e 

informal)? Pergunta 3) Quais são as instalações sanitárias das indústrias, empresas, 

fazendas de camarão e da comunidade circunvizinha ao rio? Quais são as fontes de 

poluição difusa e pontual no Rio Potengi? (APÊNDECE C). 

Seguidamente, os alunos devem ser orientados a apresentarem suas pesquisas. 

Finalizando as apresentações poderá ser proposto para discussão: a) Quais os problemas 

ambientais eminentes enfrentados pelo rio? b) Como as atividades humanas influenciam 

na saúde do rio? c) Como podemos perceber os impactos do desenvolvimento 

tecnológico e científico sobre o rio? 

2 FASE DO EXPLORAR: LANÇANDO HIPÓTESES, PLANIFICANDO IDEIAS 

PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA 

 



12 

 

2.1 Propondo um problema: a morte misteriosa.  

 Como os autores Campos e Nigro (1999) propõem, nas etapas investigativas é 

importante que o professor estimule o aluno a buscar e construir o conhecimento. Os 

mesmos afirmam ainda que em uma investigação, o professor apresenta um problema 

verdadeiro, bem como, possibilita aos alunos a busca de possíveis respostas para o 

problema apresentado. Cabe, portanto, ao docente orientar e indicar o caminho da 

investigação, descartando o uso de respostas definitivas. 

 Diante disso, nesta etapa será explanado um problema fictício possível de 

acontecer no meio natural, o mesmo foi intitulado por “A morte misteriosa”. Segue as 

descrições textuais do problema: As marisqueiras estavam intrigadas acerca de um 

fenômeno que aconteceu. Saíram para coletar mariscos (ostras, camarão, caranguejo e 

mexilhões), e mesmo em meio à escassez voltaram para casa com os cestos cheios. 

Embora alegres com a coleta, as marisqueiras perceberam que o ambiente de manguezal 

estava muito estranho. Resolveram então mapear a área, quando observaram que muitas 

garças estavam mortas. Parecia um filme de terror! Procurando entender e solucionar o 

problema, as marisqueiras procuraram o chefe do IBAMA. Ao chegar lá explicaram o 

ocorrido e indagaram: Qual a possível explicação para a morte das garças? O que 

podemos fazer? Considerando que você é o chefe do IBAMA como você explicaria às 

marisqueiras a possível explicação para a morte das garças? 

 Seguindo as etapas do método investigativo, após a explanação do problema 

acima, será sugerido que os alunos levantem suas hipóteses acerca do caso. É 

importante considerar que, algumas hipóteses já são esperadas pelo professor e que 

estas podem, portanto, ajudar no planejamento das atividades que deverão articular a 

etapa que se segue o teste das hipóteses. No entanto, diferentes hipóteses podem surgir e 

se faz necessário que o professor articule muito bem as atividades com a finalidade dos 

alunos testarem as hipóteses expostas. 

 Sendo assim, para o planejamento desta atividade algumas possíveis hipóteses 

foram consideradas. Porém, ressalva-se que diferentes hipóteses podem emergir durante 

a aplicação desta sequência didática e cabe ao docente conduzir as estratégias didáticas 

de modo que todos os discentes se confrontem com os resultados encontrados para sua 

ideia explicativa ao caso apresentado. 
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Possíveis hipóteses apresentadas pelos discentes para explicar o caso ocorrido. 

1. Bichos maiores comeram as garças. 

2. Não tinha alimento para as garças. 

3. Foram vítimas de envenenamento. 

4. Foram vítimas da poluição do manguezal. 

5. Vítimas do desmatamento. 

 

As etapas já descritas sugerem que os alunos estejam em grupos, tanto para 

leitura do problema quanto para levantamento das hipóteses. Portanto, posterior à etapa 

de exposição das hipóteses dos grupos, os alunos devem testar suas ideias. Neste 

momento é sugerido que os alunos montem a cadeia alimentar do manguezal para um 

primeiro teste. Com o uso de imagens e uma breve introdução sobre as espécies que 

habitam os manguezais os alunos terão que responder a indagação “Como é possível 

esquematizar a cadeia alimentar do ambiente de manguezal representado de modo a 

montar um modelo explicativo para a situação supracitada?”. Em seguida, junto ao 

professor os alunos aprendem alguns conceitos importantes para desvendar o problema 

como, por exemplo, de cadeia e teia alimentar do ambiente de manguezal. 

Depois de montar a primeira cadeia alimentar, é sugerido que o professor retome 

a investigação para discussão de um resultado preliminar. Em seguida, os alunos 

receberão novas dicas para tentar montar um “desenho experimental” que tente 

estruturar o teste à sua hipótese. Cada grupo sorteará uma dica das quais são descritas 

abaixo: 

NOVAS EVIDÊNCIAS 

1. Os peixes grandes são predadores de crustáceos e pequenos peixes e estavam 

mortos. Aspecto não percebido pelas marisqueiras! 

2. Havia tainhas, as mesmas são peixes que se alimentam de algas que habitam o fundo 

do rio. As tainhas, portanto, servem de alimento para aves de manguezal. As tainhas 

estavam vivas! 

3. Os mariscos estavam vivos e geralmente são animais filtradores que servem de 

alimento para as garças. 

4. No ambiente de manguezal existem seres de hábitos diurnos e noturnos que 

geralmente não se encontram devido a seus diferentes hábitos. 

5. A garça pode se alimentar de vários organismos, mas não dispensa um peixinho! 

 

Depois de montar uma nova cadeia seguindo a orientação das “Novas 

evidências”, os alunos serão estimulados a discutir o resultado e explicitar a orientação 

tomada. Feito isso, os alunos ficarão a par de todas as dicas e se reunirão novamente. 
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Nesta ultima etapa da investigação após todas as dicas reunidas os alunos montarão seus 

discursos e comunicarão para toda turma se sua ideia procede ou se foi derrubada. A 

finalização da investigação será discutida adiante, na fase do explicar. Atividade 

estruturada no (APÊNDICE D). 

3 FASE DO EXPLICAR: OBSERVAR, ANOTAR, DISCUTIR PARA EXPLICAR 

O PROBLEMA 

 

3.1 Leitura e interpretação de texto: perigo à vista! 

 Após tomar conhecimento de alguns conceitos, os alunos poderão aprofundá-los 

por meio da leitura de dois textos de divulgação científica sobre a problemática da 

bioacumulação de metais pesados e cianotoxinas, os quais foram extraídos de revistas 

próprias (ANEXO 1). Sugere-se que os alunos estejam organizados grupalmente para a 

leitura. Após a leitura cada grupo socializará suas novas apreensões. Neste momento é 

interessante que o professor estabeleça, junto aos alunos, os conceitos que os textos 

abordam como, por exemplo: Bioacumulação e biomagnificação. Posteriormente, será 

necessário que retome ao problema de modo que os alunos possam fazer novas 

planificações para explicar o problema.  

Finalizando a investigação, o professor faz um discurso geral sobre a possível 

resolução do problema e faz mais uma indagação aos discentes “Que alerta vocês diriam 

às marisqueiras sobre os mariscos que coletaram?”. Posteriormente, é importante que o 

professor faça um fechamento geral sobre o que já foi discutido. Ver atividade 

estruturada no (APÊNDICE E). 

 

4 FASE DO ELABORAR: APLICANDO CONCEITOS E CAPACIDADE NUMA 

NOVA SITUAÇÃO 

 

4.1 Praticando e aprendendo: o que está acontecendo? Agora entendo! 

 Nesta etapa é importante que os alunos sejam expostos a novas situações, de 

modo, que os mesmos sejam encorajados a aplicar os conceitos depreendidos. As 

atividades propostas para esta etapa devem ser as mais próximas do cotidiano do 

discente. As atividades constituintes nesta fase apresentam caráter mais amplo e crítico 

do problema que anteriormente foi investigado. Nelas, o estudante terá que ter 
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desenvolvido, mesmo que minimamente, a capacidade de leitura de gráfico, articular os 

conteúdos assimilados de modo a explicar novas situações. (APÊNDICE F). 

5 FASE DO AVALIAR: REFLEXÃO PARA AÇÃO 

 

5.1 O que aprendi afinal? Agora posso atuar! 

 

 Nesta etapa o professor irá propor que os alunos revisem o conteúdo estudado 

por meio da resolução de algumas perguntas para completar um texto no qual o 

conteúdo revisa os termos estudados. 

 Posteriormente, com o objetivo de despertar o interesse de opinar, emitir juízo, 

de correlacionar os conteúdos depreendidos com situações cotidianas, de tomar decisões 

e posicionar criticamente; pode ser proposta a produção de uma carta argumentativa, em 

defesa da manutenção do Rio Potengi contrapondo-se à construção de um “Centro de 

Carcinicultura” nas imediações do mesmo. Ver atividade nos (APÊNDICE G) e 

(APÊNDICE H). 
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APÊNDICE A 

 

O que sei sobre os problemas ambientais do Rio Potengi? 
1. Imagine que você more em uma comunidade de pescadores próxima a um rio de onde todos 

(inclusive a sua família) pescam para garantir o seu sustento. Cerca de um mês atrás uma 

indústria têxtil foi instalada. Esta indústria despeja seus efluentes na água do rio. Você acha que 

este efluente pode causar algum problema ambiental? Justifique a sua resposta.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Considerando o enunciado anterior. Você acha que o pescado deste rio pode causar algum 

problema de saúde? Justifique a sua resposta.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Você e seus amigos foram acampar próximo a um rio. Antes de dar um mergulho vocês 

ficaram na dúvida se aquela água é própria para nadar. Quais critérios você utilizaria para 

avaliar a qualidade desta água?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Você e sua família foram visitar a praia da Redinha, ao chegar lá seu pai comprou um peixe 

recheado que foi pescado no Rio Potengi. Você a comeria este peixe? Justifique sua resposta. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Qual compreensão acerca da importância dos ambientes de manguezais? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

 

Roteiro orientador para discussão dos elementos interpretativos do poema “O rio 

da minha vida”. 

 

Poema: O RIO DA MINHA VIDA 
Bruna Lorena Valentin da Hora 

Lembro-me 

Lembro de me sentar à janela da minha casa 

E visualizar uma das mais lindas paisagens 

Lembro-me ainda daquela infância sofrida, mas cheia de alegria 

Todas as tristezas ali eu deixava 

Bastava um mergulho para aliviar a minha alma 

Alma que parece não ser mais acalmada por tuas lindas águas 

Oh! Belo Potengi 

 

Lembro-me do que fizemos contigo 

Me bate um desespero angustiado que procura uma solução que não chega 

Lembro-me daquele pescado em noite de ceia 

Que enchia de alegria a família da marisqueira 

Lembro-me de tudo que já me presenteastes 

Oh! Rio Potengi. 

 

Agradeço por tudo que fizestes por mim 

O que fazemos contigo me incomoda, mas o que posso eu fazer agora? 

Quero somente ter meu Potengi de volta, 

Queria somente meu Potengi de volta! 

 

a) Qual a ideia central do poema? A partir deste poema, como é possível identificar a 

importância do Rio Potengi para as marisqueiras?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b) No poema, quais expressões da marisqueira torna possível inferir que o rio passa por 

problemas ambientais?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

c) Na análise do texto presume-se que o rio Potengi passa por problemas de cunho 

social e ambiental. Cite a partir das expressões das marisqueiras do poema, os possíveis 

problemas.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

d) Lance hipóteses acerca das dificuldades enfrentadas pelas marisqueiras em solucionar 

os problemas enfrentados pelo rio.  
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APÊNDICE C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roteiro orientador para pesquisa sobre os aspectos socioeconômicos e ambientais 

do rio Potengi. 

 

A cidade do Natal/RN nasceu e se desenvolveu “à sombra” do rio Potengi. Em sua história de 

mais de quatrocentos anos, a cidade ora se aproxima, ora se distancia do rio. O rio Potengi 

apresenta grande importância para a cidade, pois é por meio do mesmo que há o 

deslocamento de embarcações comerciais. Além de possibilitar a pesca e o cultivo de 

camarão, o rio Potengi é demarcado por uma considerável faixa de mangue. O representativo 

ecossistema de manguezal que acompanha a faixa litorânea do rio é considerado um berçário 

ecológico das espécies marinhas e por isso apresenta grande importância ecológica. Tal 

ecossistema constitui, portanto, um dos mais importantes do planeta.  Embora represente 

importância econômica, social e ecológica, o rio Potengi apresenta vários problemas de 

ordem ambiental os quais prejudicam de forma progressiva o desenvolvimento dos aspectos 

sociais, econômicos e ecológicos.  

 

 

 7:  Qual a importância social, econômica e ecológica do Rio Potengi para a 

comunidade de Natal?  

 8: Quais as principais atividades comerciais que entornam o Rio Potengi e quais as 

suas influências sobre a economia de Natal (geração de renda formal e informal)?  

 9: Quais são as instalações sanitárias das indústrias, empresas, fazendas de camarão e 

da comunidade circunvizinha ao rio? Quais são as fontes de poluição difusa e pontual 

no Rio Potengi? 
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APÊNDICE D 

 

Roteiro orientador para a atividade: A MORTE MISTERIOSA DAS GARÇAS. 

 

Problema fictício: 

As marisqueiras estavam intrigadas acerca de um fenômeno que aconteceu. Saíram 

para coletar mariscos (ostras, camarão, caranguejo e mexilhões), e mesmo em meio à escassez 

voltaram para casa com os cestos cheios. Embora alegres com a coleta, as marisqueiras 

perceberam que o ambiente de manguezal estava muito estranho. Resolveram então mapear a 

área, quando observaram que muitas garças estavam mortas. Parecia um filme de terror! 

Procurando entender e solucionar o problema, as marisqueiras procuraram o chefe do 

IBAMA. Ao chegar lá explicaram o ocorrido e indagaram: Qual a possível explicação para a 

morte das garças? O que podemos fazer? Considerando que você é o chefe do IBAMA como 

você explicaria às marisqueiras a possível explicação para a morte das garças? 

 

Hipótese 

 

 

 

 

Testando a hipótese 

Para responder ao questionamento: “Como é possível esquematizar a cadeia alimentar do 

ambiente de manguezal de modo a montar um modelo explicativo para a situação 

supracitada?”, o aluno deverá esquematizar na maior riqueza de detalhes uma cadeia 

alimentar que possa testificar sua hipótese a respeito da morte das garças. 

 O aluno deverá colocar no quadrado o mesmo esquema da cadeia alimentar produzida 

anteriormente na cartolina. 
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Testando a hipótese sob a orientação das “Novas evidências” 

Sob orientação das “novas evidências” reesquematize a cadeia alimentar do ambiente de 

manguezal desenhada anteriormente de modo a esclarecer o problema proposto. 

 O aluno deverá colocar no quadrado o mesmo esquema da cadeia alimentar produzida 

anteriormente na cartolina. 

 

 

 

 

 

 

Anotações gerais 

Neste espaço o aluno deverá fazer anotações gerais sobre a discussão final sobre a o 

problema: A MORTE MISTERIOSA.  

 

 

 

 

 

 

Nova situação de aprendizagem- Após leitura dos Textos! 

Diante do que já foi exposto e compreendido por você: “Que alerta vocês dariam às 

marisqueiras sobre os mariscos que coletaram?” 
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ANEXO 1 

Vida aquática X resíduos industriais 

 

 Projeto reúne laboratórios de vários países para avaliar os efeitos da poluição 

industrial em ambientes aquáticos. Tecnologias de ponta são empregadas para analisar riscos 

de contaminação da fauna que vive nesses ambientes. 

 

Um peixe morto boiando em águas poluídas. Resíduos industriais despejados na 

natureza podem permanecer no meio ambiente por décadas, ameaçam organismos 

aquáticos e representam um risco também para pessoas que se alimentam deles (foto: 

Kenn Kiser). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em tempos de conscientização ecológica, despejar resíduos industriais diretamente na 

natureza é quase um pedido de reprovação pública. Mas, ainda que o processo seja 

interrompido, grande parte dos compostos já lançados sem tratamento pode permanecer no 

meio ambiente por meses, anos ou até décadas. 

Muitos organismos sofrem com substâncias tóxicas e são um risco para as pessoas que se 

alimentam deles.  

No caso de ambientes marinhos, é possível que se alastrem por quilômetros. Muitos 

organismos sofrem com a ação das substâncias tóxicas e são um risco potencial para as 

pessoas que se alimentam deles. Diante do problema, pesquisadores de todo o mundo 

investigam os males causados por resíduos industriais em ambientes aquáticos. No Brasil, 

onde poucos grupos se dedicam ao tema, destaca-se o Laboratório de Toxicologia Celular da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR). “Há 10 anos trabalhamos com metodologias que 

avaliam o efeito de poluentes em células e tecidos vivos de peixes e outros vertebrados”, 

conta o biólogo Ciro Oliveira Ribeiro, do Departamento de Biologia Celular da UFPR. “O 

dano varia conforme o poluente, o tipo de célula e o tempo de exposição”, explica o biólogo. 

As células acometidas podem apresentar falhas no metabolismo, alterações no DNA e, em 

casos extremos, morrer. Em 2007, o grupo começou a avaliar os efeitos de metais tóxicos e 

biotoxinas em células de peixes. Nos animais aquáticos, a exposição a resíduos industriais 

pode ser especialmente grave, já que eles ficam em contato direto com as substâncias tóxicas 

lançadas na natureza. 

http://www.andifes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=3151&Itemid=101
http://www.andifes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=3151&Itemid=101
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As células acometidas podem apresentar falhas no metabolismo, alterações no DNA e, 

em casos extremos, morrer! 

Por meio do chamado biomonitoramento, os testes são realizados tanto em laboratório 

quanto no meio ambiente, em animais coletados ou em células e tecidos cultivados para a 

pesquisa. Em um dos experimentos, o peixe (Hoplias malabaricus, a traíra) recebeu alimento 

contaminado pelo metal cádmio. “Uma semana depois, a substância se mantinha depositada 

em seu aparelho digestivo”, relata Ribeiro. Segundo o biólogo, o processo de absorção varia 

de acordo com o tipo de poluente. Os riscos causados por alguns deles podem ser graves para 

o animal e para as pessoas que venham a consumi-lo. Em seres humanos, os sintomas variam 

de disfunção do sistema reprodutivo e imunodepressão até mau funcionamento dos rins. 
 

Autorradiograma do peixe 'Hypostomus platessoides' exposto ao cádmio-109 através 

do alimento. No detalhe, vê-se o aparelho digestivo do animal com acúmulo de 

cádmio, sete dias após a exposição ao metal. Esse e outros metais tóxicos são 

dificilmente absorvidos por organismos vivos (imagem: Claude Rouleau). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODOS DE ANÁLISES 

 

O trabalho da equipe de Ribeiro faz parte de um projeto internacional que emprega radio 

traçadores e tecnologias de radio ensaios para analisar riscos de contaminação de animais 

aquáticos. O projeto, criado por Ross Jeffree, do Laboratório de Meio Ambiente Marinho, 

sediado em Mônaco, e Claude Rouleau, do Instituto Maurice Lamontagne, de Québec, no 

Canadá, conta com a colaboração de grupos de pesquisa de vários países, que realizam 

experimentos de modo autônomo e complementar. O laboratório da UFPR é o único que 

avalia danos celulares. A iniciativa teve o aval da Agência Internacional de Energia Atômica e 

entrou em andamento em 2007. 

 

 

 

 

 

 

http://www.iaea.org/index.html
http://www.cienciahoje.org.br/noticias/2010/09/imagens/contaminacaocadmio.jpg
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Traíra ('Hoplias malabaricus'). Esse peixe de água doce da família dos cracídeos é usado 

nos experimentos do Laboratório de Toxicologia Celular da UFPR para estudar a 

absorção de substâncias tóxicas (metais tóxicos e biotoxinas) por animais que vivem em 

ambiente aquático (foto: Cláudio Dias Timm – CC BY-NC-SA 2.0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma dificuldade enfrentada pelos cientistas brasileiros no início da pesquisa foi 

padronizar o cultivo das células (hepatócitos de peixes) que seriam usadas no estudo. Uma 

vez estabelecida a metodologia, os trabalhos se voltam agora para a exposição dessas células 

aos poluentes mercúrio, cádmio, cobre, chumbo, benzopireno, tributilestanho, 

diclorodifeniltricloroetano (DDT) e cianotoxinas. 

 

Os trabalhos se voltam agora para a exposição das células a mercúrio, cobre, chumbo e 

outros poluentes 

A próxima etapa do projeto desenvolvido pela equipe brasileira, a partir de 2011, 

envolverá o uso de metais radioativos para facilitar a localização dos poluentes no organismo 

de peixes. Isso será realizado em parceria com o Laboratório de Radioisótopos Eduardo Penna 

Franca, da Universidade Federal do Rio Janeiro, e com o Instituto Maurice Lamontagne, que 

irá analisar os animais após a intervenção dos pesquisadores brasileiros. Enquanto os estudos 

continuam em andamento, resta apostar no bom senso dos empresários e na denúncia dos 

abusos. 

 

 

 

Fonte: Texto extraído da Revista  

Ciência Hoje On-line /PR escrito por Guilherme de Souza. 
 

 

 

 

 

 

http://www.biof.ufrj.br/content/laboratorio-de-radioisotopos-eduardo-penna-franca
http://www.biof.ufrj.br/content/laboratorio-de-radioisotopos-eduardo-penna-franca
http://www.cienciahoje.org.br/noticias/2010/09/imagens/traira.jpg
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E O RIO FICOU VERDE! 

Intoxicações, mortandades de peixes e de outros animais, inclusive de humanos, 

causadas por cianotoxinas têm sido registradas no mundo inteiro. 

Quem observa de longe as águas verdes de alguns rios, pode achar bonito o fenômeno, 

mas não imagina que por detrás daquele esverdeado, há um grande problema e que o rio sofre 

a ação destruidora do homem. Na verdade trata-se de proliferação de cianobactéria. Sua 

origem é estimada em cerca de 3,5 bilhões de anos e uma das características marcantes das 

cianobactérias é a capacidade de crescimento. De acordo com especialistas, em condições 

normais, as cianobactérias e os demais organismos aquáticos convivem de modo equilibrado. 

No entanto, quando há algum tipo de poluente que enriqueça a água com nitrogênio e fósforo 

- a chamada eutrofização - o ambiente torna-se propício à multiplicação excessiva de 

cianobactérias, dando origem ao fenômeno chamado “floração das águas”, a coloração 

esverdeada, que acontece por causa do potencial de produção de toxinas de certas espécies. 

Esse fenômeno é responsável por problemas sanitários que, além da toxicidade, conferem 

odor e sabor de terra ou mofo às águas. Essas florações normalmente tornam as águas 

esverdeadas ou amareladas, formando manchas na superfície devido ao elevado número de 

indivíduos. 

Quando falamos de cianobactérias, estamos nos referindo a uma família muito grande 

e heterogênea, que habita tanto a água doce, quanto a salgada. Esta diversidade se reflete no 

grande número de doenças que podem atingir o homem, que vão desde uma alergia de pele 

até a morte. Como revelam especialistas, é importante enfatizar que todos os reservatórios 

possuem estes microrganismos, os quais são inofensivos em baixas concentrações na água e 

que é feito o controle rigoroso destes na água dos reservatórios, proibindo a atividade 

recreativa quando a concentração se torna prejudicial à saúde. 

Prejuízos à saúde humana 

De acordo com especialistas, o acúmulo de cianobactérias formando essas florações é 

um fato preocupante, pois, algumas espécies produzem e liberam toxinas (cianotoxinas) que 

afetam não só o ecossistema aquático como também a saúde humana. A principal 

preocupação com o aumento da ocorrência de florações de cianobactérias em mananciais de 

abastecimento de água é a capacidade desses microorganismos que podem afetar a saúde 

humana, tanto pela ingestão de água como por contato em atividades de recreação no 

ambiente, ou ainda pelo consumo de pescado contaminado. 

Como alertam, cerca de 60% das espécies de cianobactérias produzem toxinas muito 

potentes, tão letais que quando ingeridas (água ou pescado contaminados) afetam, 

principalmente, o fígado, o rim e o sistema nervoso central, podendo produzir neurotoxinas 

que inibem a transmissão de impulsos à musculatura, provocando a morte por parada 

respiratória, hepatotoxinas que causam intoxicações, morte por hemorragia do fígado e 

dermatotoxinas, irritante ao contato. 

No Brasil, um caso que gerou muita repercussão envolvendo essa cianotoxina foi o de 

Caruaru, em 1996 quando o abastecimento de água de uma clínica de hemodiálise estava 

infestado por microcistinas ocasionando a intoxicação de cerca de 130 pacientes. Outro, e 

esse, considerado o maior surto de infecção por este microrganismo no país, ocorreu no 
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reservatório de Itaparica-BA, onde 2000 pessoas adoeceram (diarréia sanguinolenta) por 

ingerir água oriunda de um reservatório superpovoado por algas azuis. Neste surto, ocorreram 

88 mortes. 

Na região metropolitana de Belo Horizonte, o Rio das velhas preocupa, e segundo o 

professor e coordenador do Projeto Manuelzão, da UFMG, Marcus Vinícius Polignano, é 

preciso pensar ações rápidas de mobilização. “A proliferação de cianobactérias está afetando 

o rio da região metropolitana até a foz do rio das Velhas, nunca tinha visto isto antes. Isto é 

indicio de que a química do rio está ruim. O rio está com uma septicemia e pode caminhar 

para uma falência múltipla e que precisamos agir para mudarmos esta situação”, destaca. 

 O que fazer para minimizar o risco 

 . Ferver a água ou assar bem o peixe não adianta, pois a toxina é estável em altas 

temperaturas. 

. Nunca beba água do reservatório. Mesmo a água da caixa de pousadas e ranchos pode estar 

contaminada. Prefira água mineral. 

. Evitar nadar no rio enquanto tiver com a coloração esverdeada. 

 

 

 

 

 

Fonte: Texto extraído e adaptado do 

Projeto Manuelzão UFMG produzido pela Assessoria de comunicação, publicado em 

26/09/2013. 
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APÊNDICE E 

 

1- Qual a ideia geral apresentada pelos textos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2- Além da poluição sólida, explique que outros poluentes mencionados pelos textos estão 

afetando a saúde do rio e, consequentemente, gerando a morte dos seres existente neste 

ecossistema? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3- Qual a influência das indústrias citadas nos textos sobre a saúde do rio? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4- Segundo os textos, como os poluentes mencionados se comportam nos níveis tróficos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

5. A partir das leituras é possível chegar a uma conclusão mais clara a respeito da morte das 

garças? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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NA FOLHA ESQUEMATIZE SUAS NOVAS IMPRESSÕES SOBRE A MORTE DAS 

GARÇAS A PARTIR DAS LEITURAS DOS TEXTOS! 
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1. Após a análise das possíveis respostas para a morte das garças do problema proposto, você 

como chefe do IBAMA, elabore uma resposta clara e objetiva que viabilize a compreensão 

das marisqueiras sobre o problema. Nesta resposta apresente corretamente os termos 

biológicos assimilados. 
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APÊNDICE F 

 

1- Situação Fictícia:  

Um grupo de marisqueiras deu entrada em um hospital público com sintomas que se 

assemelham a uma virose (febre alta, dores abdominais e vômito). Todos os pacientes foram 

submetidos ao exame de urina, primeiramente, porém os resultados não foram conclusivos. 

Diante disso, estes pacientes se submeteram a exame de sangue o qual acusou uma quantidade 

muito pequena de microcistina (Toxina liberada por cianobactérias). Devido ao fato de muitos 

pacientes terem dado entrada no hospital com sintomas semelhantes, os médicos se 

propuseram a analisar qual seria a fonte da intoxicação. Após analise do relatório médico 

ficou contatado que todas as marisqueiras haviam consumido mariscos. Diante das 

circunstâncias, a equipe médica buscou ajuda aos biólogos para entender um pouco da 

dinâmica aquática do local de pesca desses mariscos. 

 

 

 

 

 

 

 

Diante disso responda: 

a) Por que as cianotoxinas não foram evidenciadas na urina dos pacientes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Explique por que os danos à saúde humana foram maiores do que nos mariscos os quais 

foram coletados vivos? 

Análise dos dados do local de pesca: 

1- Área extremamente poluída por dejetos domésticos e industriais. 

2- Alta taxa de mortalidade de peixes 

3- Níveis altos de cianotoxinas 

Conclusão: As cianotoxinas foram as responsáveis pela contaminação do alimento e, 

consequentemente, causou intoxicação alimentar em humanos. 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

c) Quais nutrientes encontrados nos dejetos domésticos e industriais, possivelmente, podem 

ter acentuado a proliferação desordenada das cianobactérias? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2- Situação Fictícia:  

O Jornal Folha de São Paulo divulgou recentemente um estudo feito em 

Paraisópolis/SP a respeito do desenvolvimento econômico, social e ambiental da pequena 

cidade citada. A situação está revelada através dos dados apontados nos gráficos 1 e 2 sobre 

seu desenvolvimento econômico (considerando empresas e pecuária da região). Atrelado a 

isso, os resultados apresentados estão correlacionados aos dados de uma pesquisa realizada, 

concomitantemente, pelo mesmo grupo de estudo, mas que apresentava enfoque para a 

situação ambiental do Rio Paraisópolis (Quadro 1).  

 

Gráfico 1: CAPE: Centro de Agricultura de Pequena Escala. Não há uso de fertilizantes. 

CAGE: Centro de Agricultura de Grande Escala.
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Gráfico 2: Percentual de sobrevivência dos animais que consomem  e/ou vivem no Rio 

Paraisópolis. 
 

 
Observação: Igualdade no percentual da sobrevida de peixes no rio Paraisópolis e do gado 

criado no seu entorno. 

 

Quadro 1: Nível de cianobactérias e cianotoxina na água do Rio Paraisópolis 

 

 

 

O jornal também divulgou que, recentemente, uma equipe está fazendo análise das 

situações propostas acima, bem como o levantamento dos dados para entender melhor a 

situação de Paraisópolis de 1997 até 2017.  Analise os gráficos e o quadro acima, 

posteriormente se posicione criticamente a respeito da situação de Paraisópolis. 

1) Quais possíveis influências da industrialização dos centros de Paraisópolis? 

2) Considerando o ano de 2009 o que poderia ter acontecido para uma melhor sobrevida do 

gado e uma menor concentração de cianobactérias e cianotoxinas? 

3) Quais são os riscos eminentes para a população considerando especificamente os anos de 

2005 e 2009? 
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APÊNDICE G 

 

COMO A CIÊNCIA E TECNOLOGIA AFETA NEGATIVAMENTE O AMBIENTE? 

 

O chamado mundo da globalização é fortemente influenciado pela diversa quantidade 

de informação que é constantemente divulgada nas redes sociais. Muitas das informações 

divulgadas estão atreladas ao desenvolvimento 1____________ e ________________. 

Embora a ciência e tecnologia tragam bons frutos de inovações, poucas pessoas conseguem 

correlacionar os impactos negativos desse desenvolvimento no 2.____________ 

________________. Por exemplo, uma 3.________________ de _________________ pode 

estimular a agricultura de uma dada região através da oferta de emprego, ou mesmo, por meio 

da oferta de produtos químicos que alavancam o desempenho das lavouras. Porém, o uso 

indevido desses produtos podem trazer danos aos 4. ________________. Imaginem que os 

dejetos químicos sejam 5. ____________ ______________________ nas águas de um riacho, 

tais produtos químicos podem favorecer o crescimento exacerbado de 6.________________, 

as quais são famosas em liberar 7. ___________________ (8.______________ 

_____________ capazes de 9. ______________ nos organismos que vivem local afetado). 

Dependendo do nível de exposição, as cianotoxinas podem apresentar efeitos 

10.______________ ou crônicos. Sendo assim, tanto os seres aquáticos quanto os seres que se 

alimentam daqueles que habitam as água afetadas podem ser contaminados e desenvolver 

problemas sérios que podem levá-los a morte. Diante disso, se faz necessário o estímulo a 

praticas sustentável, ou seja, um equilíbrio dinâmico que possibilite a harmonia entre os seres 

humanos, o desenvolvimento científico e tecnológico e meio ambiente. 

 

Responda as questões e complete corretamente o texto acima. 

 
1) Científico e tecnológico 

2) Como se dá o nome do conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema 

natural, e incluem toda a vegetação, animais, microrganismos, solo, rochas, atmosfera e 

fenômenos naturais? 

3) Como se dá o nome de um estabelecimento que fabrica produtos que são usados para 

alavancar o desenvolvimento das plantações agrícolas? 
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4) Como se dá o nome do conjunto de fatores bióticos e abióticos de um dado local? 

5) Como se dá o nome da ação em que dada substância foi lançada em um local onde a 

mesma não ocorre naturalmente? 

6) Como se chama os organismos procariontes e fotossintetizantes que compõe a comunidade 

fitoplanctônica? 

7) Como se chama a toxinas produzida pelos organismos procariontes e fotossintetizantes que 

compõe a comunidade fitoplanctônica? 

8) Como se dá o nome  das substâncias capazes de provocar a morte ou danos à saúde dos 

seres vivos quando ingeridas, inaladas ou por contato com a pele? 

9) Como se nomeia o processo em que as substâncias podem se fixar a um organismo? 

10) Como se nomeia a ação de uma substância quando seu nível de letalidade é rápida? 
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APÊNDICE H 

Proposta de redação 

 

O Jornal New Time Rio Grande do Norte divulgou na última semana do ano de 2016 

uma nota sobre o desenvolvimento econômico do estado na carcinicultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devido às influências industriais exercidas pelas fazendas de camarão no estado, o 

assunto acerca da construção deste centro de carcinicultura foi levado ao debate pelos órgãos 

competentes. Até o presente momento não foi definido sobre a construção. As marisqueiras da 

região entraram com uma Petição para a não construção do centro de carcinicultura. Nesta 

carta, as marisqueira buscaram apontar ARGUMENTOS que pudesse banir a construção de 

tal centro.  

Suponha que você é uma marisqueira e elabore uma carta destinada ao 

Ministério Público que aponte a defesa da manutenção do Rio Potengi e se posicione 

contra a construção do Centro de Carcinicultura às margens do rio. Nesta carta utilize 

os conhecimentos adquiridos durantes às aulas. 

 

estado irá receber o prêmio econômico da Carcinicultura. Por ser reconhecido 

nacionalmente pela capital do Camarão, o estado do Rio Grande do Norte foi indicado ao prêmio 

econômico da Carcinicultura.  

conomicamente, esta atividade tem grande influência no estado do RN por gerar várias 

rendas (formal e informal), sendo responsável por grande movimentação financeira. Devida a toda 

influência atribuída a Carcinicultura, esse prêmio também promoverá construção de um dos 

maiores centros de Carcinicultura do estado que será em breve instalado às margens do rio 

Potengi. 
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