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RESUMO 

 

Refletir sobre educação ultrapassa a discussão referente aos conteúdos 
elencados como específicos para cada nível escolar ou acadêmico. Nesse 
sentido, a Educação Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) objetiva alfabetizar 
cientificamente cidadãos e enfatiza a necessidade de pensar em atitudes e 
valores que devem ser desenvolvidos à prática cidadã. Desta forma, os 
educandos são movidos à elaboração de posicionamentos críticos frente aos 
fenômenos que os cercam. Nesta perspectiva, os estudos que contemplam as 
relações CTS no mundo atual nos níveis da reflexão ética e nas novas 
tendências educativas consideram a relevância de Questões Sociocientíficas 
(QSC). Estas, por sua vez, pertencendo ao enfoque CTS possibilitam a 
aprendizagem de significados científicos, sociais e culturais para a formação de 
professores de Ciências. Considerando tais direcionamentos, este trabalho 
busca contribuir com a formação inicial e continuada de professores de Ciências 
da Natureza, por meio da elaboração de QSC em momentos formativos. O 
percurso metodológico incluiu oficinas voltadas à formação inicial e continuada 
de professores. Para tanto, a presente investigação possui caráter qualitativo e 
assume a técnica da Observação Participante. Os instrumentos para coleta de 
dados configuraram-se em: Questionário Inicial, Material de Apoio para a 
elaboração de QSC, Questionário Final e diários de campo. Tais procedimentos, 
de acordo com a metodologia da Análise de Conteúdo, culminaram na 
elaboração de categorias a priori para análise dos dados da pesquisa. Como 
resultado das oficinas, foi possível identificar pouco conhecimento formal quanto 
ao Campo de Estudos CTS e sua aplicabilidade à área da Educação. Através do 
contato com a abordagem metodológica das QSC, os sujeitos de pesquisa 
refletiram sobre suas práticas futuras e/ou atuais em sala de aula, no sentido de 
reconhecer a necessidade de extrapolar os conteúdos disciplinares e trabalhar 
o processo de ensino-aprendizagem com significado para a vida. A inclusão de 
QSC, no contexto da formação de professores, apresenta-se como um 
direcionamento metodológico que tem o potencial de refletir sobre a prática 
docente e aperfeiçoar saberes disciplinares a fim de atender as necessidades 
formativas dos sujeitos na sociedade contemporânea. 
 

Palavras-chave: CTS; QSC; Ensino de Ciências; Formação de professores. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Reflecting on education goes beyond the discussion regarding the contents listed 
as specific for each school or academic level. In this respect, the Science-
Technology-Society Education (STS) aims to scientifically literate citizens and 
emphasizes the need to think about attitudes and values that should be 
developed to citizen practice, in order to enable students to position themselves 
critically in the face of the phenomena that surround them. In this perspective, 
the studies that contemplate the STS relations in the world today in the levels of 
ethical reflection and in the new educational tendencies, consider the relevance 
of the Socioscientific Issues (SSI). These, in turn, when associated to the STS 
approach enable the learning of scientific, social and cultural meanings for the 
formation of science teachers. Considering these orientations, this work seeks to 
contribute to the initial and continuous formation of teachers of Natural Sciences, 
through the elaboration of SSI in formative moments. The methodological course 
included workshops aimed at initial and ongoing teacher training. Therefore, the 
present research has a qualitative nature and assumes the Participant 
Observation technique. The instruments for data collection were configured in: 
initial questionnaire, support material for the construction of SSI, evaluation 
material and field diaries. These procedures, according to the Content Analysis 
methodology, culminated in the elaboration of a priori categories for the analysis 
of the research data. As results of the Workshops, it was possible to identify little 
formal knowledge regarding the STS Field of Studies and its applicability to the 
Education area. Through the contact with this knowledge, the research subjects 
were able to reflect on their future and/or current practices in the classroom, in 
order to recognize the need to extrapolate the disciplinary contents and to work 
the process of teaching and learning with meaning for life. In this way, the 
inclusion of SSI in the context of teacher training is presented as a methodological 
orientation that has the potential to re-signify the disciplinary contents in order to 
meet the training needs of the subjects in contemporary society. 
 
Key words: STS; SSI; Science Teaching; Teacher Training. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Produzir uma dissertação: escrita pessoal, extensa e por demais 

exaustiva, significa mais do que a obtenção de um título de mestre. Redigir várias 

laudas de um conteúdo consistente e coeso requer conhecimento, motivação e 

esperança. Esperança esta que se justifica por vivências escolares, desde tão cedo, 

firmadas na terna “mãe educação”. Cresci em meio a professoras, mãe e tias, amantes 

do profissionalismo e seriedade no formar gerações. Sertão bravo, casa de taipa, 

pessoas humildes e sinceras: és um palco para tão grande aprender.  

Minha formação sempre foi permeada por conquistas, à custa de muita 

dedicação. No Ensino Médio integrado ao técnico, fui aluna do curso de Eletrônica do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN – 

Campus Natal Zona Norte). Este foi um sonho realizado: estudar numa instituição de 

ensino de qualidade, a qual meus pais não poderiam custear. Neste ambiente 

formativo, vivenciei minha primeira experiência na área tecnológica, bem como a 

primeira Iniciação Científica, financiada pela Petrobrás. 

Apaixonada pela área de Ciências Exatas, durante o último ano no 

Instituto Federal, decidi concorrer ao vestibular para Química Licenciatura. Como se 

não bastasse, a única certeza que tinha era a ânsia por ensinar, em qualquer que 

fosse a disciplina escolar. A Química foi apenas uma estratégia para unir áreas, as 

quais em minha mente pareciam tão distantes.  

No primeiro semestre de 2013 ingressei na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN – Campus Central), tornando-me aluna do curso tão 

almejado. Seguidamente, em 2013.2, comecei minha Iniciação Científica na área de 

pesquisa em Química Analítica. Neste período, reuni os conhecimentos da Química 

com a minha formação técnica. No segundo ano de licenciatura, influenciada pelas 

disciplinas de Ensino/Educação, decidi mudar. Concorri à bolsa do PIBIC (Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica) para atuar na área da Pesquisa no 

Centro de Educação, com o Prof. Dr. Marlécio Maknamara. Meu objeto de estudo, 

portanto, deixou de ser: “um protótipo eletrônico para análises bioquímicas”, para ser: 

“as necessidades formativas de futuros docentes em Ciências”. 

Iniciar um caminho nesta linha de pesquisa representou a conquista que 

tanto me encantava: contribuir para a formação de professores. Devido esta escolha, 



8 

 

no entanto, recebi inúmeras críticas, de professores e amigos. A verdade era que o 

problema não estava na mudança, e sim no novo objeto de investigação: a formação 

de pessoas. Que tarefa difícil! Eis um desafio que me faz feliz.  

As falas de insatisfação, geradas pela minha escolha de permanecer na 

área da Educação, me acompanharam até o último ano da formação universitária. Por 

esta razão, cedendo às pressões externas, retornei aos laboratórios de pesquisa do 

Instituto de Química, desta vez na área da Físico-química. Mas, como já esperava, 

não permaneci. No geral, participei de três projetos diferentes de Iniciação Científica. 

Cresci, produzi, publiquei, participei de congressos (nacionais e internacionais) e 

cursos de extensão... E Decidi. Decidi permanecer no ambiente de pesquisa que me 

conquistou desde a mais terna infância.  

O encanto pelas relações Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) surgiu 

na disciplina de Ensino de Química III, na qual pude ter um vislumbre dos objetivos e 

perspectivas de atuação deste campo de estudo. A disciplina de Estágio 

Supervisionado de Formação de Professores IV (Química), ministrado pela Profa. Dra. 

Josivânia Marisa Dantas, me possibilitou este contato novamente. Em conversas com 

a mesma, e com seus orientandos, recebi o convite para participar das reuniões do 

grupo de pesquisa. Durante os encontros me apropriei dos estudos CTS e compreendi 

a inserção deste na área da Educação. A leitura do Livro “Introdução aos Estudos 

CTS” de Bazzo, Linsingen e Pereira (2003) foi a primeira produção acadêmica que li 

sobre este campo de pesquisa. 

Desde então, comecei a planejar o ingresso na pós-graduação na área 

de Ensino de Ciências. Neste mesmo período, antes da formatura, prestei concurso 

para o cargo de Professora de Química efetiva do Estado do Rio Grande do Norte, e 

obtive a aprovação. A convocação, no entanto, só ocorreu um ano após, em outubro 

de 2017.    

Os anos de 2016 e 2017, portanto, marcaram minha formação 

acadêmica e foram decisivos para minha escolha profissional. No ato da formatura, 

no início 2017, pude expressar minha felicidade e gratidão à instituição e professores, 

que tanto me ensinaram. No mesmo ano ingressei no curso de Especialização em 

Ensino de Ciências e Matemática no IFRN – Campus Parnamirim.  
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Ao retornar ao Instituto Federal, pude dar continuidade a minha formação 

na área de Ensino de Ciências. Enquanto cursava as disciplinas na Especialização, 

estudava para a seleção do Mestrado Acadêmico em Ensino de Ciências e 

Matemática da UFRN. As discussões tecidas nos encontros do grupo de pesquisa me 

motivaram à construção de um projeto baseado na Educação CTS.  

Após a aprovação e certeza da orientação da Profa. Dra. Josivânia Marisa 

Dantas, comecei a fazer leituras mais aprofundadas e confirmar meu desejo em 

contribuir com a formação docente. Não queria propor apenas uma metodologia de 

ensino, mas sim um fundamento da prática pedagógica. Desta forma, decidi investigar 

a elaboração de Questões Sociocientíficas (QSC) com enfoque CTS na formação 

docente, tanto na dissertação (no mestrado) como no trabalho de conclusão de curso 

(na especialização). 

Hoje, sou graduada em Química Licenciatura, especialista em Ensino de 

Ciências e Matemática, professora do Colégio Estadual do Atheneu Norte 

Riograndense (Ensino Médio em Tempo Integral) e, neste último, coordenadora de 

área das Ciências da Natureza. Diariamente me deparo com o desafio de formar 

alunos, instruir professores e me reconstruir. Percebo a necessidade, urgente, de 

mudanças nos moldes de fazer Educação. Esta deve se despir de “grades” 

curriculares, metodologias rígidas e pensamentos engessados. Precisamos contribuir 

para uma formação menos comportada, no sentido de ser mais crítica e libertadora.   

Neste contexto, a atuação como profissional e pesquisadora é minha 

contribuição para a referida proposta de mudança. Por este motivo, me disponho a 

investigar a formação docente (inicial e continuada) com vista à discussão de aspectos 

sociais, políticos e éticos envolvidos em assuntos públicos adjacentes ao progresso 

científico e tecnológico.  

Durante a revisão de campo, a qual realizei com o objetivo de 

fundamentar esta escrita, me deparei com relatos da realidade de uma formação 

docente acrítica e descontextualizada. A abordagem de QSC, portanto, me pareceu 

oportuna para o trato, na prática dos professores, de temas como: natureza da ciência 

e da tecnologia, raciocínio ético-moral, reconstrução sociocrítica, ação responsável e 

sustentabilidade.  
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No intuito de defender a reflexão crítica das relações CTS, esta 

dissertação se fez presente nos ambientes de formação inicial e continuada de 

professores de Ciências da Natureza. Tal aproximação, dialógica e comunicativa, 

buscou contribuir com a formação inicial e continuada de professores de Ciências da 

Natureza, por meio da elaboração de QSC em momentos formativos. 

Quanto a estruturação, este documento é composto por 4 (quatro) 

capítulos. O capítulo 1 apresenta brevemente o desenvolvimento do campo de 

estudos CTS: desde seu surgimento, os primeiros contatos com a Educação, e mais 

especificamente, com a Educação brasileira e o Ensino de Ciências Naturais. 

Seguidamente, como consequência das discussões pautadas, ressalta-se a 

necessidade da formação de professores com enfoque CTS, no qual a utilização de 

Questões Sociocientíficas é uma grande aliada. Neste capítulo, foram incluídos os 

resultados da revisão de campo, fruto desta dissertação. 

No capítulo 2 são apresentados os objetivos (geral e específicos), os 

fundamentos e percurso metodológico utilizado nesta pesquisa. Os mesmos foram 

construídos no contato direto com professores em formação (inicial ou continuada), 

com o cuidado e responsabilidade de fomentar opiniões condizentes com o referencial 

teórico defendido. 

No capítulo 3 são explicitados os resultados da análise dos momentos 

formativos, realizados nesta pesquisa, sendo estes organizados por categorias de 

análise (a priori). Por fim, no capítulo 4 são apresentadas as contribuições para a área 

da Educação CTS, por meio das considerações finais. 
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CAPÍTULO 1 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

No presente capítulo será discutido, brevemente, o surgimento do 

campo de estudos CTS e suas ramificações no campo da política pública, da pesquisa 

e da educação, sendo este último o objeto de aplicabilidade deste estudo. Nesta 

direção, é apontada uma releitura da Educação CTS, com base na proposta da 

compreensão da Equação civilizatória definida por Walter Bazzo (2018).   

Seguidamente, serão apresentadas discussões acerca do enfoque CTS 

no Ensino de Ciências e a promoção da Educação Científica e Tecnológica (EC&T). 

Para isto, é proposto um caminho metodológico para a aquisição do posicionamento 

epistemológico/ideológico na formação dos professores que trabalham com os jovens 

em distintas instâncias do aprendizado humano. Esse encaminhamento é subsidiado 

por recentes publicações acadêmicas brasileiras e tem respaldo em documentos 

legais da Educação Básica brasileira.  

 

1.1 Desenvolvimento do campo de estudos CTS 

 

A expressão “Ciência, Tecnologia e Sociedade” (CTS ou CTSA1) é 

utilizada para nomear um campo de estudos que objetiva compreender as relações 

existentes nos aspectos sociais da ciência e da tecnologia, bem como as 

consequências socioambientais de tal relação (BAZZO; LINSINGEN; PEREIRA, 

2003). Estes estudos, segundo Garcia, Cerezo e López (1996), contemplam uma 

diversidade de programas filosóficos, sociológicos e históricos, que se contrapõem a 

imagem tradicional da ciência e da tecnologia. 

A concepção clássica, a qual os estudos CTS se contrapõem, tem 

origem no Positivismo Lógico, filosofia da ciência que surgiu nas mãos de autores 

como Rudolf Carnap nos anos 20 e 30 do século XX. Segundo este seguimento 

filosófico, e mais tarde sociológico (nos anos 40, com destaque para a produção de 

Robert K. Merton), a aplicação do método científico garantiria: a solução dos 

problemas da humanidade, as resoluções de questões políticas e sociais, e o 

                                                
1O acréscimo da letra “A” no acrónimo CTS é realizado, por alguns autores, com o objetivo de enfatizar as relações ambientais 

deste enfoque (PÉREZ, 2012). Acreditamos, no entanto, que se trata apenas de um destaque, visto que já consideramos as 
relações ambientais parte integrante desses estudos, não representando abordagens diferentes (SANTOS, 2007). Por este 
motivo, adotamos o uso da sigla original, CTS.   
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desenvolvimento socioeconômico da população. De maneira sucinta, tais “garantias” 

apresentam os moldes da visão tradicional da ciência, sendo estas, respectivamente 

denominadas: salvacionista, tecnocracia e determinismo tecnológico.  Nesta 

perspectiva, a ciência contribui para o bem-estar social quando desconsidera a 

sociedade e busca exclusivamente a verdade. Da mesma forma, a tecnologia só 

contribuiria para o bem social sendo cultural e politicamente autônoma 

(ALCÁZAR,1997).  

Esse conjunto de pensamentos sobre as relações CTS é reconhecido 

como concepção essencialista e triunfalista da ciência e tecnologia, com ápice logo 

após a 2a Guerra Mundial. Visualizada por meio do surgimento de inovações 

tecnológicas, tal concepção foi responsável pelo apoio a projetos grandiosos, como o 

Manhattan para a construção de bombas atômicas. De outro modo, os computadores 

eletrônicos, transplante de órgãos, energia nuclear e o crescimento da indústria 

farmacêutica, nublavam a visualização de consequências futuras (BAZZO; 

LINSINGEN; PEREIRA, 2003).  

O encanto pelo crescimento autônomo da ciência e da tecnologia, no 

entanto, não perdurou por muito tempo. Nos anos 60 e 70 do século XX, a decepção 

e o sentimento de alerta quanto às consequências deste desenvolvimento marcaram 

um momento de revisão e correção do modelo linear. A guerra do Vietnã, os acidentes 

nucleares, os envenenamentos farmacêuticos e de petróleo, e tantos outros 

acontecimentos comoveram a sociedade e a política científico-tecnológica. Esta, por 

sua vez, tornou-se mais intervencionista e os poderes públicos começaram a pensar 

em meios de regularizar a atividade científica e tecnológica (GARCÍA; CEREZO; 

LUJÁN, 1996).  

Durante essa mudança de perspectiva, no que diz respeito a linearidade 

da construção de conhecimento científico e tecnológico, surgiram os estudos CTS no 

final dos anos de 1960 e início de 19702. Vale salientar que esta alteração ocorreu nos 

moldes de entendimento das esferas de atuação de ambos os conhecimentos, bem 

como das consequências a estes relacionadas. No sentido conceitual dos termos, 

reconhecemos a similaridade, porém estes divergem quanto às intenções. O 

                                                
2 A publicação de duas obras em 1962, “Primavera Silenciosa” de Rachel Carson e “As estruturas das Revoluções científicas” 

de Thomas Kuhn, foi um marco histórico da estruturação do movimento CTS. Ambas as produções relatam as consequências 
da “evolução científica e tecnológica”: para o ambiente, na primeira obra, e como influenciadoras da filosofia das ciências, na 
segunda obra (BAZZO; LINSINGEN; PEREIRA, 2003).   
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conhecimento tecnológico abarca a satisfação das necessidades humanas em sua 

forma essencialmente prática, enfatizando a resolução de problemas concretos. O 

conhecimento científico, por sua vez, está relacionado ao entendimento do mundo e 

dos fenômenos naturais (PRAIA; CACHAPUZ, 2005). Por meio da análise de tais 

conceituações, é possível justificar o porquê da excessiva confiança na produção 

tecnológica ao longo da história.  

Nesse contexto, surgiu a expressão “síndrome de Frankstein”3, 

referência ao temor de que o controle da natureza, exercido pelo ser humano, se 

voltasse contra o mesmo, destruindo-o. Tornou-se necessário, portanto, a produção 

de conhecimento no sentido de limitar o poderio de criação/destruição humana. 

Segundo Bazzo, Linsingen e Pereira (2003), estes estudos têm duas dimensões de 

investigação: uma que versa sobre os fatores de natureza social, econômica ou 

política, os quais orientam as mudanças científico-tecnológicas; e outra que contempla 

as repercussões ambientais, éticas ou culturais de tal mudança.  

Outros autores, como Cerezo (1998), delineiam um núcleo comum sobre 

os estudos CTS. Este perfaz programas de colaboração multidisciplinar diversos, os 

quais abordam as relações CTS através: da rejeição à concepção da ciência como 

uma atividade pura; da crítica à imagem da tecnologia como ciência aplicada e neutra 

e; do rechaço da tecnocracia, a qual entende a ciência como autônoma e 

desconsidera a participação pública. 

A questão que passou a ser frequente neste período, portanto, se refere 

às consequências do desenvolvimento tecnológico e científico, até então considerado 

o maior ganho para uma sociedade em crescente evolução. Esta sensação de avanço, 

sob outra perspectiva, é discutida por diversos autores, como Bazzo (2018), Todorov 

(2008) e Llosa (2012), os quais consideram o referido progresso uma ideia 

equivocada. A fala desta autora apresenta tal percepção: 

 

A ideia de progresso é enganosa. Evidentemente, só um cego ou um fanático 
poderiam negar que tenha alcançado desenvolvimento sem precedentes na 
história uma época em que os seres humanos podem viajar até as estrelas, 
comunicar-se instantaneamente vencendo todas as distâncias, graças à 
internet, clonar animais e humanos, fabricar armas capazes de fazer o 
planeta evaporar e degradar com suas invenções industriais o ar que 

                                                
3 Esta nomenclatura surgiu após a novela de Mary Shelley, de 1818, na qual o monstro Victor Frankstein afirma: “Tu és meu 

criador, mas eu sou o teu senhor”. 
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respiramos, a água que bebemos e a terra que nos alimenta. Ao mesmo 
tempo, nunca foi menos segura a sobrevivência da espécie em vista dos 
riscos de um confronto ou de um acidente atômico, da loucura sanguinária 
dos fanatismos religiosos e da degradação do meio ambiente. E talvez 
também nunca tenha havido, ao lado das extraordinárias oportunidades e 
condições de vida de que gozam os privilegiados, a pavorosa miséria de que 
ainda padecem, neste mundo tão próspero, centenas de milhões de seres 
humanos, não só no chamado Terceiro Mundo, mas também em enclaves de 
vergonha no seio das cidades mais opulentas do planeta. Fazia muito tempo 
que o mundo não sofria as crises e os descalabros financeiros que nos 
últimos anos arruinaram tantas empresas, pessoas e países (LLOSA, 2012, 
p. 182,183).  

 

O ponto chave desta reflexão é a identificação do posicionamento que 

exercemos frente a produção tecnológica e científica: proprietários ou reféns? Kelly 

(2012) ao criar o termo técnio4 amplia a possibilidade de discussão sobre a autonomia 

da produção tecnológica: 

 

[...] cunhei um termo para designar o sistema maior, global e massivamente 
interconectado de tecnologia que gira ao nosso redor. Eu chamo este sistema 
de técnio. O técnio vai além dos objetos de metal e silício e inclui a cultura, a 
arte, as instituições sociais e as criações intelectuais de todos os tipos. Ele 
inclui objetos intangíveis, como software, legislação e conceitos filosóficos. 
Acima de tudo, ele inclui os impulsos geradores das nossas invenções que 
encorajam a produção de mais ferramentas, a invenção de mais tecnologias 
e a produção de mais conexões que aprimoram este todo. (KELLY, 2012, p. 
19).  

 

Nessa perspectiva, o técnio pode até ter sido criado inicialmente como 

algo simples. O mesmo autor o compara com um velho programa de computador, que 

é comandado por seu criador (KELLY, 2012). No entanto, recorrendo a Postman 

(1994), Bazzo (2018) afirma que a tecnologia muda a cultura quando inserida no meio 

social. Desta forma, o velho programa de computador se transforma em um organismo 

complexo e, em muitos sentidos, autônomo. A mente humana, segundo o autor, é 

apenas uma das várias esferas que afeta o técnio, e talvez “seja até a mais fraca de 

todas” (KELLY, 2012, p.22).  

Por outro lado, Auler e Delizoicov (2001) afirmam que o avanço 

tecnológico é uma atividade humana e, portanto, é direcionada pela sociedade com 

base em condições econômicas, políticas e sociais, privadas e estatais. Certamente, 

                                                
4 Consideramos esta nova nomenclatura uma possibilidade de caracterizar o conhecimento científico e tecnológico de maneira 

global, como produções humanas. Por isso, utilizaremos o termo técnio em substituição a estas, exceto quando objetivamos 
tratar dos conceitos de maneira isolada. 
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este pensamento é influenciado pela negação do mito do determinismo tecnológico5, 

o qual desacredita nas ações humanas para frear este “avanço”. Independente do 

posicionamento, de autonomia ou não, é incontestável notar as consequências deste 

avanço nas esferas socioambiental e cultural, as quais nublam a utilização do termo 

“progresso”. Além disso, ambas as posições movem a sociedade no sentido de 

repensar e agir sobre as relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. 

É preocupante ler tais posicionamentos da realidade e ao mesmo tempo 

notar a passividade social no trato dessa temática (BAZZO, 2018). O que fazer com 

tanto “conhecimento autônomo” e autores de grandes alterações socioculturais? 

Estagnamos, somos sucumbidos por tais produções e nos submetemos às 

consequências? Em resposta a questionamentos como esses, importantes autores 

anteriormente apresentados se debruçam sobre os estudos das relações CTS e 

propõem esferas de atuação (TODOROV, 2008; KELLY, 2012; LLOSA, 2012; BAZZO, 

2018).  

Bazzo, Linsingen e Pereira (2003) apresentam três direções de estudos 

e programas nos quais os estudos CTS têm se desenvolvido, a saber: o campo da 

pesquisa, o campo da política pública e o campo da educação. A primeira frente, 

relacionada diretamente com a produção cientifico-tecnológica, contribui para a 

desmistificação da visão essencialista e socialmente descontextualizada da atividade 

científica. 

O segundo campo, por sua vez, defende a regularização social da 

ciência e da tecnologia por meio da criação de políticas democráticas. Estas devem 

intervir nas tomadas de decisão concernentes às consequências socioambientais do 

desenvolvimento científico-tecnológico. Praia e Cachapuz (2005) denominam esta 

articulação (entre a atividade científica, a política e a opinião pública) de modelo 

pragmático, o qual, de certo modo, é promovido pelos pressupostos do enfoque CTS.  

A terceira frente, referente ao campo da educação, é responsável pela 

produção de programas, currículos e materiais que tratam das relações CTS, nos 

processos de ensino-aprendizagem nos níveis básico e universitário. Considerando, 

portanto, a base educacional decisiva para atuação das demais frentes (CEREZO, 

                                                
5 O conceito de “determinismo tecnológico” foi criado pelo economista e sociólogo americano Thorstein Veblen  (1857-1929), 

crítico do sistema capitalista. A crença determinista é a de que a tecnologia não pode ser controlada pelos homens, mas ao 
contrário, é ela que os controla e imprime à sociedade determinada direção em decorrência das exigências de eficiência e de 
progresso (FEENBERG, 2012). 
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1998), o próximo tópico de exposição teórica será destinado ao trato deste seguimento 

de pesquisa e atuação.  

  

1.2  Educação CTS 

 

O contexto apresentado anteriormente remonta grande crescimento 

científico-tecnológico em escala mundial. Os grandes feitos da humanidade, no 

entanto, levaram à sociedade a percepção da necessidade do controle, orientação e 

decisão desse desenfreado desenvolvimento “para o bem”. Vargas (1994) chama esta 

necessidade de filtro social, o qual foi identificado como instrumento para uma 

sociedade autônoma e tecnológica.  

O cientista Dyson (2007) expressa a inevitabilidade de se pensar no 

desenvolvimento ético como a solução para os problemas causados pelo progresso 

tecnológico e científico. De acordo com este autor, os comitês que tomam decisões 

para “o progresso” são compostos por cientistas ou homens de negócios. Para além 

disto, ele defende que tais questões deveriam ser abertas para a participação pública. 

Assim, a democratização destas decisões é um desafio para o nosso tempo, afinal de 

contas: quem deve ser beneficiado com “o progresso”? De onde procedem os 

financiamentos públicos? Quem deve estar consciente das consequências 

produzidas, e do custo benefício a ser aceito? 

É nessa perspectiva que a Educação justifica sua função de ser: 

determinante para a construção de consciência no enfrentamento de problemas 

socioambientais (MELO, 2010).A cidadania, neste sentido, remonta a um cenário 

participativo e crítico, no qual refletir sobre Educação ultrapassa a discussão referente 

a conteúdos elencados como específicos para cada nível escolar ou acadêmico. 

Sobre este aspecto, Dacorégio, Alves e Lorenzetti (2017) afirmam que apesar do 

movimento CTS não ter se originado na Educação, os pressupostos do enfoque CTS 

têm crescido nesta área e influenciado o currículo da Educação básica, Ensino 

Superior e Pós-Graduação. 

Este campo de atuação, portanto, passa a ser pensado por meio de 

atitudes e valores que devem ser desenvolvidos para a prática cidadã, a fim de 

construir a capacidade de criticar os fenômenos que cercam os educandos (COSTA; 
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PINHEIRO, 2013). Nesse sentido, a Educação CTS objetiva alfabetizar 

cientificamente6 cidadãos com a nova imagem de ciência e tecnologia, a qual 

considera fatores sociais (BAZZO, LINSINGEN e PEREIRA, 2003). Para isso, 

contempla discussões sobre Ciência e Tecnologia e suas consequências éticas, 

econômicas e sociais; reconhece a natureza da ciência e trabalho científico; 

desenvolve o pensamento crítico e autonomia intelectual; e promove a tomada de 

decisão (AULER, 2007; SANTOS, 2011; SANTOS; SCHNETZLER, 2003). 

Utilizando-se de outras palavras: o enciclopedismo característico nas 

escolas e a aprendizagem por repetição, acrítica e descontextualizada não servem 

mais para a formação cidadã, sendo esta comprometida com o desenvolvimento 

tecnológico e científico de uma sociedade democrática (CUTCLIFFE, 1990). Esta 

abordagem do campo de estudos CTS na área da Educação, internacionalmente, 

remonta à década de 1960. No entanto, as publicações de pesquisas no Brasil têm 

seu início uma década depois, em 1970, como parte da reformulação dos currículos 

de Ciências (SANTOS; MORTIMER, 2000).  

Walter Antonio Bazzo7, grande pesquisador e defensor de tal 

posicionamento da Educação, desde o ano de 1989, começou a vislumbrar CTS como 

campo de estudos no Brasil. No entanto, após quase três décadas de produções 

acadêmicas, formação de grupos de pesquisa e diálogos em congressos, tal autor 

afirma categoricamente: “O comportamento ‘clássico’ dos grupos de pesquisas na 

área CTS produziu em mim uma sensação de irritabilidade, que veio tomando conta 

das minhas lidas diárias com a educação desde finais do século passado” (BAZZO, 

2018, p. 52). 

A Educação CTS no Brasil, na perspectiva deste autor, ainda tem se 

mostrado imatura e desentendida do propósito de relacionar o desenvolvimento 

humano ao tecnológico. Para isto, propõe o entendimento de uma nova equação 

civilizatória, a qual contribui para a construção de uma educação menos comportada, 

no sentido de ser mais libertadora (BAZZO, 2018).  

                                                
6 A próxima seção teórica apresenta o conceito de Alfabetização Científica que adotamos nesta pesquisa.  
 
7 Professor titular do Departamento de Engenharia Mecânica e do Programa de Pós-graduação em Educação Científica e 

tecnológica (PPGECT) da UFSC, e Coordenador do NEPET.   
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Para Bazzo (2018), as várias nomenclaturas relacionadas à CTS 

(enfoque CTS, estudos CTS, abordagem CTS etc.) tornaram-se modismo, pois pouco 

se preocupam em atingir o chão da escola e os professores, que lidam diariamente 

com a construção de conhecimento. Daí a justificativa para a criação de um novo 

conceito, visto que a sigla CTS não está sendo “tão feliz para definir a profunda relação 

entre as variáveis contemporâneas” (BAZZO, 2018, 62). Para o autor: 

  

Falar em CTS –embrião da equação civilizatória a que me refiro atualmente–
, para mim, é buscar identificar os problemas sociais e resolvê-los. É deixar 
de ver a educação como containers herméticos e torná-la mais abrangente, 
mais dinâmica e, acima de tudo, mais reflexiva. Com isso estaremos 
buscando transformar qualquer tipo de desenvolvimento naquele que 
realmente interessa que é o do humano, é o da vida, é o do planeta Terra, 
tão maltratado pela volúpia da produção e do lucro desenfreados (BAZZO, 
2018, p. 63).  

 

A equação civilizatória é, portanto, uma proposta para tentar decifrar os 

fatores que comandam o confuso mundo globalizado. Esta é decifrada na relação do 

homem com o mundo em que vive. É uma complexa definição e, para tanto, é contínua 

sua construção de significados, pois caracteriza uma relação dinâmica. Bazzo (2018) 

compara a reflexão sobre esta equação, no chão da escola, com o ato de respirar. 

Caso não iniciemos tal conscientização no meio educacional, a asfixia de um processo 

civilizatório com vistas à paz é inevitável. Tal pensamento é central em sua atual 

escrita: 

 

Temos um desafio basilar que é a forma de conseguir, neste mundo 
globalizado, multicultural e plural, alicerçar possibilidades de os seres 
humanos viverem juntos e em paz. Onde encontraremos solidez para 
construir, ou reconstruir, essa civilização com convicções comuns, princípios 
partilhados, certezas admitidas, projetos definidos, fidelidades herdadas? A 
partir de que variáveis contemporâneas podemos ousar, através da nova 
equação civilizatória, redescobrir quais novas questões-chave são fulcrais 
para esta redefinição? (BAZZO, 2018, p. 61).  

 

É se utilizando deste pensamento que a Educação CTS se faz 

necessária, nos moldes de uma formação crítica que favoreça a leitura de questões 

do mundo, questões mutáveis. Não podemos ficar presos aos currículos fechados e 

em demasia descontextualizados e desleais a inclusão cidadã no chão da escola 

(BENCZE et al., 2014). A passividade quanto ao trato destas reflexões tem fortalecido 
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a concepção essencialista e triunfalista da ciência e tecnologia em nossa sociedade 

(MACIEL, 2012), como apresentada no tópico anterior de discussão.  

Em termos práticos, como podemos respaldar esta perspectiva por meio 

de documentos oficiais que orientam a Educação brasileira? Quais ações e 

direcionamentos podem efetivar a inclusão do enfoque CTS em sala de aula?  

Zeidler et al. (2005), neste sentido, afirmam que falta uma estrutura 

teórica nas orientações CTS para subsidiar a prática pedagógica docente. A partir 

desta necessidade, os estudos de questões sociocientíficas têm se mostrado presente 

em investigações acadêmicas. Esta base teórica tem sido incluída em estratégias 

didático-pedagógicas para favorecer a participação dos estudantes de modo ativo, 

assim como, desenvolver a tomada de decisão. 

Strieder et al. (2016) após a análise de seis documentos oficiais8 da 

Educação Brasileira de 1998 a 2016, afirmam ser necessárias reflexões críticas sobre 

as inter-relações CTS para a conquista de uma Educação para a cidadania. Desta 

forma, não utilizar a Educação CTS significa desprover uma formação cidadã para a 

tomada de decisão, no que concerne à ciência e à tecnologia (SANTOS, 2012). 

Pedretti (2003 apud GALVÃO; REIS; FREIRE, 2011, p. 506) deixa claro esta 

necessidade quando elenca os princípios orientadores da Educação CTS: 

 

1. A contribuição para o desenvolvimento sustentável do planeta através do 
estudo da utilização sistemática de recursos e da consideração das 
necessidades humanas em longo prazo;  
2. A compreensão dos processos de tomada de decisão a nível 
governamental e empresarial;  
3. A promoção do raciocínio moral e ético acerca da ciência;  
4. A compreensão e a discussão da dimensão política da ciência;  
5. O exercício de capacidades intelectuais e éticas na determinação dos 
aspectos positivos e negativos do desenvolvimento científico e tecnológico e 
no reconhecimento das forças políticas e sociais que governam o 
desenvolvimento e a distribuição dos conhecimentos e artefatos científicos e 
tecnológicos;  
6. A capacitação dos cidadãos para uma ação responsável na transformação 
da sociedade; e  
7. A compreensão da natureza da ciência e das suas interações com a 
tecnologia e a sociedade.  

                                                
8 No artigo “A educação CTS possui respaldo em documentos oficiais brasileiros?”, os documentos a seguir foram objetos de 

análise: DCNEM/98; Orientações Complementares às DCNEM/98: PCNEM, PCN+ e OCNEM; DCN/13; PNLD/15; MR-ENEM/16 
e BNCC/16. Tais documentos, segundo os autores, são representativos de políticas públicas de reforma educacional do Ensino 
Médio, publicados depois da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  
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Sobre tais apontamento, é possível explicitar a proximidade das 

exigências presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – 

DCNEM (BRASIL, 2012). Este documento defende, dentre os princípios da Educação 

Básica, a sustentabilidade socioambiental como uma meta universal. Esta, definida 

como uma “prática educativa integrada, contínua e permanente” (BRASIL, 2012, p. 

526), deve favorecer o desenvolvimento dos estudantes nas esferas individual e social 

de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres. Além disto, deve basear-se na 

compreensão do necessário equilíbrio e respeito nas relações do ser humano com 

seu ambiente.    

A Educação CTS, portanto, não envolve apenas uma concepção 

diferente do fazer pedagógico. Maciel (2012) ressalta a necessidade de mudanças 

metodológicas, de conteúdos e nas atitudes dos grupos sociais envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem. Auler (2002) afirma a não existência de um 

consenso sobre os objetivos, conteúdos e abrangência do fazer educação, no 

movimento CTS, salientando: 

 

O enfoque CTS abarca desde a idéia de contemplar interações entre Ciência-
Tecnologia-Sociedade apenas como fator de motivação no ensino de 
Ciências, até aquelas que postulam, como fator essencial desse enfoque, a 
compreensão dessas interações, a qual, levada ao extremo em alguns 
projetos, faz com que o conhecimento científico desempenhe um papel 
secundário (AULER, 2002, p.31). 

 

De acordo com Cerezo (1998), o enfoque CTS fomenta alterações nos 

conteúdos metodológicos e atitudinais dos sujeitos sociais envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem. Para o autor, de forma genérica, a Educação CTS tem se 

desenvolvido nos currículos de três maneiras: ciência e tecnologia por meio de CTS; 

CTS sendo utilizado como complemento de matéria e CTS sendo utilizado como 

complemento do currículo.  

Contemplar CTS como complemento curricular ao currículo tradicional 

tem como finalidade: a transmissão da consciência crítica e informada da ciência e 

tecnologia relacionada aos aspectos sociais. Este objetivo é conquistado por meio da 

discussão de problemas sociais, ambientais, éticos ou culturais, fazendo o uso de 

manuais. O segundo aspecto diz respeito à relação CTS sendo utilizada como 

complemento de matéria, e objetiva: criar possibilidades para que os estudantes se 
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conscientizem acerca das consequências socioambientais da ciência e tecnologia 

devido ao uso de artefatos. Neste sentido, a Educação CTS é entendida como eixo 

transversal nas disciplinas científicas.  

Por último, a ciência e tecnologia por meio de CTS é uma perspectiva 

curricular destinada aos professores de Ciências, e objetiva: reconstruir os conteúdos 

do ensino de ciências e tecnologia através da visão CTS. Nesta modalidade, o 

conteúdo técnico e as temáticas CTS se fundem por meio da exposição dos problemas 

sociais, relevantes na vida dos estudantes. Apesar desta divisão, nota-se que: 

 

A maioria dos currículos CTS apresenta, assim, quatro objetivos comuns: a) 
aumentar a literacia científica dos cidadãos; b) despoletar o interesse dos 
alunos pela ciência e pela tecnologia; c) estimular o interesse pelas 
interações entre a ciência, a tecnologia e a sociedade; e d) desenvolver nos 
alunos capacidades de pensamento crítico, raciocínio lógico, resolução 
criativa de problemas e, especialmente, de tomada de decisões 
(AIKENHEAD, 1994 apud GALVÃO; REIS; FREIRE, 2011, p. 506). 

 

A fim de contribuir com a discussão referente à aplicabilidade deste 

fundamento da prática pedagógica em processos de ensino-aprendizagem, Zauith, 

Ogata e Hayashi (2011) analisaram teses e dissertações publicadas no banco de 

dados da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Estes autores confirmam a variedade de temas relacionados à CTS, tais como: Ensino 

de Ciências, formação de professores, sequência didática e letramento científico. 

Diante disso, pode-se perceber que as pesquisas voltadas a aspectos da relação CTS, 

tem aumentado no Brasil. 

Desta forma, pode-se observar que os autores que defendem a 

abordagem CTS na Educação são os mesmos que consideram imprescindível a 

ocorrência de mudanças, em todas as esferas do sistema educativo (AULER, 2002; 

SANTOS, 2012; SANTOS; MORTIMER, 2016; BAZZO, 2018).  

Entendemos, portanto, que diferente do que é disseminado por algumas 

visões reducionistas, o enfoque CTS não se constitui em uma metodologia de ensino, 

mas sim como um fundamento da prática pedagógica. Por meio desta, é possível 

contemplar amplas estratégias metodológicas, de acordo com as necessidades 

formativas do alunado. Nesse sentido, a abordagem CTS não é uma técnica didática, 

e sim uma cultura que se expressa no ensino, a cultura CTS.  



22 

 

A abordagem CTS é uma maneira de abordar o currículo escolar ou mesmo 
de posicionar-se frente à Educação e ao mundo real, nos seus mais diversos 
aspectos. Mais do que uma técnica (pois não é uma ferramenta didática que 
conduz a um fim de aprendizado especifico para encerrar-se logo após), nem 
uma metodologia (pois que abarca aspectos muito mais amplos que aqueles 
que caracterizam uma metodologia), CTS é uma abordagem curricular e uma 
escolha de política educacional. A isso classificamos de Educação CTS 
(CHRISPINO, 2017, p. 81). 

 

Partindo desta premissa, Chrispino (2017) destaca que a abordagem 

CTS pode materializar-se em várias esferas de ação didática: desde o Ensino 

Fundamental à Educação de Jovens e Adultos; em ambientes de ensino tradicional 

ou inovador; em ações de formação educacional ou em atividades temáticas e 

pontuais. Independente de características externas (e/ou até restritivas), portanto, 

esta abordagem deve ser encarada como uma das maneiras de apresentar, organizar 

e multiplicar os conhecimentos (CHRISPINO, 2017).   

A próxima subseção apresenta alguns direcionamentos, bem como suas 

repercussões nas pesquisas acadêmicas no Ensino de Ciências com enfoque CTS, 

sendo este o campo de atuação em análise nesta pesquisa. Posteriormente, 

apresentamos uma possível abordagem metodológica para a formação docente: as 

questões sociocientíficas, com vista a formação do alunado.   

 

1.3  Enfoque CTS e a abordagem de QSC no Ensino de Ciências 

 

No Ensino de Ciências, o enfoque CTS começou a ser discutido na 

década de 1970 (na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália) como 

uma necessidade derivada do movimento de busca pela inovação dos objetivos do 

ensino dessa disciplina (AIKENHEAD, 2003). Desta forma, a defesa de uma formação 

do cidadão em ciência e tecnologia repercutiu em mais uma área do conhecimento. 

Nas duas décadas seguintes, portanto, o movimento CTS na educação em Ciências 

ganhou espaço nas publicações de artigos, periódicos e livros (SANTOS, 2008). 

Nesta perspectiva, a aprendizagem passou a ser relacionada às 

aplicações tecnológicas e aos fenômenos da vida cotidiana de maior relevância, de 

modo que a validade cultural é considerada, além da validade científica (SANTOS, 

1999). Assim, a Educação em Ciências com enfoque CTS evidencia a educação 
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científica do público em geral, segundo destacado por Santos e Schenetzler (2010, p. 

56): 

 

Encontramos, na grande maioria dos artigos de CTS, como objetivo central 
do Ensino de Ciências a formação de cidadãos críticos que possam tomar 
decisões relevantes na sociedade, relativas a aspectos científicos e 
tecnológicos. A educação científica deverá assim contribuir para preparar o 
cidadão a tomar decisões, com consciência do seu papel na sociedade, como 
indivíduo capaz de provocar mudanças sociais na busca de melhor qualidade 
de vida para todos. 

 

Com vista à inclusão desta abordagem humanística para o Ensino de 

Ciências, diversos pesquisadores têm se debruçado ao estudo de estratégias de 

ensino-aprendizagem subsidiadas pela educação problematizadora. Esta, de carácter 

reflexivo, deve desvelar a realidade a partir de contradições básicas da situação 

existencial (AULER; DELIZOICOV, 2001; AULER, 2003).  

Nas Orientações Curriculares Nacionais do Ensino Médio (OCNEM), 

referente ao Ensino de Ciências da Natureza, por exemplo, é ressaltada a 

necessidade de desenvolver um vocabulário de conceitos científicos; refletir sobre a 

natureza da Ciência; e sobre aspectos que contemplem impactos científico-

tecnológicos sobre a sociedade (BRASIL, 2006). A compreensão do conhecimento 

científico e tecnológico como resultado da construção humana é uma das 

competências requeridas ao processo de ensino-aprendizagem dos componentes 

curriculares desta área de conhecimento (Química, Física e Biologia). Esta 

construção, por sua vez, considera os processos históricos, sociais e econômicos, 

somados aos procedimentos éticos na aplicação de novas tecnologias (PANSERA-

DE-ARAÚJO et al., 2009).  

Para apontar tais posicionamentos, é importante destacar as 

semelhanças entre os objetivos dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) e o enfoque CTS, mesmo que de maneira 

indireta. Os trechos apresentados abaixo referem-se, respectivamente, ao Ensino de 

Biologia, Física e Química (segundo a PCN) e à uma inferência geral sobre a 

Educação Básica disposta na BNCC. 

 

[...] identificando aspectos éticos, morais, políticos e econômicos envolvidos 
na produção científica e tecnológica, bem como na sua utilização, o aluno se 
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transporta de um cenário meramente científico para um contexto em que 
estão envolvidos vários aspectos da vida humana. (BRASIL, 1999, p. 19). 
Ao mesmo tempo, devem ser promovidas as competências necessárias para 
a avaliação da veracidade de informações ou para a emissão de opiniões e 
juízos de valor em relação a situações sociais [...] (BRASIL, 1999, p. 28). 
[...] é preciso que se desenvolvam também habilidades e competências de 
identificar fontes de informação e de formas de obter informações relevantes 
em Química, sabendo interpretá-las não só nos seus aspectos químicos, mas 
considerando também as implicações sócio-políticas, culturais e econômicas 
(BRASIL, 1999, p. 34). 
[...] os alunos são capazes de estabelecer relações ainda mais profundas 
entre a ciência, a natureza, a tecnologia e a sociedade, o que significa lançar 
mão do conhecimento científico e tecnológico para compreender os 
fenômenos e conhecer o mundo, o ambiente, a dinâmica da natureza. Além 
disso, é fundamental que tenham condições de ser protagonistas na escolha 
de posicionamentos que valorizem as experiências pessoais e coletivas, e 
representem o autocuidado com seu corpo e o respeito com o do outro, na 
perspectiva do cuidado integral à saúde física, mental, sexual e reprodutiva 
(BRASIL, 2018, p. 343). 

 

Além de possíveis esboços, a título de esclarecimento da reorganização 

de competências e habilidades, este e outros documentos da Educação brasileira 

direcionam o caminho a ser trilhado. O mesmo é discutido também nas produções 

acadêmicas com base na Educação CTS. Para definir tais encaminhamentos, 

decidimos destacar alguns pontos de atenção: o conhecimento sobrea Natureza das 

Ciências (NdC), contextualização e interdisciplinaridade. Tais pontos podem ser 

conquistados através da promoção da Alfabetização Científica e Tecnológica (AC&T). 

Estes termos são encontrados com frequência nos documentos oficiais que 

regulamentam a Educação brasileira (STRIEDER et al., 2016), e ao mesmo tempo 

são apresentados como ganhos para o Ensino de Ciências com enfoque CTS 

(PANSERA-DE-ARAÚJO et al., 2009; BAZZO, LINSINGEN; PEREIRA, 2003; 

RODRÍGUEZ; DEL PINO, 2017; MACIEL, 2012).  

 

1.3.1 Alfabetização Científica e Tecnológica 

 

Pansera-de-Araújo et al. (2009) ao caracterizar as publicações nas atas 

dos eventos brasileiros sobre Ensino de Biologia, Química, Física e Ciências entre os 

anos de 2003 a 2006, chegaram a algumas conclusões. Dentre as quais, notaram que 

há uma discussão que contempla a relação entre alfabetização científico-tecnológica, 

currículo e Educação CTS. Esta relação é baseada na revalorização cultural e 

acadêmica da tecnologia, através de um olhar educativo sociocultural. Para os 
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mesmos, é necessário constituir um currículo da Educação Básica e Superior em que 

os estudantes são formados para o exercício cidadão, o qual considere os 

conhecimentos científicos adquiridos de forma crítica no ambiente escolar, ou 

universitário (no sentido da formação docente). 

Buscando estudos mais recentes sobre esta aproximação, podemos 

citar o trabalho de Rodríguez e Del Pino (2017) que objetiva a caracterização teórica 

da abordagem CTS segundo as novas perspectivas para a Educação Científica na 

América Latina. Esta, segundo os autores, tem como destaque considerar a 

alfabetização científica da população para que a mesma seja consciente dos 

problemas que acontecem no mundo, de forma a atuar para transformá-los.  

Gordillo (2003) destaca o propósito do enfoque CTS no campo 

educacional em dois aspectos: evidenciar que a ciência e a tecnologia são acessíveis 

e relevantes para os cidadãos, assim a alfabetização tecnocientífica é necessária; e 

promover a participação social nas decisões que envolvem ciência e tecnologia. 

Conceitualmente é complexa a discussão sobre o significado de 

Alfabetização Científica (AC). Santos (2007) decide adotar o termo “letramento 

científico” para destacar a função social da Educação Científica. Neste sentido, o autor 

tenta expandir o limitado sentido da alfabetização escolar, a qual supõe o processo 

de ensinar a ler e escrever (SANTOS, 2007). Outras expressões como “enculturação 

científica” ou “literacia científica”, também são encontrados na literatura. Estes, 

segundo Rodríguez e Del Pino (2017), descrevem de maneira bem próxima a 

promoção da formação em Ciências para a atuação cidadã. Sasseron e Carvalho 

(2011), por sua vez, justificam a multiplicidade de expressões por uma possível 

divergência de traduções em línguas diversas.  

Considerando essas discussões, pode-se considerar a terminologia 

Alfabetização Científica definida em três tipos, segundo o estudo realizado por Kemp 

(2002), o qual analisou a concepção de nove especialistas em Didática das Ciências 

sobre Alfabetização Científica e sua finalidade no Ensino de Ciências. Para descrever 

estas tipologias utilizamos o artigo de Acevedo-Díaz, Vázquez e Manassero (2003) 

publicado na Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias. Segundo estes 

autores, Kemp (2003, apud ACEVEDO-DÍAZ; VÁZQUEZ; MANASSERO, 2003) define 

três tipos de AC: pessoal, prática e formal.  

A Alfabetização Científica pessoal envolve a dimensão conceitual em 

escala individual. O professor, portanto, deve compreender a amplitude do vocabulário 
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científico na vida cotidiana e na própria cultura. Segundo os autores, alguns elementos 

podem ser contemplados, como: apreciar a história da ciência, compreender a 

divulgação científica e voltar os interesses pela Ciência na escola, como também 

prosseguir em aprendê-la após a educação formal (ACEVEDO-DÍAZ; VÁZQUEZ; 

MANASSERO, 2003). 

A Alfabetização Científica prática está atrelada a dimensão 

procedimental, assim, consiste em saber usar a Ciência na vida cotidiana com 

propósitos cívicos e sociais. Este entendimento caracteriza-se por meio da 

compreensão sobre a relação entre ciência, tecnologia e sociedade; da identificação 

dos conhecimentos básicos e das limitações da ciência; e da relevância de apreciar e 

obter informações sobre a ciência, discernindo as mensagens divulgadas nos meios 

de comunicação em massa (ACEVEDO-DÍAZ; VÁZQUEZ; MANASSERO, 2003). 

A Alfabetização Científica formal, por sua vez, engloba as dimensões 

pessoal e prática. Deste modo, a efetividade da Alfabetização Científica implica desde 

conhecer conceitos da Ciência e os princípios científicos, até tomar decisões sobre 

assuntos relacionados à ciência e à tecnologia. Para Acevedo-Díaz, Vázquez e 

Manassero (2003) a Alfabetização Científica e Tecnológica (AC&T) é construída de 

maneira gradual, ao longo de toda uma vida. Sobre este aspecto Maciel (2012) 

pondera: 

 

Alfabetizar cientificamente uma pessoa implica conhecer os conceitos de 
ciências e ter uma ampla compreensão dos princípios científicos; saber sobre 
a natureza da ciência (produção do conhecimento científico) e as relações 
entre ciência e sociedade; saber obter informações científicas, utilizá-las e 
comunicá-las a outras pessoas; ser capaz de usar a ciência na vida cotidiana 
e participar democraticamente da sociedade civil para tomar decisões sobre 
assuntos relacionados com a ciência e a tecnologia (MACIEL, 2012, p. 155). 

 

Em outras palavras, a AC&T é conquistada quando popularizamos o 

acesso à Ciência, de forma a possibilitar o desenvolvimento de habilidades para a 

participação efetiva dos cidadãos nos assuntos tecnocientíficos. Esta aproximação é 

denominada por Gordillo (2005) de cultura científica, a qual os cidadãos não podem 

se limitar a serem bons usuários dos produtos científicos e tecnológicos. Estes sujeitos 

devem ser conscientes da sua responsabilidade social e democrática sobre os rumos 

do avanço tecnocientífico.  
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A partir de tais apontamentos, podemos explicitar alguns autores que 

buscam desenvolver estratégias e recursos para a conquista da AC&T no Ensino de 

Ciências, os quais consideram imprescindível o conhecimento sobre Natureza da 

Ciência (NdC). São alguns deles: De Boer (2000), Laugksch (2000), Kemp (2002), 

Acevedo-Díaz et al. (2002) e Gil-Perez et al (2003). 

A Natureza da Ciência pode ser compreendida como “um conjunto de 

elementos que tratam da construção, estabelecimento e organização do 

conhecimento científico” (MOURA, 2014, p. 32). Este conceito abrange desde 

questões internas (métodos científicos e a relação entre experimento e teoria), até as 

externas (como a relação de elementos sociais à aceitação ou rejeição de ideias 

científicas).  

Desta forma, a NdC merece destaque para o trato da Ciência como 

produção humana. Segundo Bispo, Maciel e Cabral (2016), é necessário “equilibrar o 

aprender Ciência e o compreender sobre a Ciência e a Alfabetização Científica [...] de 

forma a permitir a inclusão de uma cultura científica e tecnológica por meio de uma 

educação CTS/NdC&T”. 

A NdC&T9 é um aspecto considerado fundamental para a constituição 

de currículos no Ensino das Ciências. Caso contrário, os estudantes continuarão a 

aprender Ciências de forma descontextualizada, não os habilitando a tomar decisões 

pessoais e sociais concretas (GALVÃO; REIS; FREIRE, 2011). Segundo Reis e 

Galvão (2004), esta abordagem para o ensino permite a participação em debates e 

em tomadas de decisão, favorecendo a construção de uma sociedade mais 

democrática.   

Tal conhecimento, portanto, fortalece o estudo das relações CTS de 

forma a desmistificar as visões essencialista e triunfalista da ciência e tecnologia. 

Essas visões distorcidas favorecem a contínua dificuldade dos estudantes para 

enxergar as múltiplas alternativas disponíveis para a resolução de problemas, 

prevalecendo uma visão única e cartesiana (SOLOMON, 1988). A aproximação 

estudante-conhecimento, desta forma, é facilitada e compreendida nos moldes da 

reflexão crítica e cidadã (MACIEL, 2012). 

                                                
9 Consideramos os termos NdC e NdC&T como participantes da mesma abordagem de estudo. Assim como CTS/CTSA, não 

fazemos distinção entre os significados de tais abordagens teóricas. A diferenciação de termos é justificada pelo destaque à 
consideração da tecnologia e sua relação com a produção científica (MACIEL, 2012). Por este motivo, optamos pela utilização 
da sigla original, exceto quanto consideramos citações que utilizem esta distinção.     
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Conforme as considerações referentes à perspectiva da AC&T, a 

contextualização também é apresentada como um recurso para tornar a 

aprendizagem mais significativa e o aluno um agente ativo desse processo. Como 

resultado à análise e avaliação, os alunos são levados a tomar decisões baseadas em 

valores, exercendo assim sua cidadania. Segundo Pinheiro, Silveira e Bazzo (2007, 

p.72): 

 

Torna-se cada vez mais necessário que a população possa, além de ter 
acesso às informações sobre o desenvolvimento científico-tecnológico, ter 
também condições de avaliar e participar das decisões que venham a atingir 
o meio onde vive. É necessário que a sociedade, em geral, comece a 
questionar sobre os impactos da evolução e aplicação da ciência e tecnologia 
sobre seu entorno e consiga perceber que, muitas vezes, certas atitudes não 
atendem à maioria, mas, sim, aos interesses dominantes. 

 

A Educação Científica, desta forma, ao considerar a efetivação da 

aprendizagem a partir da interação humana com o ambiente sociocultural e natural 

(JARA; TORRES, 2011), deve favorecer uma atmosfera de aproximação entre os 

conceitos e informações contextualizadas à aspectos da realidade. Não configurando 

uma tarefa fácil, esta proximidade favorece a confusão entre as ações de 

contextualizar e ilustrar.  

A contextualização implica na reflexão crítica sobre problemas e 

situações reais, as quais podem configurar-se próximas ou não aos estudantes. A 

ilustração, por sua vez, se estabelece através de exemplificações de artefatos do dia 

a dia, sem gerar reflexão, identificando a aplicação ou utilização de conceitos a objetos 

ou processos (BUFFOLO; RODRIGUES, 2015). 

Ao falar em contextualização, estamos falando em “identificação da 

ruptura”, ou seja, estamos rompendo com as grandes narrativas da ciência e da 

pedagogia moderna. Estes são os princípios da formalidade abstrata e de 

universalidade, da concepção tradicional e colonizadora da educação, ao mesmo 

tempo reafirmamos que a educação precisa fazer sentido na realidade das pessoas 

no lugar onde estão. Assim, contextualizar implica em estabelecer   uma   relação   

dinâmica, dialética   e   dialógica   entre contexto histórico-social-político e cultural e o 

currículo como um todo, concebido como um processo em constante construção que 

se faz e se refaz (MARTINS, 2006).  
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Por meio da contextualização, portanto, o aluno enxerga em sua esfera 

de atuação as possibilidades de exercer seu papel cidadão e crítico. Os 

conhecimentos transpõem a hermética caixa dos conteúdos a serem contemplados e 

perpassam todo cotidiano, significando e ressignificando percepções e atuações na 

vida real.   

Segundo Chrispino (2017) a abordagem CTS é um campo complexo, 

contextualizado, transversal, interdisciplinar, que se fundamenta na sociologia, 

filosofia, economia, história, política, psicologia e valores. Rodríguez e Del Pino (2017, 

p. 11), contribuindo com esta discussão, apontam os três principais aspectos a serem 

contemplados no currículo de Ciências: a contextualização dos conteúdos, o estudo 

das relações CTSA e a abordagem interdisciplinar dos temas, afirmando: 

  

A contextualização como primeira medida, fundamenta-se na necessidade de 
os jovens associarem os conhecimentos de sala de aula com a realidade 
extraclasse, pois entendemos que eles já fazem parte da cidadania (não são 
os cidadãos do futuro, como geralmente são chamados) e o conhecimento 
científico que adquirem na escola amplia suas possibilidades de participação 
social. 

 

Desta forma, a interdisciplinaridade10 é apontada também como um 

ganho da AC&T nos moldes do enfoque CTS. Nesta perspectiva, a aprendizagem é 

estruturada em torno de questões tanto científicas, quanto ambientais, sociais e 

tecnológicas, nas quais os conceitos de áreas diferentes do conhecimento se 

relacionam entre si (RODRÍGUEZ; DEL PINO, 2017). Auler (2007), ao tratar sobre os 

pressupostos do movimento CTS no Ensino de Ciências, destaca a 

interdisciplinaridade como um fator que favorece o trato dos fenômenos naturais e 

sociais sem fragmentação.  

Esta desfragmentação do conhecimento é conquistada por meio de 

temas que “suscitam debates e controvérsias presentes na vida social” (BRASIL, 

2014, p.24). Mais adiante às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Básica (BRASIL, 2014) firmam o seguinte posicionamento: 

 

[...] defendemos que desenvolver os conhecimentos da Biologia, Física e 
Química de forma integrada, dentro de uma perspectiva CTS, possibilita a 

                                                
10 Não existe uma única definição para este termo. Considerando o aspecto em comum, dentre a multiplicidade de definições, 

podemos caracterizá-lo como a abordagem não-fragmentada dos conhecimentos, de forma a favorecer a visão global do mundo 
ao alunado (AUGUSTO et al., 2004).  
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interligação dos saberes desta com as demais áreas, uma vez que podem 
ser trabalhados a partir de conhecimentos e temas oriundos do mundo do 
trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura. Assim, é possível construir 
uma visão de mundo mais ampla, articulada e menos fragmentada, 
propiciando aos sujeitos do Ensino Médio o protagonismo da construção de 
uma sociedade em constante transformação (BRASIL, 2014, p.28). 

 

Para ilustrar o entendimento, até aqui defendido, propomos a análise e 

observação do fluxograma abaixo (ver Figura 1). Por meio desta figura, é possível 

compreender a sequência dos objetos de conhecimento discutidos, desde o 

surgimento do campo de estudos CTS até a aplicação deste no Ensino de Ciências. 

Este, por sua vez, tem como objetivo central o desenvolvimento da Alfabetização 

Científica e Tecnológica, a qual pode colaborar com o conhecimento sobre a Natureza 

das Ciências, contextualização e a interdisciplinaridade. A leitura ascendente (de 

baixo para cima) da figura também é considerada coerente: estes pontos de atenção 

contribuem para afirmar a AC&T, a qual fomenta o Ensino de Ciências com enfoque 

CTS, e consequentemente, contribui para a área da Educação CTS e seu respectivo 

campo de pesquisa. 

  

Figura 1 - Estruturação do referencial teórico do capítulo 1 

 

Fonte: Elaboração da autora. 
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Por meio da análise e leitura dos Documentos Oficiais, que orientam a 

Educação brasileira (PCN, BNCC, OCNEM, DCN), nota-se a necessidade de 

proporcionar aos alunos o contato com assuntos que abordem as relações científico-

tecnológicas e o meio social, em todas as áreas do conhecimento (PINHEIRO, 2005; 

STRIEDER et al., 2016). Para tal conquista, Penha (2012) destaca a convergência 

existente entre os documentos adotados como basilares para a área de Ensino de 

Ciências e a abordagem de questões que envolvam componentes sociais, 

econômicos, culturais e morais relacionados à ciência e tecnologia em sala de aula. 

A próxima subseção de discussão apresenta, portanto, a abordagem metodológica 

denominada de Questões Sociocientíficas, a qual favorece a conquista dos pontos de 

atenção apresentados nesta subseção.  

 

1.3.2 Questões sociocientíficas 

 

A abordagem metodológica de Questões Sociocientíficas (QSC) surgem 

através da inclusão de temas controversos em processos de ensino-aprendizagem, 

os quais descrevem dilemas sociais com ligações conceituais processuais ou 

tecnológicos com a Ciência (SADLER; ZEIDLER, 2004). Para além disto, incluem 

discussões morais e éticas, não possuindo assim soluções simples. O trato de tais 

questões, portanto, torna-se cada vez mais importante no âmbito da educação em 

Ciências, como uma forma de tornar a aprendizagem mais relevante e próxima à vida 

dos estudantes. Segundo Sadler e Zeidler (2004) os resultados desta aproximação 

favorecem a compreensão da Natureza da Ciência (NdC), melhora a argumentação 

dialógica e habilita os alunos para o letramento científico.  

Conceitualmente, questões ambientais, políticas, econômicas, éticas, 

sociais e culturais relativas à ciência e à tecnologia, geralmente são denominadas de 

socioscientific issues (SSI), ou seja, questões sociocientíficas ou temas 

sociocientíficos (SANTOS; MORTIMER, 2016). Estes configuram-se como problemas 

complexos, com múltiplas soluções (aberto) e pouco estruturados (sem solução 

evidente), apresentando, portanto, múltiplas perspectivas de solução (SADLER, 

2004). Desta forma, possuem grande impacto social: desde a determinação de 

políticas até a tomada de decisão individual (RATCLIFFE; GRACE, 2003). 
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A literatura anglo saxônica considera que as QSC são vistas como uma 

maneira de descrever dilemas sociais que interferem sobre campos científicos. Tais 

dilemas consistem em questões controversas, nas quais visões concorrentes 

competem com diferentes partes, tendo repercussão em diversos campos: Biologia, 

Sociologia, Ética, Política, Economia e Meio Ambiente (SIMONNEAUX, 2007; 

SADLER; ZEIDLER, 2004; SOUSA; GEHLEN, 2017) 

Para nortear a apresentação desta abordagem metodológica, 

entendemos que os apontamentos de Ratcliffe e Grace (2003) expressam, de forma 

mais completa, a natureza constitutiva das QSC. Corroborando com esta 

consideração, Carvalho e Dantas (2018) ao realizarem uma revisão de campo, em 

uma década de produção científica na área, identificaram que cerca de 57% das 

produções analisadas consideram tais características. 

Para estes autores, as QSC contemplam 9 (nove) aspectos 

fundamentais: o conhecimento científico e sua natureza, tem base na Ciência; a 

formação de opiniões e tomada de decisão; temáticas noticiadas pela mídia com 

partes conflitantes; abordam dimensões locais, nacionais, globais; envolvem análises 

de custo-benefício; podem envolver considerações de desenvolvimento sustentável; 

envolvem valores e raciocínios de ordem ática e moral; requer o entendimento de 

riscos; são frequentemente questões transientes.  

Através da apresentação de tais apontamentos constitutivos, Torres 

(2011) aponta os objetivos das QSC no Ensino de Ciências, para os discentes, a 

saber: atuar na sociedade com responsabilidades social e, assim, tomar decisões 

diante dos problemas que aparecem em sua vida cotidiana; permitir a participação 

cidadã na tomada de decisão; fortalecer a capacidade crítica e reflexiva do ser 

humano; favorecer a relação de assuntos científicos e tecnológicos com a sociedade; 

e gerar controvérsias dentro da sociedade criando o sentido crítico frente às 

problemáticas, temáticas e desenvolvimento do mundo no contexto Ciência-

Tecnologia-Sociedade. 

Por ser um campo de estudos recente em produções brasileiras 

(CARVALHO; DANTAS, 2018; SOUSA; GEHLEN, 2017), existe uma diversidade de 

termos utilizados nos trabalhos acadêmicos para se referir a abordagem de elementos 

sociocientíficos no Ensino de Ciências. O artigo de Sousa e Gehlen (2017) analisa a 

compreensão apresentada pelas pesquisas brasileiras em Educação em Ciências 
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sobre QSC. Para isso, os autores realizaram uma pesquisa de campo nas Atas do 

Encontro de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), entre o período de 1997 

a 2013. Neste corpus de análise, foram identificadas 15 (quinze) expressões 

diferentes para designar a abordagem de QSC, dentre estas: aspectos 

sociocientíficos, controvérsias científicas, discussão sociocientífica, tema controverso, 

temas sociocientíficos, etc. Para além das nomenclaturas acima descritas, Santos 

(2002), de modo geral, as denomina de aspectos sociocientíficos (ASC).  

Todas as formas de compreender a abordagem de QSC, no entanto, 

evidenciam currículos com ênfase em CTS (SANTOS, 2002; SANTOS, 2008). Estes, 

além de serem inerentes à atividade científica, objetivam a formação para a cidadania 

por meio do estudo de assuntos amplos ou de forma pontual, com situações do 

cotidiano que esbocem aplicações científico-tecnológicas. 

Até então uma consideração perpassa nossa discussão, e devemos 

torná-la explicita: consideramos que as QSC e o campo de estudos CTS não firmam 

abordagens diferentes. Assumimos, portanto, que as QSC são produto de um campo 

de estudos mais amplo de atuação: CTS. Outros autores, no entanto, consideram que 

por evidenciar questões éticas e a construção de juízos morais, as QSC perfazem 

uma abordagem diferente (ZEIDLER et al., 2005). 

O possuir ramificações psicológicas, além de sociológicas, não fazem 

das QSC uma estratégia pedagógica fora do enfoque CTS. Utilizando-se do mesmo 

raciocínio, a nomenclatura CTSA, destacando a relação ambiental dentro do campo 

de estudos, não a faz seguir por abordagens diferentes (SANTOS, 2011). 

A revisão no campo realizada por Carvalho e Dantas (2018), a qual 

considerou10 anos de produções acadêmicas (entre 2007 e 2017), também corrobora 

com a referida discussão. As autoras analisaram 35 produções acadêmicas sobre a 

utilização de QSC para a formação docente, e registraram que 88,6% dos trabalhos 

atribuíram ao movimento CTS/CTSA a origem das QSC. Lopes e Carvalho (2012) 

contribuem com este pensamento, ao ressaltar que a Educação CTSA é um guarda-

chuva que contempla diversos tipos de teorias sobre a relação Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente, nas quais as QSC estão presentes. 

Quanto ao conceito de QSC utilizado, os trabalhos analisados por 

Carvalho e Dantas (2018) destacam as temáticas tecnológicas, sociais e culturais que 
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podem ser abordadas de natureza global e/ou local (LOPES; CARVALHO, 2012). Este 

aspecto também foi observado por Sousa e Gehlen (2017), os quais destacaram que 

o entendimento destas dimensões (local e global) está inter-relacionado. Desta forma, 

sendo locais e/ou globais, as QSC devem ser motivadoras e próximas aos alunos.   

Outros autores, quando discutem a inclusão de QSC no currículo de 

Ciências, consideram a possibilidade de se utilizar duas direções: temas controversos 

(GUIMARÃES, 2011; SANTOS, 2008) e conteúdos problematizados culturalmente 

(SANTOS, 2008; SANTOS; MORTIMER, 2016).  

Os temas controversos são multidisciplinares e carregados de valores, 

no entanto, são afetados pela insuficiência de conhecimentos. Logo, não há uma 

solução, mas sim diversas propostas de soluções com pontos positivos e negativos. 

Neste caso, a tomada de decisão é um desafio, visto que não há um algoritmo para a 

resolução de tal problemática (REIS, 2006). Outros autores destacam a utilização de 

conteúdos problematizados culturalmente para a abordagem de QSC. Estes tratam 

das mesmas esferas temáticas (ambiental, político, econômico, ético, social e 

cultural), porém não apresentam controvérsias e sim reflexões sobre o papel social da 

ciência (SANTOS; MORTIMER, 2016).  

Em concordância com estas direções, Carvalho e Dantas (2018) notam 

a utilização de temas controversos em detrimento à conteúdos problematizadores. 

Outrossim, ambos os posicionamentos têm o foco na participação pública, 

posicionamento reflexivo, educação para o exercício da cidadania, projeção de ações 

sociais transformadoras e democráticas (CARVALHO; DANTAS, 2018; SANTOS; 

CARVALHO, 2012). Desta forma, a discussão de temas controversos ou de conteúdos 

problematizados culturalmente possibilita o trabalho com aspectos éticos e morais 

que, ainda hoje, são tabus nas aulas de Ciências (CARNIO, 2012).  

Por fim, o campo de estudos CTS, como qualquer outro, se desenvolve 

a partir de aperfeiçoamentos teóricos e metodológicos. Logo, assumimos a relevância 

no trato de reflexões morais e éticas para a tomada de decisão dos alunos, e bem 

como, para a formação de professores. Para tanto, a próxima subseção de discussão 

apresenta a utilização de questões sociocientíficas como uma possível abordagem 

metodológica para a formação docente, com vistas à formação do alunado (na 

educação básica ou universitária) pautada nos princípios da Educação CTS. A 

finalidade, portanto, é a aquisição do posicionamento epistemológico/ideológico na 
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formação dos professores que trabalham com os jovens em distintas instâncias do 

aprendizado humano (BAZZO, 2018).  

Para ilustrar o entendimento construído sobre QSC e sua contribuição 

para o Ensino de Ciências com enfoque CTS, propõe-se a análise e observação do 

fluxograma abaixo (Figura 2). Este considera as características constitutivas das QSC 

pontuadas por Ratcliffe e Grace (2003), e das contribuições destas para o Ensino de 

Ciências apontadas por Torres (2011). 

   

Figura 2 - Contribuições da utilização de QSC no Ensino de Ciências 

 

Fonte: Elaboração da autora 

 

1.4  QSC e formação de professores 

 

Após a explanação sobre Alfabetização Científica e Tecnológica, bem 

como seus potenciais ao serem relacionadas ao enfoque CTS, é possível indagar: 

como podemos efetivar os pontos de atenção mencionados anteriormente na 

Educação Básica? Como estabelecer situações de aprendizagem a fim de que os 

estudantes tenham consciência de suas responsabilidades como cidadãos? Afinal de 

contas, a escola precisa se posicionar frente ao desenvolvimento do técnio e mobilizar 

os estudantes e comunidade escolar na lida diária com problemas relativos à equação 

civilizatória (BAZZO, 2018). Como resposta à estas inquietações retomamos aos 

Ensino de Ciências com enfoque CTS

Utilização de Questões Sociocientíficas

Fomenta a tomada de decisões, com vista a cidadania

Envolve a abordagem de temáticas controversas, através da análise de custo-benifício

Relaciona o conhecimento científico e tecnológico com a dinâmica social, local e/ou global 

Fortalece a capacidade crítica e reflexiva, envolvendo o  raciocínio ético e moral

Fomenta a capacidade de elaboração de argumentos com base na Ciência

Utiliza  temáticas próximas a vida cotidiana das pessoas
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apontamentos de Bazzo (2018). Ao defender seu posicionamento, quanto a 

necessidade de se construir uma equação civilizatória, o autor destaca: 

 

Este posicionamento epistemológico/ideológico, como já comentei em vários 
de meus escritos ao longo dos últimos anos, precisa fazer parte da formação 
dos professores que trabalham com os jovens nas mais diferentes instâncias 
do aprendizado humano. E mesmo com a imensa quantidade de cursos 
determinados por esta formação para todos nós, professores parece que ela 
ainda é muito tímida (BAZZO, 2018, p. 63).  

 

Segundo Maciel (2012) tanto educadores como pesquisadores 

reconhecem a relevância da abordagem CTS nos currículos, no ensino e na formação 

docente, tendo em vista a necessidade de uma AC&T como parte fundamental da 

educação básica. 

 

Não adianta apenas inserir temas sociais no currículo, sem qualquer 
mudança significativa na prática e nas concepções pedagógicas. Não basta 
as editoras de livros didáticos incluírem em seus livros temas sociais, ou 
disseminarem os chamados paradidáticos. Sem uma compreensão do papel 
social do ensino de ciências, podemos incorrer no erro da simples 
maquiagem dos currículos atuais com pitadas de aplicação das ciências à 
sociedade. Ou seja, sem contextualizar a situação atual do sistema 
educacional brasileiro, das condições de trabalho e de formação do professor, 
dificilmente poderemos contextualizar os conteúdos científicos na perspectiva 
de formação da cidadania (SANTOS; MORTIMER, 2000, p. 127). 

 

Assim, é importante destacar que segundo as exigências do enfoque 

CTS para o Ensino de Ciências, a formação docente deve apoiar a estruturação de 

novos currículos, metodologias e concepções do fazer pedagógico nos ambientes 

escolares, considerando as exigências da Educação Científica. Bazzo (2018) ao 

expressar seu sentimento de irritabilidade com os moldes da produção acadêmica 

brasileira, referente a Educação CTS, afirma que muitos autores não têm se 

preocupado com o contato do conhecimento produzido com os professores. Estes 

estão diariamente em contato com a construção de conhecimento, mas a “febre das 

publicações em revista indexadas” (BAZZO, 2018, p. 52) torna os pesquisadores 

pacíficos.  

Torna-se, portanto, cada vez mais necessário se pensar em uma 

formação de professores de Ciências da Educação Básica com enfoque CTS (BAZZO; 

LINSINGEN; PEREIRA, 2003; PANSERA-DE-ARAÚJO et al., 2009; DACORÉGIO et 
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al., 2017). Esta, por sua vez, deve lhes dar condições de estabelecer relação entre 

Ciência-Tecnologia-Sociedade, de modo a contextualizar os conteúdos científicos, 

aproximando-os do contexto social dos estudantes. Desta forma, é possível contribuir 

para que o Ensino de Ciências atinja seus objetivos, o que corrobora com as 

Orientações Curriculares Nacionais.  

Maciel (2012) ao finalizar seu artigo, no tocante as implicações da AC&T 

para formação docente, afirma que os professores e os formadores de professores 

adotem abordagens metodológicas que contemplem a inovação educativa. Neste 

âmbito, as investigações sobre questões sociocientíficas tem ocupado espaço da 

pesquisa em Ensino de Ciências. 

A abordagem de QSC com enfoque CTS pode favorecer a aprendizagem 

de significados científicos, sociais e culturais para a formação de professores de 

Ciências. Estes, por sua vez, desenvolvem posicionamentos críticos, rompendo com 

os mitos da visão reducionista de CTS, o que possibilita um maior comprometimento 

com os avanços na Educação (SANTOS; MORTIMER, 2016).  

Desta forma, abordar questões científico-tecnológicas sem contemplar 

dimensões sociais pode gerar uma falsa interpretação na compreensão dessa 

relação. A confusão referente a natureza desses conhecimentos possibilita a ideia 

benemérita da ciência a favor da humanidade e desconsidera fatores 

socioeconômicos. Assim, esta abordagem deve contemplar temas sociopolíticos 

globais e locais, nos quais as soluções partam de discussões realizadas em sala de 

aula. Estas, por sua vez, são favorecidas através de estudos do conteúdo científico 

com aplicações tecnológicas e efeitos sociais (SANTOS; MORTIMER, 2000). 

No entanto, uma das limitações apresentadas em pesquisas acadêmicas 

(AULER; DELIZOICOV, 2006; AZEVEDO, et al., 2013; VIEIRA, 2003), que dificulta a 

utilização de QSC com enfoque CTS em sala de aula, é a carente formação de 

professores com esta visão e formação crítica. Geralmente, os professores de 

Ciências são especializados em disciplinas específicas e não foram preparados para 

trabalhar aspectos sociais, políticos e éticos envolvidos em assuntos públicos 

adjacentes ao progresso científico e tecnológico (SEVERINO, 2004). Autores como 

Ramsey (1993) e Pedretti (2003) propõem a abordagem de questões sociocientíficas 

como uma forma de tratar, na prática dos professores, temas como Natureza da 
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Ciência e da Tecnologia (NdC&T), raciocínio ético-moral, reconstrução sociocrítica, 

ação responsável e sustentabilidade.   

Pérez e Carvalho (2012), quando ressaltam as dificuldades para a 

utilização de QSC em sala de aula, apontam três dimensões de percepção. São estas: 

Dificuldades curriculares, relacionadas à subordinação ao currículo tradicional de 

ciências, o qual restringe a atividade docente no que diz respeito ao trabalho didático; 

Dificuldades pedagógicas, as quais evidenciam a carência de conhecimento dos 

professores sobre os aspectos políticos, sociológicos e éticos das QSC; e Dificuldades 

Formativas, enfrentadas por professores em exercício no contato com a utilização de 

QSC em sala de aula, como reflexo do não preparo do mesmo na formação 

inicial/continuada.  

Desta forma, consideramos que a abordagem de QSC com enfoque CTS 

deve ser inserida no processo de formação inicial/continuada de professores, visto 

que através da aquisição de habilidades críticas por parte dos mesmos, o alunado 

será inserido no processo de formação cidadã (SIERRA, 2015). Este direcionamento 

metodológico tem o potencial de ressignificar os conteúdos disciplinares, a fim de 

atender as necessidades formativas dos sujeitos na sociedade contemporânea 

(PÉREZ; LOZANO; BARRAGÁN, 2016). 

Retomando os dados obtidos na revisão no campo realizada por 

Carvalho e Dantas (2018), estas apontam para duas categorias de análise que 

contribuem com nossa discussão. Estas, por sua vez, se referem à utilização de QSC 

na formação docente, e são: a modalidade/nível de formação destinado e as 

contribuições apontadas para a formação docente. 

No que tange modalidade/nível de formação destinado, as autoras 

observaram que 67% das pesquisas analisadas voltaram-se à formação continuada 

atrelada à formação inicial. Já, cerca de 33%, contemplavam apenas a formação 

inicial de professores. Nessa perspectiva de considerações, Sá, Kasseboehmer e 

Queiroz (2013) destacam a relevância no trato de QSC no Ensino Superior. Contreras 

(2002) aponta ainda a necessidade de se abordar esta temática desde a formação 

inicial, não amenizando a importância destas discussões na formação continuada. 

Outrossim, notou-se a utilização da interface universidade-escola 

voltada à formação de docentes em exercício, e estudantes de pós-graduação no 
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lócus de pesquisa. Tal comportamento foi observado em 22,2% dos trabalhos. 

Segundo Pérez et al. (2014), um instrumento em potencial para o desenvolvimento da 

Educação seria a elaboração de políticas educativas facilitadoras da interação 

universidade-escola, e como consequência, a inserção de QSC para a formação 

docente. 

Carvalho e Dantas (2018) também destacam que às contribuições 

apontadas para a formação docente foi o tema de investigação mais discutido nas 

produções analisadas. Quanto à formação continuada de professores, alguns 

aspectos foram ressaltados: a compreensão sobre a autonomia docente, as 

interações dialógicas desenvolvidas e a reflexão sobre a prática curricular tradicional 

e tecnicista. Quando as produções se referiam à formação inicial, por sua vez, os 

aspectos destacados foram: desenvolvimento de competências profissionais 

(raciocínio moral e ético), aprendizagem de competências do pensamento crítico, 

compreensão da Natureza da Ciência e suas múltiplas relações com a tecnologia e a 

sociedade. Para Moraes, Naman e Darsie (2015) é relevante utilizar QSC na formação 

docente de modo complexo, no sentido de: 

 

[...]considerar os fatores tecnológicos, sociais e culturais das questões 
sociocientíficas mostra sua relevância para a articulação teórico-
metodológica na Educação, no sentido de viabilizar processos educativos 
críticos, de abordagem multidimensional, assim como possibilidades 
metodológicas investigativas, implicando em um dinamismo para a formação 
de professores (MORAES; NAMAN; DARSIE, 2015, p. 19).  

 

A apropriação da habilidade crítica e reflexiva, bem como o 

aprimoramento da atividade e autonomia docente, também foram ressaltados na 

pesquisa de Carvalho e Dantas (2018). Sierra (2015) considera que esta conquista 

abrange o contexto da reflexão sobre as ações nos espaços escolares, coletivos. Foi 

discutido ainda aspectos da Natureza da Ciência, a qual perpassa a desmistificação 

do tecnicismo na prática docente. Referente às contribuições apontadas para a 

formação docente, de forma geral, as autoras concluíram que a unanimidade de 

produções ressalta as contribuições da abordagem de QSC. 

Diante do exposto, pode-se inferir a relevância de atribuir à formação 

docente princípios da Educação CTS, uma vez que esta abordagem desenvolve 

habilidades questionadoras e reflexivas acerca do desenvolvimento do técnio. Sendo 
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as QSC uma abordagem metodológica que favorece a aquisição da autonomia cidadã, 

torna-se desejável contemplá-las em todos os níveis de formação, como já discutido 

ao longo deste capítulo.  

Para contribuir com tais encaminhamentos, portanto, foi realizada uma 

intervenção na Formação Inicial e Continuada de professores de Ciências da 

Natureza. Esta constituiu-se da estrutura de oficinas formativas, com vista aos 

objetivos e percurso metodológico descritos no capítulo a seguir.  
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CAPÍTULO 2 – OBJETIVOS E PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Neste capítulo, os objetivos (geral e específicos) da presente 

investigação são apresentados, bem como a trajetória metodológica elaborada. Esta, 

no que lhe concerne, será dividida em duas seções: a descrição do embasamento 

teórico adotado; e o relato metodológico das oficinas ministradas, como produto das 

discussões tecidas. 

    

2.1 Objetivos 

 

2.1.1 Objetivo Geral 

 

Investigar o potencial formativo da elaboração de QSC por licenciandos 

e professores de Ciências da Natureza. 

 

2.1.2 Objetivos Específicos 

 

▪ Promover encontros formativos com licenciandos e professores de Ciências da 

Natureza sobre QSC relacionada ao campo de estudos CTS; 

▪ Conhecer as opiniões de licenciandos e professores de Ciências da Natureza 

sobre CTS e QSC; 

▪ Elaborar QSC a partir das discussões vivenciadas nos encontros formativos;  

▪ Conhecer a opinião dos envolvidos na pesquisa em relação à formação 

continuada ministrada. 

 

2.2 Referencial teórico metodológico 

 

A fim de atingir os objetivos supracitados, o estudo foi desenvolvido 

considerando o caráter qualitativo (BOGDAN; BIKLEN, 1994) e a técnica da 

Observação Participante (LAVILLE; DIONNE, 1999; MARCONI; LAKATOS, 2006). 

Quanto a metodologia adotada para análise dos dados, foi utilizada a análise de 

conteúdo, de acordo com Bardin (2011).  
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No que tange ao caráter da pesquisa, Bogdan e Biklen (1994) 

apresentam cinco características que definem seu grau qualitativo. Tais destaques, 

no entanto, podem não ser contemplados em sua totalidade, podendo inclusive ser 

desprovido de algumas características. O Quadro 1 apresenta estas características 

seguidas de suas respectivas descrições.  

 

Quadro 1 - Características da investigação qualitativa 

Característica Descrição 

Fonte de dados e ambiente de pesquisa 

A fonte de dados é o ambiente natural. O 
investigador é o instrumento principal, o qual 

frequenta o lócus de pesquisa, pois o 
considera relevante para a análise das ações 

do objeto de interesse. 

Natureza descritiva 

Os dados são coletados em forma de 
palavras e imagens, e não numéricos. O 

pesquisador os analisa respeitando o 
conteúdo registrado. 

Interesse dos investigadores 

Os investigadores voltam-se para o processo 
em detrimento dos resultados analisados. 
Deste modo, a interação diária integra o 

processo detalhado de análise. 

Análise dos dados 

As hipóteses são construídas no decorrer da 
análise dos instrumentos de pesquisa. Este 

processo, por tanto, é iniciado de forma 
aberta e vai se afunilando, à medida que os 

significados surgem. 

Interpretação dos significados 

O investigador preocupa-se com a 
perspectiva dos participantes, referente ao 
objeto de estudo, a fim de conhecer sua 

dinâmica interna. 

Fonte: Bogdan e Biklen (1994) 

 

Sendo assim, a presente pesquisa contempla, de modo geral: os 

aspectos referentes às fontes de dados e ambientes de pesquisa, visto que 

considerou a intervenção no lócus de pesquisa em seu contexto habitual; natureza 

descritiva, já que utiliza o conteúdo (palavras e falas) de modo literal; interesse dos 

investigadores, no sentido de contemplar de forma incisiva o percurso de análise; e 

interpretação dos significados, pois respeita a perspectiva dos sujeitos de pesquisa. 

No quesito da análise de dados considera-se a utilização de hipóteses previamente 

definidas, de acordo com a pré-análise de Bandin (2011).  

De acordo com Gerhardt e Silveira (2009) a pesquisa qualitativa não 

considera um modelo único de pesquisa para as ciências, defendido pelo positivismo, 
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para a construção do conhecimento. Considera-se, portanto, a necessidade de 

metodologias específicas para as Ciências Sociais. Neste sentido, o pesquisador se 

posiciona de forma a considerar suas crenças e valores frente ao objeto de estudo 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994; GODOY, 1995; GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Assim 

sendo, é relevante o questionamento quanto a subjetividade envolvida no processo 

de pesquisa e análise dos dados, como ressaltado por Gerhardt e Silveira (2009, p. 

32): 

 

[...] o pesquisador deve estar atento para alguns limites e riscos da pesquisa 
qualitativa, tais como: excessiva confiança no investigador como instrumento 
de coleta de dados; risco de que a reflexão exaustiva acerca das notas de 
campo possa representar uma tentativa de dar conta da totalidade do objeto 
estudado, além de controlar a influência do observador sobre o objeto de 
estudo; falta de detalhes sobre os processos através dos quais as conclusões 
foram alcançadas; falta de observância de aspectos diferentes sob enfoques 
diferentes; certeza do próprio pesquisador com relação a seus dados; 
sensação de dominar profundamente seu objeto de estudo; envolvimento do 
pesquisador na situação pesquisada, ou com os sujeitos pesquisados. 

 

Com vista a tais limitações, o investigador deve se posicionar no sentido 

de inferir sobre uma realidade social, mutável e subjetiva, mantendo um 

distanciamento pesquisador-pesquisado, que possibilite a neutralidade e objetividade 

dos trabalhos. A este respeito Martins (2004) aponta que a observação participante 

permite a interação em que o pesquisador ora torna-se participante, ora observador.  

Neste sentido, a Observação Participante é utilizada como técnica (ou 

procedimento) de pesquisa direta e intensiva (MARCONI; LAKATOS, 2006). Esta 

considera a observação como um meio de obter informações, que não se restringe 

apenas a ver e ouvir, todavia, em examinar fenômenos que se deseja estudar, o que 

caracteriza uma investigação social. Laville e Dione (1999) caracteriza este processo 

como uma abordagem antropológica, no sentido de considerar necessária a 

participação do pesquisador no grupo de interesse, a fim de observá-lo de seu interior.  

Assim, o pesquisador se integra de forma pessoal e direta ao grupo. Esta 

relação tem a intensão de reunir o máximo de dados para análise, sendo necessário 

um guia balizador, caracterizado geralmente pela pergunta e hipótese. Estes, 

paulatinamente, são esclarecidos e evoluem a partir da interação com o meio. Para 

tanto, o investigador busca registrar informações, acontecimentos e impressões, que 

contribuem para a descrição mais detalhada da situação investigada. 
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O pesquisador ai evolui, tomando nota do que vê e ouve, fixando o que lhe 
parece útil, bem como o que lhe parece negligenciável: acontecimentos, 
conversas, anedotas, mas também impressões, rumores, fofocas... Registra 
cuidadosamente o máximo desses elementos em um diário de bordo, tarefa 
árdua de redação estressante, mas única maneira de registrar a informação 
necessária a análise. E no momento do retorno sobre essa informação que 
ele poderá melhor julgar a verdadeira importância das informações assim 
obtidas e estabelecer os vínculos realmente significativos (LAVILLE; DIONE, 
1999, p. 154). 

 

Outrossim, Rocha e Deusdará (2005) afirmam que a ocultação das 

marcas de subjetividade possibilita aos resultados da pesquisa serem apresentados 

como descoberta de algo de existência independente, em detrimento a elaboração da 

investigação. Tais descobertas promovem a cientificidade teórico-metodológica, já 

que o resultado obtido o legitima.  

Conforme esse contexto de discussão metodológica, Bardin (2011) 

aponta que a Análise de Conteúdo oscila entre dois polos, o rigor da objetividade e a 

fertilidade da subjetividade. Esta autora define a Análise de Conteúdo como um 

conjunto de técnicas que se dedicam a interpretação das falas por meio de um leque 

de instrumentos de coleta de dados. Os objetivos destacados pela mesma, e 

relacionados aos dois polos da técnica, são: a superação da incerteza, a fim de 

verificar se a leitura realizada pelo pesquisador é generalizável e válida; e o 

enriquecimento da leitura, versa sobre a leitura atenta das mensagens com a 

finalidade de aumentar a significação dos mecanismos, antes não compreendidos.  

 

A análise de conteúdo (seria melhor falar análises de conteúdo) é um método 
muito empírico dependente do tipo de “fala” a que se dedica e do tipo de 
interpretação que se pretende como objetivo. Não existe coisa pronta em 
análise de conteúdo, mas somente algumas regras de base, por vezes, 
dificilmente transponíveis (BARDIN, 2011, p. 36).  

 

Esta perspectiva de análise tem a estrutura organizacional constituída 

por três etapas, como sistematizado na Figura 3. A pré-análise integra a fase de 

construção e escolha dos documentos de análise, elaboração das hipóteses e 

objetivos de pesquisa, bem como os indicadores embasadores da interpretação final. 

Apesar destas ações não necessariamente ocorrerem na ordem 

disposta, o objetivo desta primeira etapa é a organização. Para isto, é realizado o 

primeiro contato com os documentos de análise (leitura flutuante) e finalizada a 
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constituição do corpus. Posteriormente, é necessário construir as hipóteses e 

objetivos (mesmo que sejam provisórios) e definir os índices e indicadores. Os índices 

podem ser palavras ou temas, por exemplo, que pontuem uma categoria de análise. 

Já o indicador pode ser a frequência em que o índice é apresentado no corpus de 

análise (BARDIN, 2011).    

A exploração do material consiste em uma longa fase, que permite 

transformar os dados brutos em recortes e representações do conteúdo, ou seja, a 

codificação. Nessa etapa, também ocorre a categorização, que corresponde a uma 

operação de classificação de elementos de um conjunto. Estes, denominados de 

rubricas, são agrupados por unidades de registros (unidades base do conteúdo) que 

auxiliam na contagem frequencial e na elaboração das categorias (temas de análise).  

Por fim, o tratamento dos resultados propõe a análise dos dados para a 

produção de significados que favoreçam a criação de inferências e interpretações. 

Neste sentido, é permitido a produção de diagramas, quadros, figuras e modelos que 

condensam as informações obtidas pela análise. Estas etapas, de forma geral, podem 

ser fiéis às hipóteses iniciais, ou podem ser balizadas pelas descobertas inesperadas 

(BARDIN, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bardin (2011) 

 

A fim de seguir os direcionamentos teóricos descritos acima, a proposta 

metodológica desta pesquisa constituiu-se durante a realização de oficinas na 

PRÉ-ANÁLISE EXPLORAÇÃO DO MATERIAL TRATAMENTO DOS 
RESULTADOS 

1. Leitura flutuante 
2. Seleção dos 
documentos 
3. Construção das 
hipóteses e dos 
objetivos 
4. Preparação do 
material 

1. Codificação 
▪ Recorte 
▪ Enumeração        
▪ Classificação 

2. Categorização 

Unidades 

de registro 

1.Produção de significados, 
inferências e interpretações: 

▪ Operações 
estatísticas simples 
(porcentagem) 

▪ Síntese e seleção 
dos resultados 

▪ Condensação das 
informações  

 

Figura 3 - Sistematização do processo de Análise de Conteúdo 
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formação inicial e continuada de professores de Ciências da Natureza. Para isto, as 

etapas de elaboração, aplicação e análise dos momentos formativos serão descritas 

no tópico seguinte.  

 

2.3 Proposta metodológica da pesquisa 

 

Conforme os direcionamentos apresentados para a formação de um 

alunado consciente dos princípios da Educação CTS, a questão de pesquisa que 

motivou a investigação deste trabalho foi: como a elaboração de QSC pode contribuir 

com a formação de professores de Ciências da Natureza? A fim de responder esta 

indagação, foram elaboradas oficinas para formação inicial (FI) e continuada (FC) de 

professores, de forma a tornar o conhecimento acadêmico acessível ao chão da 

escola, necessidade esta ressaltada por Bazzo (2018). O quantitativo e a 

caracterização dos sujeitos de pesquisa, bem como do lócus de formação, serão 

explicitados nas subseções seguintes.  

A estruturação dos momentos da oficina, em ambos os níveis de 

formação, seguiu as mesmas ações. Visto que nosso objetivo central é investigar o 

potencial formativo da elaboração de QSC por licenciandos e professores de Ciências 

da Natureza, a formação não dependeu do nível de experiência profissional dos 

sujeitos de pesquisa. As falas e contribuições tecidas ao longo dos momentos foram 

influenciadas pela experiência dos participantes, neste sentido a escuta e análise 

considerou tais prerrogativas. 

Os momentos formativos, por sua vez, foram analisados através de 

instrumentos de pesquisa impressos: Questionário Inicial, Material de Apoio e o 

Questionário Final (ver APÊNDICE A, APÊNDICE B e APÊNDICE C, 

respectivamente); além de registros(áudios, fotos e anotações) realizados pelos 

componentes do grupo de pesquisa em Ensino de Ciência e Tecnologia em Contextos 

Sociais (GPECTCS)11, do qual a ministrante das oficinas faz parte. Os materiais 

utilizados na FI (TCLE, Questionário Inicial, Material de Apoio e Questionário Final) 

foram ajustados (sem modificação no conteúdo) para a utilização na formação 

                                                
11O grupo de pesquisa em Educação Científica e Tecnológica em Contextos Sociais (GPECTCS) é composto por 10 (dez) 

pesquisadores, dentre estes: doutores, mestres, especialistas e mestrandos em Educação ou em Ensino de Ciência e 

Matemática, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O grupo atua na formação de professores-pesquisadores 
comprometidos com o ensino de Ciências para formação cidadã e a superação da cultura de submissão e aceitação do modelo 
tecnocrático de decisões. 
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continuada. Estes instrumentos serão citados nos próximos tópicos, estão presentes 

no Apêndice deste trabalho e foram validados através da discussão e análise do grupo 

de pesquisa. 

O acompanhamento realizado pelos componentes do GPECTCS 

corrobora com a metodologia anteriormente discutida, no sentido de registrar as 

informações relevantes e ampliar a coleta de significados, respeitando a subjetividade 

dos sujeitos de pesquisa (BOGDAN; BIKLEN, 1994; LAVILLE; DIONE, 1999; BARDIN, 

2011). Desta forma, os diários de campo produzidos por estes colaboradores 

contribuíram para a diversidade de percepções e reflexões dos momentos formativos.  

 

2.3.1 Oficina na formação inicial de professores 

 

A Oficina na FI, denominada “Discutindo questões sociocientíficas na 

minha formação inicial”, foi realizada nos dois primeiros encontros da disciplina de 

Estágio Supervisionado de Formação de Professores para o Ensino Médio – Química 

(Estágio IV), em duas turmas de licenciandos: uma no turno matutino e outra no turno 

noturno. No turno matutino 13 (treze) licenciandos estavam cursando a disciplina, e 

no turno noturno 16 (dezesseis) a constituíam. 

Esta disciplina é oferecida pelo Centro de Educação (CE) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e compõe a estrutura curricular 

obrigatória do 8° (oitavo) período do curso de licenciatura plena em Química. Os 

sujeitos deste grupo de formação, portanto, cursaram obrigatoriamente as três 

disciplinas de estágio anteriores (pré-requisitos): Estágio Supervisionado de 

Formação de Professores (Química) I, II e III. As turmas eram bastante uniformes: 

alunos de graduação em Química licenciatura que não tinham experiência em sala de 

aula, para além dos momentos proporcionados pelos estágios anteriores. Alguns 

estavam cursando a segunda graduação, porém a graduação anterior não tinha 

relação com a área da Educação. 

Os primeiros encontros da disciplina de Estágio IV são destinados à 

orientação dos futuros professores quanto ao planejamento e escrita de planos de 

aula, os quais são encaminhados para escola, palco da interação universidade-escola 

(PÉREZ et al., 2014). Borssoi (2008) afirma ser a aproximação da realidade escolar o 

objetivo central desta disciplina. Santos e Freire (2017) consideram esta etapa de 
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estágio extremamente necessária, por oportunizar a fundamentação teórico-prática 

para o exercício docente.  

Para esse contexto de reflexão sobre o trabalho docente a oficina foi 

planejada. Esta formação ocorreu nos dias 8 (oito) e 15 (quinze) de agosto de 2018 

(dois mil e dezoito), na UFRN. Cada encontro foi constituído de4 (quatro)horas/aula 

(com 50 minutos cada), totalizando 8 (oito) horas de encontro, as quais foram divididas 

em momentos formativos. O Quadro 2 descreve a sequência das atividades 

desenvolvidas em cada momento. 

 

Quadro 2 - Estruturação das ações realizadas na oficina na FI 

Data do 
encontro 

Momento 
Ação 

realizada 
Objetivos Metodologia 

08/08/2018 
1 

(1 hora/aula) 

Identificando 
as concepções 

Prévias dos 
licenciandos 
em Química 

-Preencher o Termo 
de Consentimento 
Livre e Esclarecido 

(TCLE). 
-Identificar as 

concepções prévias 
dos licenciandos sobre 

QSC com enfoque 
CTS; 

-Apresentar a proposta 
da oficina. 

-Aplicação de 
um 

Questionário 
Inicial. 

-Apresentação, 
por meio de 
slides, dos 
momentos 

formativos da 
oficina. 

08/08/2018 
2 

(1 hora/aula) 

Fundamentan
do nossa 
prática 

-Situar os formandos 
no campo de estudos 

CTS; 
-Apresentar a proposta 
de utilização da QSC 
com enfoque CTS. 

-Aula expositiva e 
dialogada, 

contemplando: o 
conceito de QSC; 
os objetivos desta 

proposta 
metodológica 

para o Ensino de 
Ciências; os 
elementos 

constitutivos da 
QSC; e os 
ganhos e 

dificuldades 
apontadas para a 
prática docente. 

Fonte: Elaboração da autora (continua) 
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Quadro 2 - Estruturação das ações realizadas na oficina na FI 

Data do 
encontro 

Momento 
Ação 

realizada 
Objetivos Metodologia 

08/08/2018 
3 

(2 horas/aula) 

Aprofundando 
nosso 

conhecimento 
sobre QSC 

-Realizar a leitura de 
artigos que 

contemplem a 
utilização de QSC em 

aulas de química; 
-Fomentar a discussão 
no grande grupo sobre 
o potencial formativo 
das QSC abordadas; 

-Encaminhar os 
licenciandos para a 
construção da QSC. 

-Leitura 
compartilhada em 

grupos de 
formandos, e 

posterior 
discussão no 
grande grupo 
(formandos e 
formadores) 
referente aos 
artigos lidos. 

15/08/2018 
4 

(4 horas/aula) 

Construindo 
QSC com 
potencial 
formativo 

-Construir QSC para o 
ensino-aprendizagem 

de Ciências; 
-Discutir o potencial 
formativo das QSC 

construídas 
individualmente; 

-Identificar as 
contribuições e falhas 

da oficina para a 
formação inicial de 

professores de 
Química. 

-Utilização do 
Material de Apoio 
constituído de 6 

passos para 
auxiliar a 

construção e 
análise da QSC. 
-Apresentação 

individual e 
discussão no 
grande grupo 
sobre as QSC 
construídas. 

-Aplicação do 
Questionário 

Final. 

Fonte: Elaboração da autora (conclusão) 

 

O primeiro encontro com as turmas foi dividido em três momentos: 

inicialmente foi realizada a leitura e preenchimento do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido – TCLE (ver APÊNDICE A). Os sujeitos de pesquisa, através deste 

documento, tornaram-se cientes da contribuição para o estudo, bem como 

autorizaram a utilização e armazenamento das informações: escritas, verbais e 

através de imagens (fotos e vídeos). Esses dados serão guardados pela pesquisadora 

responsável pela pesquisa, em local seguro e por um período de 5 anos. Estes são 

confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, 

não havendo divulgação de nenhum dado que possa identificar os licenciandos.  

Além dessas informações, é importante destacar que eles ficaram 

cientes do direito de recusar a participação ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo a eles. Por fim, todos consentiram a 
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participação na oficina e assinaram duas cópias deste documento: uma ficou com 

cada um dos formandos e outra com a mestranda responsável pela pesquisa.  

Posteriormente, ainda referente ao primeiro momento, foi realizada a 

aplicação do Questionário Inicial (ver APÊNDICE B), e a apresentação da proposta 

da Oficina. O objetivo deste questionário foi conhecer as opiniões dos licenciandos 

sobre QSC com enfoque CTS. As quatro perguntas, que o constitui, foram construídas 

no sentido de compreender o que cada futuro professor compreendia sobre: sua 

responsabilidade na formação crítica e cidadã do alunado; a utilização da abordagem 

CTS em aulas de Química (ou Ciências); e o conceito de QSC. Posteriormente, foi 

apresentado o objetivo, bem como a estrutura dos momentos da formação, como 

disposta no Quadro 2.  

O segundo momento formativo constituiu-se da exposição dialogada 

sobre a utilização de Questões Sociocientíficas com enfoque CTS, para o ensino-

aprendizagem de Ciências. Neste momento, os formandos foram envolvidos na 

discussão, através de perguntas intencionais, sobre: o conceito de QSC; os objetivos 

desta proposta metodológica para o Ensino de Ciências; os elementos constitutivos 

da QSC; e os ganhos e dificuldades apontadas para a prática docente. 

No terceiro momento, as turmas foram divididas em 3 (três) grupos para 

a leitura compartilhada de 3 (três) artigos que abordavam a aplicação de QSC no 

Ensino de Ciências. Estas produções acadêmicas foram encontradas na revisão de 

campo realizada por Carvalho e Dantas (2018) e estão descritas no Quadro 3. Após 

a leitura e discussão por grupo de formandos, os formadores12 provocaram 

questionamentos no grande grupo (formandos e formadores) referentes a 

caracterização/identificação das QSC de cada artigo. 

 

 

 

 

                                                
12 À título de esclarecimento da escrita, nomeamos de formandos os participantes das oficinas (licenciandos ou professores em 

exercício) e formadores os componentes do GPECTCS, os quais participaram da discussão e registros dos momentos, incluindo 
a ministrante da Oficina.  
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Quadro 3 -  Caracterização dos artigos utilizados na oficina na FI 

Título do artigo Autores 
Ano de 

publicação 
Local de 

publicação 
QSC 

apresentada 

A abordagem de QSC em 
aulas de química: reflexões 

sobre o processo de 
apropriação de conceitos 

submicroscópicos na 
educação do campo 

Felicio 
e Kato 

2017 

X Congreso 
Internacional 

Sobre 
Investigación En 
Didáctica De Las 

Ciencias 

O rompimento 
da barragem 

da mineradora 
Samarco 

Agrotóxicos - toxidade versus 
custos: uma experiência de 

formação de professores com 
as QSC no Ensino de 

Ciências 

Lopes e 
Carvalho 

2012 

Revista de 
Educação em 

Ciências e 
Matemáticas - 
AMAZÔNIA 

Agrotóxicos: 
toxidade 

versus custos 

Controvérsias sobre o 
aquecimento global: 

circulação de vozes e de 
sentidos produzidos em sala 

de aula 

Barbosa, 
Lima e 

Machado 
2012 Revista Ensaio 

Controvérsias 
sobre o 

Aquecimento 
Global 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Ao final do primeiro encontro, os formandos foram orientados a 

pesquisar temas controversos que poderiam configurar uma QSC, com potencial para 

ser utilizada no ensino-aprendizagem de Química em turmas do Ensino Médio. A 

exigência deste nível de formação escolar se justifica pela possibilidade de as QSC 

serem incluídas nos planos de aula da disciplina, e consequentemente, levadas como 

proposta metodológica para as escolas. 

No segundo encontro foi realizada a elaboração de QSC pelos 

formandos, de forma individual, configurando o quarto momento formativo. Para isto, 

eles utilizaram o Material de Apoio (ver APÊNDICE C), composto por 6 etapas. Este 

foi produzido como produto do entendimento de Ratcliffe e Grace (2003), referente a 

natureza constitutiva das Questão Sociocientífica. 

As três primeiras etapas do material contemplavam: a apresentação da 

controversa; a justificativa para esta ser considerada uma QSC; e a exposição do 

impacto da mesma nos âmbitos pessoal, local, nacional e internacional. Os três 

últimos passos, por sua vez, se referiam: a caracterização da QSC perante a 

divulgação nos meios de comunicação; a possibilidade de contemplar conhecimentos 

científicos das Ciências (componentes da estrutura curricular da Educação Básica); e 
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a abordagem de temáticas éticas, políticas, sociais e ambientais através da QSC 

proposta.  

Após as elaborações individuais, cada licenciando apresentou para o 

grande grupo uma proposta de QSC e defendeu seu potencial formativo. Durante as 

apresentações os formandos e formadores poderiam: contribuir para o entendimento 

da temática, propor alterações, tirar dúvidas ou contribuir para o aprimoramento 

estrutural da QSC. Este momento foi marcado pela dialogicidade e reflexão sobre os 

tópicos discutidos no encontro anterior, caracterizando o ápice da oficina, na 

perspectiva da formação proposta.    

Ao final das apresentações, os formandos preencheram o Questionário 

Final da oficina (ver APÊNDICE D). Este foi dividido em 3 (três) partes: avaliação da 

minha QSC, avaliação das QSC do grupo e avaliação da oficina. Como este 

instrumento foi preenchido após a estruturação da QSC no Material de Apoio, os 

licenciandos o utilizaram para indicar a necessidade de alteração da QSC proposta, 

ou reconhecer o potencial formativo da mesma. Na segunda parte do Questionário 

Final, os formados avaliaram as questões controversas do grupo, caracterizando-as 

ou não como QSC. No terceiro item avaliativo, a oficina foi o objeto de análise. Os 

licenciandos reconhecem o potencial formativo das QSC? Os encontros favoreceram 

a reflexão sobre a prática docente e suas atuais exigências, quanto ao enfoque CTS? 

A turma conseguiu entender com clareza os tópicos discutidos? Estes foram os 

questionamentos que motivaram a estruturação do Questionário Final, em seu último 

tópico.   

A próxima subseção a ser apresentada, referente a oficina ministrada na 

formação continuada, descreve a estrutura organizacional dos momentos formativos. 

É importante salientar que foram explanados as mesmas temáticas e instrumentos de 

pesquisa, mas algumas alterações precisaram ser realizadas. 

 

2.3.2 Oficina na formação continuada de professores 

 

Na formação continuada a oficina, denominada “Discutindo questões 

sociocientíficas na minha Formação Continuada”, foi realizada com professores de 

Ciências da Natureza do Colégio Estadual do Atheneu Norte Riograndense situado 
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em Natal/RN, Ensino Médio em Tempo Integral13. Nesta modalidade de ensino, as 

disciplinas são divididas em 4 (quatro) áreas de conhecimento (Ciências da Natureza, 

Matemática, Linguagens, Ciências Humanas), e os professores das respectivas áreas 

se reúnem semanalmente com o intuito de planejar suas ações.  

As reuniões de área, como são chamadas, acontecem 1 (uma) vez por 

semana e tem duração de 4 horas/aula (com 50 minutos cada). Destas, 1 hora/aula é 

destinada aos informes da escola aos professores; 1 hora/aula volta-se a formação 

continuada dos professores; e 2 horas/aula são utilizadas para o planejamento 

individual/coletivo das aulas e eventos. Esta estrutura das reuniões foi definida pelas 

coordenadoras de área14, em comum acordo com a gestão da escola.  

A coordenadora de área de Ciência da Natureza é a ministrante da 

oficina e autora do trabalho aqui em tela. Esta coordena um grupo de 7 (sete) 

professores, dos quais: três são licenciados em Ciências Biológicas, dois são 

licenciados em Física e dois em Química. Por este motivo, as reuniões de área foram 

identificadas como um ambiente propício para a formação contínua dos professores 

de Ciências da escola.  

Os sujeitos de pesquisa, neste nível de formação, eram professores 

efetivos da rede estadual de ensino e tinham diferentes tempo de serviço (de 1 a 8 

anos) e experiências (em escolas públicas e particulares). Dos 7 (sete) professores, 4 

(quatro)cursaram ou estavam cursando pós-graduação em áreas a fins à Educação.  

A oficina, neste nível de formação, foi constituída por 5 (cinco) encontros 

de 1 (uma) hora/aula cada. Esta configuração justifica-se pela submissão à dinâmica 

da escola e ao tempo destinado para a formação continuada dos professores na 

reunião de área. Por este motivo, os três últimos encontros foram alternados, distando 

uma semana entre o 3° (terceiro) e 4° (quarto) encontros, e entre o 4° (quarto) e 5° 

(quinto) encontros, como pode ser observado no Quadro 4. Este descreve a sequência 

das atividades desenvolvidas em cada momento formativo. 

                                                
13

Esse modelo de ensino é denominado de Escola da Escolha e foi implementado pela Secretaria de Educação do Rio Grande 

do Norte em algumas escolas do estado, dentre as quais o Atheneu está incluso. A Escola da Escolha integra três temáticas: 

formação acadêmica de excelência, formação para vida e formação para o desenvolvimento das competências do século XXI. 
Estes, por sua vez, devem prover as condições necessárias para que o educando possa se posicionar de forma autônoma, 
solidária e competente.  
 
14

Esta função é exercida por professores, os quais, além das suas responsabilidades como docentes, apoiam o coordenador 

pedagógico na articulação e coordenação dos demais professores, com foco na prática pedagógica e nas estratégias voltadas 
para a melhoria dos resultados acadêmicos. 
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Quadro 4 - Estruturação das ações realizadas na oficina na FC 

Data do 
encontro 

Momento 
Ação 

realizada 
Objetivos Metodologia 

12/09/2018 1 

Identificando 
as 

concepções 
Prévias dos 
professores 
de Ciências 

-Preencher o Termo de 
Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE); 

-Identificar as concepções 
dos professores sobre 

QSC com enfoque CTS; 
-Apresentar a proposta da 

oficina. 

-Aplicação de um 
Questionário 

Inicial. 
-Apresentação dos 

momentos 
formativos da 

oficina. 

19/09/2018 2 
Fundamenta
ndo nossa 

prática 

-Situar os professores no 
campo de estudos CTS. 

-Apresentar a proposta de 
utilização da QSC. 

-Aula expositiva e 
dialogada, 

contemplando: o 
conceito de QSC; os 

objetivos desta 
proposta 

metodológica para o 
Ensino de Ciências; 

os elementos 
constitutivos da 

QSC; e os ganhos e 
dificuldades 

apontadas para a 
prática docente. 

26/09/2018 3 

Aprofundand
o nosso 

conheciment
o sobre QSC 

-Realizar a leitura de 
artigos que contemplem a 

utilização de QSC em 
aulas de Ciências; 

-Fomentar a discussão no 
grande grupo sobre o 

potencial formativo das 
QSC abordadas; 
-Encaminhar os 

professores para a 
construção da QSC. 

- Leitura 
compartilhada em 

grupo de professores 
(divididos por área 
de conhecimento) e 
posterior discussão 

no grande grupo 
(professores e 

formadora). 

10/10/2018 
4 

(parte 1) 

Construindo 
QSC com 
potencial 
formativo 

-Construir QSC para o 
ensino-aprendizagem de 

Ciências; 
-Discutir o potencial 
formativo das QSC 

construídas 
individualmente. 

 

-Utilização do 
Material de Apoio 
constituído de 6 

passos para auxiliar 
a construção e 

análise da QSC. 
-Preenchimento dos 
3 primeiros passos 

do Material de Apoio. 
-Apresentação 

individual e 
discussão no grupo 
sobre os 3 primeiros 
aspectos construídos 

das QSC. 

Fonte: Elaboração da autora (continua) 
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Quadro 4 - Estruturação das ações realizadas na oficina na FC 

Data do 
encontro 

Momento 
Ação 

realizada 
Objetivos Metodologia 

24/10/2018 
4 

(parte 2) 

Discutindo o 
potencial 

formativo das 
QSC 

construídas 

-Construir QSC para o 
ensino-aprendizagem de 

Ciências; 
-Discutir o potencial 
formativo das QSC 

construídas 
individualmente; 

-Identificar as 
contribuições e falhas da 
oficina para a formação 

continuada de 
professores de Ciências. 

-Utilização do 
Material de Apoio 
constituído de 6 

passos para auxiliar 
a construção e 

análise da QSC. 
-Preenchimento dos 
3 últimos passos do 
Material de Apoio. 

-Apresentação 
individual e 

discussão no grupo 
sobre as QSC 
construídas. 

-Aplicação do 
Questionário Final. 

Fonte: Elaboração da autora (conclusão) 

 

Nesta nova configuração, cada encontro se constituiu de 1 (um) 

momento formativo, exceto nos dois últimos encontros, como supracitado. O primeiro 

momento/encontro se referiu ao preenchimento do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE (ver APÊNDICE E); do Questionário Inicial (ver APÊNDICE F); e 

a apresentação do objetivo da formação e sua estrutura organizacional. Tais 

documentos abordaram os mesmos tópicos de esclarecimento e explanação da 

formação inicial. 

No segundo momento/encontro, foi realizada a exposição dialogada 

sobre a utilização de Questões Sociocientíficas com enfoque CTS para o ensino-

aprendizagem de Ciências, como executado com os licenciandos. Este momento foi 

caracterizado pela escuta atenta dos professores à apresentação da nova abordagem 

metodológica, e pelas intervenções através de relatos de experiências em suas áreas 

de atuação (Química, Física e Biologia).  

No terceiro momento/encontro o grupo de professores foi dividido por 

área de conhecimento para a leitura de artigos científicos. Os três grupos (químicos, 

físicos e biólogos) fizeram a leitura compartilhada dos artigos seguida da discussão 

no grande grupo (formandos e formadores), sobre as QSC abordadas. O Quadro 5 

caracteriza cada artigo, sendo estes produtos da busca realizada por Carvalho de 

Dantas (2018). 
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Quadro 5 - Caracterização dos artigos utilizados na oficina na FC 

Grupo Título do artigo Autores 
Ano de 

publicação 
Local de 

publicação 
QSC 

apresentada 

Professores 
de Física 

Abordagem de 
questões 

sociocientíficas nas 
aulas de Física: as 
usinas nucleares 

em debate 

Bernardo 2013 

IX Congreso 
Internacional 

Sobre 
Investigación 
En Didáctica 

De Las 
Ciencias 

Produção de 
Energia em 

Usinas 
Nucleares 

Professores 
de Química 

A abordagem de 
QSC em aulas de 
química: reflexões 
sobre o processo 
de apropriação de 

conceitos 
submicroscópicos 
na educação do 

campo 

Felicio 
e Kato 

2017 

X Congreso 
Internacional 

Sobre 
Investigación 
En Didáctica 

De Las 
Ciencias 

O 
rompimento 
da barragem 

da 
mineradora 
Samarco 

Professores 
de Biologia 

Controvérsias 
sobre o 

aquecimento 
global: circulação 

de vozes e de 
sentidos 

produzidos em sala 
de aula 

Barbosa, 
Lima e 

Machado 
2012 

Revista 
Ensaio 

Controvérsias 
sobre o 

Aquecimento 
Global 

Fonte: Elaboração da autora 

O quarto momento da formação foi dividido em dois encontros (parte 1 

e parte 2), devido ao curto espaço de tempo disponível para cada dia/encontro. 

Durante parte 1, os formandos (professores em exercício) responderam e discutiram 

os 3 primeiros passos do Material de Apoio (ver APÊNDICE G); e na segunda parte, 

finalizaram a construção dos 3 últimos passos e realizaram o preenchimento do 

Questionário Final (ver APÊNDICE H). Assim como na formação inicial, a construção 

e discussão das QSC na formação continuada configurou-se como o momento de 

maiores contribuições e intervenções da oficina. 

Para a melhor visualização da metodologia adotada nesta pesquisa, 

construímos um fluxograma contendo todas as etapas percorridas: desde a definição 

das hipóteses e dos objetivos de pesquisa à proposição de inferências (Figura 4).  
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Fonte: Elaboração da autora 

 

Os 4 (quatro) momentos formativos, em ambas as oficinas: “Discutindo 

questões sociocientíficas na minha Formação Inicial” e “Discutindo questões 

sociocientíficas na minha Formação continuada” foram importantes para a atualização 

do conhecimento docente a respeito do enfoque CTS e da abordagem metodológica 

das QSC. Para além disto, foi possível observar as contribuições e dificuldades da 

utilização de QSC para o desenvolvimento crítico dos sujeitos de pesquisa. Esses 

resultados serão discutidos no próximo capítulo.  

 

Início da Pesquisa 

Estudo 
Exploratório 

Definição do 
percurso 

metodológico 

Desenvolvimento 
do referencial 

teórico  

Elaboração e 
validação dos 

Instrumentos de 

Pesquisa  
(QI, MA, QF) 

Realização das 
Oficinas na FI e FC 

Análise e discussão 
dos dados 

Considerações 
Finais 

Figura 4 - Percurso metodológico da pesquisa 

Definição das hipóteses 
e dos objetivos 

Elaboração do problema 

Escolha das fontes 
bibliográficas 

Revisão da literatura 

Observação participante Pesquisa qualitativa 

Abordagem CTS 
Questões Sociocientíficas 

Formação de Professores 

Questionário Inicial 
Material de apoio 
Questionário Final 

 

Elaboração dos momentos 
formativos 

Discussão no GPECTCS 

FI: Turmas de 
Estágio IV (UFRN) 

FC: Grupo de professores de 
Ciências (Colégio Atheneu) 

Análise de Conteúdo 
Categorização dos dados 

Reflexão sobre as hipóteses 
iniciais e limitações 

Proposição de inferências 

Observação de temas emergentes 
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CAPÍTULO 3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este capítulo apresenta a análise e discussão dos resultados de cada 

momento formativo, bem como dos instrumentos de pesquisa: Questionário Inicial, 

Material de Apoio para a construção das Questões Sociocientíficas, Questionário Final 

e diários de campo (produzidos pelos componentes do grupo GPECTCS). 

Inicialmente, é importante ressaltar que as análises das formações em 

ambos os níveis de formação foram realizadas de forma conjunta, respeitando a 

subjetividade dos sujeitos. Esta consideração é justificada pela mesma constituição 

dos momentos formativos, e mesmas estruturas dos instrumentos de pesquisa. Para 

diferenciar cada fala/contribuição, manter o anonimato dos sujeitos da pesquisa e a 

ética no manuseio do material empírico, optamos por identificar os licenciandos com 

a seguinte nomenclatura: L01 a L29; e os professores em exercício com: P01 a P07. 

Os momentos formativos, em conjunto com os 3 (três) instrumentos de 

pesquisa escritos (QI, MA e QF), foram planejados e construídos com o objetivo de 

“desvelar” as categorias criadas a priori. São estas: 

 

Para isso, as unidades de registros de cada “tema de análise” 

contribuíram para a atribuição de inferências na última etapa metodológica: tratamento 

dos resultados. Ou seja, a partir das contribuições dos respondentes, foi possível 

escolher as unidades de registro (recorte), as regras de contagem (enumeração) e a 

organização das categorias (classificação). 

O item 3.1 apresenta o entendimento da primeira categoria de análise: 

“O que sabem os sujeitos de pesquisa sobre QSC com enfoque CTS?”. Para tal, as 

respostas ao Questionário Inicial foram preponderantes na produção de inferências. 

O item 3.2 discorre sobre os resultados relacionados à segunda categoria: “Qual 

relevância foi dada a esta abordagem pelos sujeitos de pesquisa?”. Para isto, 

apresenta os aprofundamentos teóricos e metodológicos realizados nos momentos 2 

1. O que sabem os sujeitos de pesquisa sobre QSC com enfoque CTS? 

2. Qual relevância foi dada a esta abordagem pelos sujeitos de pesquisa? 

3. A elaboração de QSC foi formativa, do ponto de vista dialógico e reflexivo? 
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e 3, referente a exposição dialogada e leitura compartilhada; além de apontamos das 

respostas ao Questionário Final. 

No item 3.3 analisamos a elaboração das QSC pelos sujeitos de 

pesquisa, com auxílio do Material de Apoio (correspondente ao quarto momento 

formativo), além das considerações tecidas no Questionário Final. O objetivo, 

portanto, foi discutir o terceiro tema de análise: “A elaboração de QSC foi formativa, 

do ponto de dialógico e reflexivo?”. 

Os referidos subtópicos utilizam discursos recortados, escritos ou orais, 

que apresentam literalmente as contribuições dos sujeitos, por isso destacamos estes 

fragmentos em itálico. As reticências entre colchetes representam cortes realizados 

pelos pesquisadores, não relevantes para a explicitação das unidades e o 

entendimento das categorias. 

É importante destacar que os significados atribuídos as categorias de 

análise (a priori) são produzidos pelo cruzamento de dados adquiridos nos 

instrumentos de pesquisa (QI, MA e QF), diários de campos e gravações de áudio 

realizadas durante as discussões. Desta forma, a divisão acima que descreve a 

utilização de algumas fontes de dados, em detrimento a outras, é justificada pela 

organização dos resultados e discussões em cada seção de análise. 

Entendemos, portanto, que os sentidos atribuídos às falas provêm da 

análise do conteúdo que a constitui, sem nos perdermos na heterogeneidade do 

objeto. Para além disto, consideramos a possibilidade de encontrar elementos de 

significação capazes de direcionar a descrição de mecanismos, dos quais a priori não 

detínhamos a compreensão (ROCHA; DEUSDARÁ, 2005). Estes foram apontados 

como temáticas emergentes relacionadas a discussão de cada categoria de análise.  

 

3.1 O que sabem os sujeitos de pesquisa sobre CTS/QSC 

 

Para a compreensão da primeira categoria de análise, as oficinas foram 

iniciadas com a intenção de conhecer as opiniões dos sujeitos de pesquisa sobre CTS 

e QSC. As formações, portanto, partiram da consideração de que os formandos 

poderiam ter algum conhecimento a respeito da temática, o qual poderia ser 

aproveitado no decorrer dos momentos. Caso contrário, o desconhecimento e/ou 
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entendimento discordante poderia ser considerado durante as discussões teóricas. 

Para isto, utilizamos o Questionário Inicial15constituído de quatro perguntas, as quais 

contemplaram o questionamento dos seguintes tópicos: 

 

As respostas apresentadas pelos sujeitos de pesquisa em cada tópico 

serão explicitadas nas seções abaixo, bem como as análises tecidas através da 

construção de unidades de registro. A partir destas, portanto, foi possível realizar a 

contagem frequencial e a constituição da respectiva categoria de análise. Esta 

sequência metodológica, já explicitada, pode ser visualizada ao longo da produção de 

inferências deste capítulo. 

 

a) Preparação para o exercício docente com vista à prática cidadã 

 

A primeira pergunta do QI é constituída de um enunciado que 

contextualiza os respondentes sobre as exigências da Educação atual, a qual 

contempla a aquisição de atitudes e valores a serem desenvolvidos para a prática 

cidadã, e a capacidade de criticar os fenômenos que cerca os educandos (COSTA; 

PINHEIRO, 2013). Posteriormente, os formandos são indagados sobre sua 

preparação para o exercício docente, de acordo com o contexto apresentado.  

As respostas foram estruturadas de acordo com as unidades de registro: 

preparados, parcialmente preparados e pouco preparados. Essas foram organizadas 

no Quadro 6, sendo “N(%)” o quantitativo de citações para ambos os públicos: “L” 

representa os licenciandos da FI e “P” os professores em exercício da FC.  

 

                                                
15 É importante ressaltar que no primeiro encontro da oficina na formação Inicial, 2 (dois) licenciandos não estavam presentes. 

Assim, para esta seção de análise, contamos com 34 (trinta e quatro) respondentes: 27 (vinte e sete) licenciandos e 7 (sete) 
professores em exercício.  

a) Preparação para o exercício docente com vista à prática cidadã; 

b) Conhecimento sobre a abordagem CTS no Ensino de Ciências; 

c) Conhecimento sobre a abordagem metodológica de Questões Sociocientíficas; 

d) Exemplificação de uma QSC. 
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Quadro 6 - Respostas ao primeiro questionamento do QI 

Unidade de 
registro 

Descrição Público N(%) Exemplos de respostas 

Preparados 

Assumem 

estar 

preparados 

para o 

exercício 

docente 

L 5 
(18,5%) 

L17: “[...] me sinto seguro ao enfrentar 

uma sala de aula, por que tive uma 

ótima formação e atualizada, levando 

ao aluno uma forma adequada de 

construção do seu senso crítico e sua 

alfabetização social, cultural e 

científica”.  

P 4 

(57,1%) 

P07: “[...] sempre que possível, tento 

trazer situações e questões presentes 

na nossa sociedade e que necessitam 

de discussão para o contexto de sala 

de aula”. 

Parcialmente 

preparados 

Assumem 

estar em 

constante 

preparação, 

não 

considerando 

a formação 

um objetivo 

estático 

L 7  

(26%) 

L23: “[...]confesso que nunca estamos 

totalmente preparados para exercer 

tal função [...] mas, estou disposta a 

desenvolver atividades e 

metodologias que despertem no 

alunado o interesse e a capacidade 

de criticar os acontecimentos que o 

rodeiam”. 

P 2 

(28,6%) 

P02: “Busco sempre me 

atualizar/capacitar para desenvolver 

no estudante esse senso crítico. 

Dessa forma, posso dizer que sou 

dedicada à função de professora; pois 

reconheço que esse aprendizado é 

contínuo”. 

Pouco 

preparados 

Assumem 

estar 

inseguros 

quanto o 

exercício 

docente 

L 15 
(55,5%) 

L14: “[...] Não possuo conhecimento 

suficiente para exercer a prática 

docente da maneira citada no trecho, 

onde há a necessidade de formar 

cidadão críticos”.  

L07: “[...]sinto grande dificuldade em 

como incluir valores e tomadas de 

decisão nas aulas”. 

P 1 

(14,3%) 

P03: “Ao assumir uma abordagem 
histórico-filosófica para o ensino de 

física, hão em minhas aulas 
construções (e desconstruções) de 
atitudes e valores; desassociados, 
porém, dos contextos tecnológicos 

contemporâneos”. 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Conforme apresentado no quadro anterior é possível notar semelhanças 

nas percentagens dos sujeitos apontadas nas unidades de registros. Quanto à 

preparação e o pouco preparo na FI e FC os percentuais se invertem: 57,1% dos 
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professores em exercício se sentem preparados, enquanto 18,5% dos licenciandos 

consideram-se aptos. Em contrapartida, 14,3% dos professores em exercício não se 

sentem habilitados, enquanto 55,5% dos licenciandos sentem-se despreparados. 

Dentre estes, em média 27,3% dos formandos de ambos os grupos consideram a 

preparação algo dinâmico: “[...]a formação de um professor é contínua.” (L25); “[...] é 

como se tivéssemos nos preparando para uma profissão e ao fim temos que exercer 

uma profissão muito diferente.” (L18).  

É possível perceber, no entanto, que nesta primeira questão um “misto 

de sentimentos nublaram” o direcionamento das respostas na formação inicial. Os 

professores em exercício não tiveram dificuldade na compreensão do contexto 

enunciado. Os licenciandos, por sua vez, expuseram algumas justificativas que 

fugiram ao contexto proposto, tais como:  

 

“O novo apresenta desafios que só é possível vivenciar na experiência 

em sala de aula.” (L01) 

“[...] a formação inicial foca muitas vezes na teoria, até na área da 

educação por mais que a gente veja estratégias de ensino, muitas não 

são aplicadas na escola, diante das dificuldades a esta inerente.” (L03) 

“[...] ainda não tive nenhuma experiência como docente em sala de aula.” 

(L04) 

“[...] é um verdadeiro desafio pois existem alguns fatores preponderantes 

que tornam a função do professor prejudicado, como: falta de condições 

de trabalho, estrutura escolar e interesse do aluno.” (L08) 

“[...] minha experiência nos estágios foi de extrema importância.” (L13) 

“Há também o receio de não consegui tirar todas as dúvidas dos alunos.” 

(L20) 

 

Dentre as justificativas, as mais frequentes foram: a falta de “experiência” 

ou “prática docente” presente em doze (12) das vinte e sete (27) respostas, seguida 

de onze (11) citações referentes a suficiente/insuficiente formação universitária. 

Corroborando com o pensamento de Santos e Freire (2017), consideramos o estágio 

um momento em que o formando reflete sobre os pontos positivos e negativos 

presentes na sala de aula. Como a disciplina de Estágio IV é o último componente 
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curricular que oportuniza a vivência da prática docente, na realidade dos sujeitos desta 

pesquisa, talvez esta indagação inicial tenha sido uma oportunidade para 

externalização de anseios/medos.  

Todo este processo, segundo Pimenta e Lima (2008) é um grande 

desafio, pois a prática profissional se dar exacerbadamente por processos de 

repetições, resultando em escolhas. Tais processos, no entanto, geram a conservação 

de hábitos, valores e comportamentos encontrados no ambiente escolar (PIMENTA, 

2001). Assim, para a conquista de uma formação docente adequada ao 

desenvolvimento profissional é necessário ir além das cópias. Os estagiários devem 

ser levados à reflexão crítica sobre os processos de ensino-aprendizagem. 

Confirmamos, portanto, a assertividade na escolha desse lócus de formação para 

licenciandos.     

Outrossim, é importante destacar a diferença entre a análise de 

conteúdo e a linguística. Enquanto esta se resume a descrição das regras de 

funcionamento da língua, aquela trabalha com a prática da língua realizada por 

emissores discerníveis. Ou melhor, a análise de conteúdo considera a fala e suas 

significações objetivando “o conhecimento de variáveis de ordem psicológica, 

sociológica, histórica etc., por meio de um mecanismo de dedução com base em 

indicadores reconstruídos a partir de uma amostra de mensagens particulares.” 

(BARDIN, 2011, p. 50).  

Desta forma, sinalizamos uma possível necessidade de reajuste ao 

conteúdo da primeira indagação. O enunciado utilizado continha o seguinte trecho: 

“você se considera preparado para exercer o exercício da docência?”. Caso este 

constructo posicionasse os sujeitos no segundo plano de análise, o desvio de sentido 

(possivelmente)teria sido evitado. A nova proposição poderia questionar: “quais 

atribuições seriam necessárias ao exercício da docência para a formação de cidadãos 

críticos, segundo esta exigência? Tais características são/serão contempladas na sua 

prática profissional?”.  

Quanto às respostas obtidas na FC, foi possível observar que a 

justificativa para o preparo se baseou na utilização de mecanismos de 

contextualização em sala de aula. Neste sentido, P04 afirmou: “a exposição pura e 

simples do conteúdo sempre me inquieta. Procuro fazer, durante minha prática, que o 

conteúdo seja relacionado a todo momento (ou o máximo que possa) ao cotidiano do 
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estudante.”. O formando P06, por sua vez, ressaltou a utilização de “habilidades de 

investigação” durante as aulas: “[...] busco sempre incentivar o lado pesquisador do 

aluno.” (P06).  

De maneira geral, foi possível notara insegurança na fala nos 

licenciandos quanto ao preparo para o exercício docente, conforme apresentado por 

Auler e Delizoicov (2006). Neste aspecto, foi possível notar que a experiência em sala 

de aula foi considerada preponderante para o preparo docente. Talvez, esta seja uma 

expectativa construída durante a FI. Logo, o contato exclusivo com aspectos teóricos 

não é considerado suficiente para a lida com as exigências da Educação atual.   

Os professores em exercício, por sua vez, sentem-se mais confortáveis, 

ou consideram-se participantes, da formação profissional para o exercício cidadão do 

alunado. Neste grupo, a experiência docente não foi apontada como justificativa. Em 

contrapartida, as exigências para a formação cidadã são contempladas através de 

estratégias de contextualização do conteúdo escolar, segundo a maioria dos 

respondentes.  

 

b) Conhecimento sobre a abordagem CTS no Ensino de Ciências 

 

Na segunda questão do QI, foi indagado aos formandos a respeito do 

conhecimento sobre a abordagem CTS em aulas de Ciências. Além disso, o veículo 

de comunicação utilizado (teses, dissertações, artigos, revistas, livros etc.) e o 

momento do contato com a temática (no caso da formação continuada) foram 

requeridos. O Quadro 7, seguindo a mesma estrutura do quadro 6, apresenta o 

conteúdo das respostas através das unidades de registro: conhecem de fato, sugerem 

o conhecimento, sugerem o desconhecimento e desconhecem.  
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Quadro 7 - Respostas ao segundo questionamento do QI 

Unidade de 

registro 
Descrição Público N(%) Exemplos de respostas 

Conhecem de 
fato 

Afirmam 
conhecer a 
abordagem 

CTS no 
Ensino de 
Ciências e 

demonstram 
este 

conhecimento 
nas respostas 

L 
2 

(7,4%) 

L22: “A abordagem CTS está 
firmada dentro de três pilares, 

Ciência, Tecnologia e Sociedade 
e ao trabalhar com tal proposta a 
ciência tem que está em diálogo 

com a tecnologia e sociedade e o 
professor tem que trabalhar com 
situações reais nas quais o aluno 

está inserido”. 

P 
1 

(14,2%) 

P03: “Tal campo estuda as 
relações entre Ciência, 

Tecnologia, sociedade (e 
ambiente - CTSA), dando 

respostas plausíveis a 
questionamentos como: (1) o que 
é ciência? (2)o que é tecnologia? 
(3) por que produzimos tanto lixo? 

(4) utilizar ou não agrotóxico? 
[...]”. 

Sugerem o 
Conhecimento  

 

Afirmam 
conhecer a 
abordagem 

CTS no 
Ensino de 
Ciências e 

não 
apresentam 

este 
conhecimento 
nas respostas 

L 
5 

(18,5%) 

L27: “[...]é um campo que tem 
grande aplicabilidade em vários 

espaços, possibilitando 
interdisciplinaridade, projeto”. 

P 
3 

(42,9%) 

P04: “[...] por ocasião da minha 
especialização (Educação 

Ambiental) e, atualmente, no 
mestrado (Ensino de Biologia) 
essa abordagem é bastante 

comum”. 

Sugerem o 
Desconhecime

nto  
 

Afirmam 
conhecer a 
abordagem 

CTS no 
Ensino de 

Ciências, mas 
apresentam 
respostas 

incoerentes 

L 
18 

(66,7%) 

L06: “A abordagem CTS visa, de 
maneira geral, demonstrar a 

importância social, econômica e 
cultural de um objeto de estudo”.  

P 
0 

(0%) 
- 

Desconhecem 

Afirmam 
desconhecer 
a abordagem 

CTS no 
Ensino de 
Ciências 

L 
2 

(7,4%) 
L14: “Ainda não estudei CTS”. 

P 
3 

(42,9%) 
P05: “Não”. 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Quanto ao momento de contato com a abordagem CTS, na formação 

inicial17 (dezessete) licenciandos afirmaram o conhecimento através de disciplinas da 

graduação; 7 (sete) afirmaram o contato por outros meios (através de leituras 
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individuais ou minicursos); e 3 (três) não se posicionaram quanto a este quesito. Na 

formação continuada, os professores em exercício destacaram o momento do contato 

através da graduação (3 citações) e de cursos de pós-graduação (4 citações). Assim, 

quanto ao veículo de comunicação notou-se a utilização de artigos, seguida de 

dissertações e livros. 

O ponto que nos atemos, no entanto, foi à concepção de CTS 

compreendida pelos sujeitos de pesquisa. Como pode ser observado no quadro 7, 

apenas 7,4% dos licenciandos e 14,2% dos professores em exercício tangenciaram o 

conhecimento a respeito desta abordagem no Ensino de Ciências. Tal percepção, no 

entanto, contradiz a afirmação pelo conhecimento na maioria das falas (85,2% na 

formação inicial e 42,9% na formação continuada). Estes posicionamentos podem ser 

representados através das respostas abaixo:  

 

“(...) é apresentada como uma pirâmide onde a ciência, a tecnologia e a 

sociedade estão interligadas, a fim de tornar o aluno (cidadão) mais 

crítico.” (L25) 

“Este tipo de abordagem é de fato algo bem interessante para a busca 

pela capacidade crítica do aluno.” (L23) 

“A utilização da abordagem CTS ocorre quando o professor utiliza 

mecanismos que envolvem a ciência, tecnologia e sociedade para 

ensinar determinado assunto em sala de aula.” (L19) 

“É um campo de ensino de ciências atrelado aos avanços tecnológicos 

e ao âmbito social no qual os alunos estão inseridos.” (L08) 

 

Em alguns momentos nota-se a compreensão da abordagem CTS como 

uma metodologia de ensino: “(...) significa formas e critérios de aplicação e avaliação 

da área em sala de aula.” (L02); em outros como uma estratégia de ensino que facilita 

a aprendizagem dos alunos: “uma estratégia de ensino, em que se relaciona a ciência, 

tecnologia e a sociedade, de uma forma em que auxiliem nas aulas e facilitem a 

aprendizagem dos alunos.” (L26); ou até como o estudo “(...) de como a ciência pode 

fazer para melhorar a sociedade.” (L04). 

Esta última resposta apresenta a defesa da perspectiva salvacionista e 

da neutralidade das decisões na ciência e tecnologia, observação presente em 5 
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(cinco) respostas: “A ciência está presente no dia-a-dia por meio dos avanços 

tecnológicos e sua relação com a sociedade.” (L11); “O enfoque CTS aborda a 

linearidade existente entre a ciência, tecnologia e sociedade” (L07); “(...) imagino que 

a ciência (bem como a tecnologia) poderia ser uma ferramenta para solucionar os 

impactos na sociedade, de forma a usar os conceitos da ciência em benefício da 

população.” (L01).  

Conforme os respondentes demonstraram, ainda existia insegurança ou 

até desconhecimento sobre o que de fato significa a abordagem CTS no Ensino de 

Ciências. Este movimento surgiu em função de problemas ambientais produzidos no 

cenário socioeconômico da produção científica e tecnológica. Ou seja, como em 

função de uma mudança na visão sobre a natureza da ciência e sua função social. Tal 

apontamento contribui para a Educação em Ciências na perspectiva de formação para 

a cidadania (SANTOS; SCHNETZLER, 2010; SANTOS; AULER, 2011).   

Esta abordagem, portanto, não é uma metodologia, nem tão somente 

um instrumento para melhorar a aprendizagem e torná-la mais crítica ou 

contextualizada. Auler e Delizoicov (2001) atribuem à ênfase CTS em duas visões: a 

reducionista, marcada pelo fortalecimento dos mitos da perspectiva salvacionista; e a 

ampliada, que problematiza os mitos e contempla a análise e crítica do modelo atual 

de desenvolvimento econômico. Concordamos com a segunda visão apresentada, e 

por meio desta continuamos os momentos formativos, no sentido de contribuir para a 

coerente compreensão do movimento CTS na área da Educação.  

 

c) Conhecimento sobre a abordagem metodológica de QSC 

 

Como resposta ao terceiro questionamento, os formandos deveriam 

discorrer sobre Questões Sociocientíficas, caso houvesse o conhecimento. O objetivo 

desta indagação era verificar se as QSC iriam ser apontadas como fundamento do 

trabalho docente com a perspectiva CTS. Para isto, utilizamos as unidades de registro: 

sugerem um significado; sugerem o conhecimento; e desconhecem; essas podem ser 

visualizadas no Quadro 8 abaixo.  
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Quadro 8 - Respostas ao terceiro questionamento do QI 

Unidade de 

registro 
Descrição Público N(%) Exemplos de respostas 

Sugerem um 

significado 

 

Afirmam 

desconhecer 

a abordagem 

metodológica 

da QSC, 

mas 

sugeriram 

um 

significado 

pela leitura 

do termo 

L 
12 

(44,4%) 

L02: “Não sei o significado exato, 

mas posso interpretar que talvez 

esteja relacionado com o 

entrelaçamento de problemáticas 

de cunho social com as ciências da 

natureza”. 

P 
4 

(57,1%) 

P07: “Suponho que estejam 

relacionadas à questões e 

situações presentes em nosso 

contexto de sociedade e que 

podem ser pensadas a partir do 

desenvolvimento científico[...]”. 

Sugerem o 

conhecimento 

 

Afirmam 

conhecer a 

abordagem 

CTS no 

Ensino de 

Ciências, 

mas 

apresentam 

respostas 

incoerentes 

L 
3 

(11,1%) 

L20: “São questões que relacionam 
o conhecimento científico a 

questões sociais, do dia-a-dia do 
indivíduo”. 

P 
1 

(14,3%) 

P03: “[...]são interrogação relativas 
à sociedade cujas respostas são 

construídas ao recorrermos 
também (e não somente) ao 

conhecimento científico 
contemporâneo”. 

Desconhecem 

Afirmam 

desconhecer 

a abordagem 

metodológica 

de QSC 

L 
12 

(44,4%) 
L06: “Eu não sei do que se trata”. 

P 
2 

(28,6%) 
P06: “Não”. 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Todos os formandos que sugeriram uma conceituação afirmaram na 

questão anterior ter conhecimento da abordagem CTS no Ensino de Ciências. Os 

mesmos, no entanto, se utilizaram do termo “Questões Sociocientíficas” para 

deduzirem um significado. Isto pode ser observado através de respostas vagas e 

pouco aprofundadas. Nenhum licenciando ou professor em exercício conseguiu 

apontar a discussão de questões controvertidas (RATCLIFFE; GRACE, 2003), ou até 

de temas mais ambos com aspectos sociocientíficos (SANTOS; MORTIMER, 2009). 

Conforme apontado por Zeidler et al. (2005) a base teórica dos estudos 

de Questões Sociocientíficas propõe preencher a falta de estrutura teórica nas 

orientações CTS para as atividades pedagógicas do professor. Estas utilizam 

princípios do raciocínio e desenvolvimento emocional dos estudantes, fundamentando 

o entendimento da Natureza da Ciência. Outro ponto a ser fortalecido, referente às 
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orientações CTS, é a produção de materiais curriculares que envolvam o conteúdo 

escolar (ZEIDLER et al, 2005, SANTOS; AULER, 2011).  

É neste contexto, que surgem os slogans para a Educação Científica, os 

quais influenciam o currículo de Ciências, envolvem a discussão das relações CTS, 

mas não se identificam como participantes do movimento em prol da Educação CTS 

(AIKENHEAD, 2003). Tais apontamentos, talvez, justifiquem o desconhecimento dos 

sujeitos de pesquisa quanto aos verdadeiros objetivos do campo de estudo CTS na 

Educação, que em contrapartida, os motivou durante a participação nas oficinas.  

 

d) Exemplificação de uma QSC 

 

A última questão do QI se referia à exemplificação de uma QSC e 

exposição das características constitutivas que o fizeram apresentar tal exemplo. 

Dezesseis (16) sujeitos da pesquisa (13 licenciandos e 3 professores em exercício) 

que afirmaram o desconhecimento na questão 3, ou sugeriram o significado, não 

apresentaram exemplos na questão 4. Os demais participantes apresentaram 

respostas, as quais podem ser visualizadas no Quadro 9 a seguir.  

  

Quadro 9 - Respostas ao quarto questionamento do QI 

Sujeitos de pesquisa Exemplos apresentados 

L01 “O impacto para a sociedade com a falta de água potável” 

L03 “Contaminação do meio ambiente devido à falta de informação” 

L05 “Contaminação de rios e lagos” 

L07 “Alimentação saudável” 

L12 “Descarte de efluentes e o desenvolvimento de tecnologia” 

L13 “A química nos alimentos” 

L16 “Contaminação da água do rio Potengi por nitrato” 

L17 “Saneamento básico” 

L18 “Tratamento da água” 

L20 
“Relação do conteúdo de ligações químicas à condutividade 

elétrica” 

Fonte: Elaboração da autora (continua) 
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Quadro 9 - Respostas ao quarto questionamento do QI 

Sujeitos de pesquisa Exemplos apresentados 

L22 “Saberes da população” 

L23 “Desenvolvimento de medicamentos” 

L24 “Produção de remédios” 

L27 “Poluição da água e a saúde humana” 

P02 “Descarte de metais pesados” 

P03 
“Qual(is) é (são) as implicações do uso recorrente de fones de 

ouvido durante a prática de exercícios físicos? ” 

P04 
“Utilização de energias alternativas e renováveis em detrimento de 

energias não renováveis. ” 

P07 “A cobertura de vacinação em nosso país. ” 

Fonte: Elaboração da autora (conclusão) 

 

De maneira geral, as características apontadas pelos formandos das 

oficinas para a identificação das respostas como QSC foram: a presença da temática 

no dia-a-dia dos alunos, a possibilidade de contextualização, a relação entre ciência, 

tecnologia e sociedade, e por último, a aquisição de habilidade críticas. 

 

“[...] podemos preparar aulas utilizando este tema com questões 

científicas, tecnológicas e sociais.” (L07) 

“[...] algo que está no dia-a-dia do aluno e vai fazer com que ele tenha 

um certo interesse na temática[...]” (L13) 

“[...] podemos trabalhar o senso crítico do aluno.” (L17) 

“[...]utiliza assuntos que tem a ver com o cotidiano do aluno.” (L20) 

“[...] envolve algo do cotidiano com o conhecimento científico/ambiental 

[...]” (P02) 

 

Um respondente apresentou ideias mais próximas às questões 

controversas: “[...]busca solucionar o problema do uso não racional dos recursos 

naturais (viés científico/ambiental) através do desenvolvimento de tecnologias para a 

obtenção de ‘energia verde’, favorecendo a população que depende dessa energia 

para suas atividades diárias (viés social).” (P04). Esta resposta contemplou a 
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existência de informações conflitantes (uso ou não de energias não renováveis) e a 

formação de opiniões (no sentido de propor uma solução consciente).  

As demais exemplificações pontuaram temáticas gerais que 

contemplassem a relação entre ciência, tecnologia e sociedade, já que este 

conhecimento foi requerido nos questionamentos anteriores. Mas, em nenhum 

momento foi pontuada a identificação de uma abordagem metodológica derivada do 

campo de estudos CTS.   

Por meio das respostas do Questionário Inicial foi possível caracterizar 

os sujeitos de pesquisa quanto a compreensão que possuem sobre QSC com enfoque 

CTS. O próximo item de análise apresentará as percepções decorrentes dos 

aprofundamentos teóricos e metodológicos realizados nos momentos 2 e 3 das 

oficinas, bem como às respostas presentes no Questionário Final. Como os sujeitos 

reagiram ao conhecimento da abordagem de QSC com enfoque CTS? Esta indagação 

se faz presente nos diários de campo e foi respondida na continuidade desta 

discussão. 

 

3.2 Relevância atribuída à abordagem metodológica 

 

A exposição dialogada das bases teóricas que definem as QSC com 

enfoque CTS foi apresentada em slides (momento 2), e estruturada por meio de 

questionamentos, foram estes: “O que são Questões Sociocientíficas (QSC)? Qual a 

origem das QSC? Quais os objetivos das QSC para o Ensino de Ciências? Como 

elaborar uma QSC? Quais são os resultados da utilização de QSC, na prática 

docente? Quais as dificuldades observadas para a utilização de QSC?”. A escolha por 

indagações é justificada pela possibilidade de tornar a exposição dinâmica e 

esclarecedora. Consideramos, contudo, que esses tópicos contemplam o 

conhecimento necessário para a formação proposta nas oficinas.  

Durante a apresentação dos slides os formandos permaneceram 

atentos, e foram movidos à participação através de informações e questionamentos 

apresentados pela ministrante das oficinas. Os licenciandos, inicialmente, não 

teceram comentários. Ao iniciar a discussão sobre a elaboração da QSC, no entanto, 

muitos expuseram seus questionamentos. Estes baseavam-se na busca pela 
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identificação de QSC que contemplassem tais características (RATCLIFFE; GRACE, 

2003).  

Desta forma, consideramos, durante a exposição, uma possível QSC: “a 

identificação do aquecimento global como um fenômeno natural, ou como uma 

consequência da atividade humana”. Após a exemplificação definida, e os 

apontamentos das características constituintes de uma QSC, os licenciandos 

tornaram-se mais participativos e motivados às leituras compartilhadas. 

Os professores em formação continuada, por sua vez, desde o início da 

apresentação expuseram indagações referentes aos conhecimentos apresentados. 

As professoras P04 e P07 (ambas formadas em Ciências Biológicas) questionaram a 

sigla CTS. Segundo as mesmas, em suas formações iniciais foram instruídas à 

utilização de CTSA: “Não seriam linhas diferentes?” (P04). Os professores P02 e P06 

expressaram-se no sentido de afirmar o incentivo à pesquisa e investigação em sala 

de aula, já o professor P05 pontuou a necessidade de contextualizar as aulas. O P03, 

por sua vez, questionou sobre a relação entre as QSC e os temas geradores propostos 

por Paulo Freire. 

Por meio dos questionamentos anteriores, assim como apresentado no 

referencial teórico deste documento de pesquisa, foi possível esclarecer nosso 

posicionamento. Não consideramos CTS e CTSA abordagens diferentes; acreditamos 

que as QSC com enfoque CTS favorecem a contextualização das aulas; e apontamos 

para alguns pesquisadores que relacionam o movimento CTS às bases teóricas 

Freireanas (SANTOS, 2008, 2009). Apesar do último questionamento não fazer parte 

de nossas discussões, foi necessário ser considerado, visto que surgiu a dúvida por 

parte de um dos professores.  

Até então, é possível notar que os professores em exercício sentiram-se 

mais confortáveis durante os primeiros encontros. Os licenciandos mostraram-se mais 

pacíficos às informações, no sentido de não tecer questionamentos. Como apontado 

no tópico anterior, talvez esta participação tenha relação com a experiência da prática 

docente, ou mesmo, pelo contato com discussões semelhantes durante a formação 

inicial e continuada dos sujeitos de pesquisa.  

A leitura compartilhada (momento 2), em ambas as oficinas, favoreceu 

um ambiente de discussão e identificação dos conhecimentos apresentados no 

momento anterior. Esta, sendo realizada em grupo, utilizou artigos (Quadro 3 e 

Quadro 4) da área de Ensino de Ciências que abordam QSC específicas em 
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processos de ensino-aprendizagem. Por meio destas produções, os formandos 

discutiram em grupo a viabilidade da metodologia, e a identificação das características 

constitutivas das QSC.    

Após as leituras, quando no grande grupo foram apresentados os 

artigos: de maneira oral e sucinta, já podíamos notar que as falas foram reelaboradas. 

De modo geral, o enfoque CTS foi compreendido como uma abordagem curricular, 

não mais como uma técnica ou metodologia de ensino. As QSC, por sua vez, foram 

compreendidas através da sua constituição e relevância para a conquista da 

Alfabetização Científica e Tecnológica do alunado.  

 

“O artigo utilizou a QSC sobre o rompimento da barragem da mineradora 

Samarco. Com certeza, foi uma temática atual, próxima aos alunos e que 

levou eles a tomarem decisões.” (L01) 

“A saúde das pessoas é afetada pela utilização de agrotóxicos, por outro 

lado, precisamos deles para produzir muito alimento.” (L17) 

“Fiquei pensando em muitas questões que podem ser utilizadas nas 

minhas aulas.” (P01) 

“[...]percebo a implicação no cotidiano direto da sociedade.” (L02) 

 

O primeiro aspecto ressaltado nas falas foi a necessidade de trabalhar 

com temáticas que estejam relacionados à vida dos alunos, de modo que os envolvam 

social e individualmente. Chegamos à conclusão de que, desta forma, gera-se um 

maior interesse pelo fato de todos possuírem experiências ou conhecimento para 

agregar às discussões. A relevância desta proximidade foi observada através da 

discussão das próprias temáticas presentes nos artigos lidos, em ambos os níveis de 

formação. Sobre este aspecto, confirmamos o intuito das QSC referente a mobilização 

de conhecimentos escolares, éticos, sociais e ambientas pela sociedade. Esta ação 

supera o nível da consciência sobre as temáticas e alcança o nível da ação 

sociopolítica e ao engajamento (PÉREZ et al., 2016).  

 

“Nem sabia que o aquecimento global pode não ser um fato real. Imagina 

quando os alunos souberem disso! Tem que pesquisar muito, pois é uma 

questão controversa.” (L20) 
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“[...] temo que o aluno se envolva tanto com a temática que não seja 

capaz de aprender o conteúdo científico necessário.” (L07) 

“Os alunos são levados a refletir. Para isso, o professor precisa se 

preparar para as perguntas.” (P04) 

 

Para além dos apontamentos positivos, presentes nas falas, notou-se 

um tom de preocupação quanto ao planejamento das aulas, principalmente por parte 

dos licenciandos. O trabalho com QSC favorece o contato com diversos modos de 

pensar que emergem das situações construídas nos momentos de estudo.  

Assim, além dos conhecimentos científicos, os professores devem estar 

dispostos e preparados para o contato com questões éticas e a construção de 

julgamentos morais. Para Rodrigues e Mattos (2007, p. 24): “[...] trazer um contexto 

de fora da escola, é trazer são só os problemas, soluções e conhecimentos deste 

contexto, mas é trazer também todas as motivações, valores e fins das atividades que 

se desenvolvem nele”.  

Nesta perspectiva, alguns autores investigaram a concepção do público 

em geral e de licenciandos de graduação sobre a tomada de decisão em Questões 

Sociocientíficas, e observaram que os mesmos ignoravam as ideias ou modelos 

científicos (POMPE et al., 2005; HALVERSON et al., 2009). Esta percepção, 

segundos os autores, aponta para a complexidade em tornar relevantes 

posicionamentos científicos, quando valores e subjetividades tornam-se 

predominantes em QSC.  

O fato de contemplar discussões nas dimensões éticas, sociais, políticas 

e ambientais significa, para esses sujeitos, uma atribuição que requer mais 

responsabilidade docente: “Traz uma reflexão de como deve ser a prática docente e 

ainda aumenta ainda mais a responsabilidade enquanto educador [...]” (L28). Esta 

inquietação foi expressa também nas falas de L03, L07, L12, L18 e L22. 

Entendemos que tal preocupação relaciona-se com o 

preparo/despreparo para o trato de questões controversas em sala de aula. Ou 

melhor, a possibilidade de posicionamento do aluno quanto à aquisição do 

conhecimento, sendo este não limitado aos conteúdos formais e conteudistas, move 

o professor à busca pela reflexão e reconfiguração de suas práticas e concepções. 

Estas ações, inicialmente, causaram este sentimento de estranhamento. Como 

desdobramento desta discussão, nos chamou atenção (em ambos os níveis de 



75 

 

formação) as falas que expressaram a necessidade de formações com esta temática 

no curso de licenciatura (formação inicial).  

 

“Acho necessário melhores preparações dos professores para trabalhar 

QSC desde os cursos de licenciatura.” (P05)  

“Talvez essa intervenção poderia ser implementada nas disciplinas de 

Ensino de Química III. Não tive acesso a esse conhecimento na minha 

graduação. Agora finalizando o curso, vou ter que repensar minha 

prática sozinha.” (L02) 

“Acho que os conceitos foram bem apresentados, porém, precisávamos 

de mais tempo para senti segurança em aplicar, pois é algo novo.” (L25) 

 

Estes discursos reafirmam nossa discussão sobre a relevância de formar 

professores, desde a formação inicial, para o exercício docente pautado pelos 

princípios CTS para a prática cidadã (CARVALHO; DANTAS, 2018). Desta forma, o 

preparo para o trato de questões controversas e reflexivas, não seria um obstáculo, 

antes disso, seria uma contribuição à valorização da participação social e política 

(SIERRA, 2015).  

Ainda sobre a atribuição ou não de relevância à abordagem de QSC com 

enfoque CTS no Ensino de Ciências, na última etapa do Questionário Final foi possível 

identificar alguns significados. Os sujeitos, por unanimidade, afirmam pela pertinência 

da formação proposta. Os professores em exercício afirmaram: 

 

“Atribuo relevância política à utilização de QSC para o ensino de 

Ciências (com vistas à formação cidadã).” (P03) 

“Creio que foi muito útil e esclarecedor utilizar QSC nesta oficina, e 

futuramente, na sala de aula.” (P05) 

“O conhecimento sobre QSC me fez ver onde posso melhorar [...] a 

estudar e pesquisar mais.” (P01) 

“[...] bom momento de discussão entre o grupo de professores, 

possivelmente contribuindo para a reflexão sobre as práticas em sala de 

aula.” (P07) 
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Para os licenciandos a reflexão da prática docente foi identificada como 

um dos ganhos relacionados ao conhecimento da abordagem de QSC em aulas de 

Ciências. O desenvolvimento da criticidade e autonomia do aluno (L10, L15), a 

possibilidade de tornar as aulas mais interativas e reflexivas (L02, L20, L28) e o 

trabalho com temáticas de maneira interdisciplinar (L27), também foram retomadas 

nas falas relativas à relevância da proposta. 

 

“[...] a proposta pode ajudar muito na nossa prática docente.” (L18) 

“Nunca parei para pensar que certos assuntos poderiam ser abordados 

de tal maneira. Depois dessa apresentação passei a utilizar essa prática 

em minhas aulas.” (L09) 

“Irei utilizar como estratégia.” (L13) 

“Podemos utilizar em aulas futuras.” (L16) 

“[...] certamente vou utilizar em uma futura sala de aula.” (L25) 

 

Por fim, foi possível notar nas discussões uma temática emergente das 

contribuições dos sujeitos, e que merece nossa atenção e possível investigação no 

campo de pesquisa sobre QSC/CTS: o desafio da organização disciplinar proposta 

pelas escolas, e órgãos responsáveis. Sobre esta perspectiva, seguem-se as 

contribuições dos sujeitos: 

 

“Como ultrapassar a seleção dos conteúdos da sala de aula?” (L21) 

“Gastaríamos mais tempo para utilizar essas temáticas, mesmo dado o 

conteúdo planejado [...]” (L06) 

“[...] com certeza, gastamos mais tempo, mas devemos refletir sobre o 

que mais importa para a formação do aluno: conteúdos 

descontextualizados e decorados, ou conteúdos com significados para a 

vida dele.” (P04) 

“[...] claro que não vamos deixar de ensinar os conteúdos disciplinares, 

mas de fato é necessário mais tempo.” (P07) 

 

A partir destas falas e discussões durante os momentos formativos, não 

podemos negar o aumento na demanda de tempo para a prática em sala de aula. 

Segundo Santos (1999), a abordagem de Questões Sociocientíficas pode levar a 
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redução nos conteúdos disciplinares, mas com a finalidade de favorecer a perspectiva 

sociocultural, além dos conteúdos disciplinares e científicos. De acordo com Teixeira 

(2003), a estrutura disciplinar favorece a compartimentalização das temáticas 

estudadas, ou até a resistência à implementação de propostas de ensino com enfoque 

CTS. Eis, portanto, a reafirmação da necessidade de extrapolar os conteúdos para 

além da dimensão conceitual. Segundo Pérez et al. (2016, p. 249): 

 

[...] há nas escolas um apelo para a valorização do conteúdo específico da 
disciplina, muito estimulado pelos exames vestibulares. Sendo assim, muitas 
vezes, os objetivos do ensino visando a formação humana são deslocados 
para dar lugar a uma formação meramente acadêmica, o que reforça a 
importância da disciplinaridade para favorecer o aprofundamento em cada 
uma das disciplinas escolares. 

 

Como não é nosso objetivo tratar sobre a estruturação, ou a 

reestruturação, do currículo escolar, não nos delongamos neste aspecto. Mas, já 

pontuamos uma necessidade de discussão para o campo de estudos CTS e sua 

abordagem através de QSC, como já mencionada por outros pesquisadores: 

Contreras (2002), Bispo, Maciel e Cabral (2016), Bazzo (2018).  

A novidade (abordagem de QSC) impactou positivamente, mas, por 

outro lado, os inquietou. Esta inquietação, segundo as falas, é justificada (de modo 

geral) pelo despreparo para o trato de questões controversas de caráter ético, moral, 

político e ambiental. Ou melhor, o formar cidadão “para além dos conteúdos 

disciplinares” assusta, requer preparo, informação, formação e o reconhecimento que 

a educação transforma: prepara, informa e forma. É um ciclo, o ciclo do formar para a 

vida.   

O momento de fundamentação da prática docente, portanto, foi 

permeada por encantamentos e preocupações, mas acima de tudo foi possível manter 

a seriedade na exposição teórica e a clareza na transmissão de informações. As 

dificuldades não foram desfaçadas, outrossim, foram explicitadas e discutidas. Para 

isto, elaboramos as oficinas: para a formação, crescimento e descoberta dos sujeitos 

de pesquisa.  
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3.3 A elaboração de QSC 

 

Esta seção de discussão contempla os resultados obtidos na elaboração 

das QSC: momento 4. Além disto, foi possível pontuar falas durantes as discussões 

em grupo, e respostas ao Questionário Final que contribuíram para a avaliação da 

formação durante as oficinas. Esta seção, portanto, versará sobre a compreensão da 

terceira categoria de análise. 

O momento da formação referente a elaboração individual da QSC16 

utilizou o instrumento impresso denominado de Material de Apoio (APÊNDICE C e G). 

Como já descrito, o mesmo é constituído por 6 (seis) passos/etapas que estruturaram 

este momento formativo.  

Os licenciandos e professores em formação continuada, após a 

elaboração e preenchimento dos seis passos individualmente, foram conduzidos pela 

ministrante da oficina à discussão no grande grupo. Para isto, as cadeiras dos 

ambientes foram dispostas em círculo e cada respondente apresentou sua questão 

controversa e justificou tal escolha. Por meio desta exposição, os demais participantes 

poderiam se posicionar, no sentido de propor aprimoramentos e/ou correções para as 

QSC.  

À título de apresentação dos resultados, referentes a este momento 

formativo (elaboração e discussão das QSC no grande grupo), optamos pela seguinte 

estrutura: inicialmente serão explicitados os devidos apontamentos sobre as 

respostas do Material de Apoio (produção individual), e posteriormente, indicadas as 

discussões emergentes no grande grupo de formandos.  

 

3.3.1 Construção individual 

 

No passo 1, do Material de Apoio, os formandos deveriam apresentar 

uma controversa, que poderia ser utilizada como uma QSC com potencial para ser 

inserida em processos de ensino-aprendizagem de Ciências. As questões propostas 

podem ser visualizadas no Quadro 10. Para facilitar a análise foram criadas três 

unidades de registro, as quais caracterizam as temáticas escolhidas pelos formandos, 

                                                
16 Durante a elaboração das QSC, na formação inicial, 3 (três) licenciandos (L03, L08 e L24) não estavam presentes, e 

consequentemente, não participaram da produção. Assim, a análise das QSC propostas contou com um total de 33 (trinta e três) 
participantes/questões: 26 (vinte e seis) licenciandos e 7 (sete) professores em exercício. 
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através da numeração 1, 2 e 3, respectivamente: sustentabilidade e meio ambiente 

(1); saúde e bem-estar (2); e produção tecnológica (3).  

 

Quadro 10 - QSC proposta pelos sujeitos de pesquisa 

Formando QSC proposta 
Unidades 

de 
Registro 

L04 Acidente nuclear de Fukushima Japão 1 

L05 O uso do herbicida glifosato na agricultura 1 

L11 O uso de combustíveis 1 

L12 
Alimentos como fonte de energia renovável e monocultura como 

fonte de energia 
1 

L14 Incêndio na boate Kiss 1 

L17 Aquecimento global: mito ou verdade? 1 

L18 
O descarte incorreto de lixo radiativo: você levaria um aparelho de 

radiografia para casa? 
1 

L19 Contaminação de rios por óleos e gorduras 1 

L22 
Exploração de recursos naturais de outros países: biopirataria ou 

não 
1 

L23 Desmatamento: sustentabilidade x consumismo 1 

L26 
A falta de água: Barragem Armando Ribeiro Gonçalves no Vale 

do Açu 
1 

L27 Descarte inadequado do lixo 1 

L28 Poluição ambiental nos rios: descarte de resíduos 1 

P01 Iluminação pública e seus impactos no ambiente e na sociedade 1 

P05 Uso de Pesticidas 1 

P02 Descarte adequado dos metais pesados 1 

P03 Que tipo de canudos comercializar: de papel; de plástico etc. 1 

L06 Liberação das drogas 2 

L07 Dieta é saudável? 2 

L09 Sódio: vilão ou mocinho 2 

L01 Influência da automedicação 2 

L13 Vacinação é necessário ou não? 2 

L15 Alimentação saudável e marketing – onde está o problema? 2 

L20 Medidas contraceptivas: solução ou problema? 2 

L25 Legalização do aborto 2 

L29 Será que beleza e saúde andam sempre juntas? 2 

P04 Alimentos transgênicos: consumo ou não? 2 

P06 Obesidade e a figura do “gordo” na sociedade 2 

P07 Redução da cobertura vacinal 2 

L10 Tecnologia: até onde vai os benefícios dessa ferramenta 3 

L02 Uso da tecnologia (ferramentas e aparatos) 3 

L16 Carro híbrido x carro a combustão 3 

L21 A vantagem do aparelho portátil e os perigos ao ambiente 3 

Fonte: Elaboração da autora 
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As questões controversas propostas pelos sujeitos em formação 

seguiram duas estruturas básicas: ou a exposição simples do tema, ou a utilização de 

uma pergunta. Esta última, já no passo 1, apresentava a controvérsia emergente. 

Outra observação relevante diz respeito a escolha de quatro formandos pela 

abordagem de situações reais e/ou próximas, que esboçam uma possível QSC: 

“Acidente nuclear de Fukushima Japão” (L04), “Incêndio na boate Kiss” (L14), “A falta 

e desperdício de água: Barragem Armando Ribeiro Gonçalves no Vale do Açu” (L26) 

e “O descarte incorreto de lixo radioativo: você levaria um aparelho de radiologia para 

casa?” (L18). 

Nesta direção, Ratcliffe e Grace (2003) e Sadler (2004) já apontavam 

para a possibilidade de as QSC serem abordadas em níveis locais, regionais ou 

globais: desde a instalação de uma nova indústria num bairro ou as controvérsias 

relativas ao possível aquecimento global. No entanto, através da escolha por 

temáticas locais é possível haver maior engajamento, maior contato com informações 

sobre o assunto, e consequentemente, a possibilidade de agir e intervir nas questões.  

É possível também, fazer a comparação entre o Quadro 9 e Quadro 10. 

Aquele apresenta as QSC sugeridas no Questionário Inicial, este, por sua vez, foi 

produzido após a explanação teórica e leituras de aprofundamento. Nota-se, portanto, 

que as primeiras sugestões eram simplistas, e majoritariamente, não apresentavam a 

controversa envolvida na temática. No segundo momento de sugestões, todavia, 

todos souberam apresentar uma possível controversa e justificar tal escolha, 

embasados em fundamentos teóricos, como pode ser visto nas próximas discussões.  

Quanto as unidades de registro (recortadas, enumeradas e 

classificadas), foi possível quantificá-las e verificar que houve maior preferência pela 

pelas temáticas que envolvem a sustentabilidade e meio ambiente (12 licenciandos e 

4 professores em exercício); seguida da saúde e bem-estar (10 licenciandos e 3 

professores em exercício) e da produção tecnológica (4 licenciandos). Talvez, esta 

percepção seja justificada pelas discussões tecidas nos primeiros momentos 

formativos, nos quais a sustentabilidade foi considerada como um critério constitutivo 

das QSC.   

Quando indagados sobre as razões para a escolha de tais temas (passo 

2), os respondentes apresentaram basicamente as características necessárias para a 

identificação de uma QSC (RATCLIFFE; GRACE, 2003; SIMONNEAUX, 2007; 

SANTOS, 2012; SADLER, 2004; SANTOS; MORTIMER, 2016). 
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“[...] custo benefício envolvido na produção/comercialização dos 

diferentes tipos de combustíveis.” (L11) 

“[...] a questão tem base no conhecimento científico, e envolve a ética e 

a moral.” (L13) 

“[...] envolve a formação de opiniões da população [...]” (L14) 

“[...] é uma situação local e pode gerar impactos e discussões globais.” 

(L22)  

“[...] é algo muito comentado em diversos meios de comunicação [...]” 

(L25)  

“A situação possui natureza controversa [...]” (P04) 

“Envolve sustentabilidade [...]” (P02)  

“[...] conhecimento científico para a implantação da iluminação pública.” 

(P01)  

  

Este tipo de respostas totalizou-se em72 (setenta e duas) menções a 

tais características. Ou seja, caso consideremos a quantidade de respondentes (33), 

podemos afirmar que, de modo geral, cada resposta considerou ao menos duas 

características apresentadas no momento 2 (exposição dialogada). Para além desta 

observação, as justificativas também foram constituídas pela apresentação de fatos 

noticiados nas mídias, apesar de o passo 4 fazer este questionamento: “[...] assunto 

sério que envolve vidas humanas [...]” (L05); “[...] devido ao dia-a-dia corrido, 

precarizamos a alimentação[...]” (L07); “[...] o aumento da quantidade de carros 

híbridos [...]” (L16); “Contaminação do rio e o desenvolvimento de doenças por via 

oral” (L28); “Contaminação de alimentos [...]” (P05). 

Os formandos, portanto, compreenderam que a escolha da QSC, com 

potencial formativo para o alunado, deve considerar as características essenciais 

apresentadas por pesquisadores que definem tal abordagem (RATCLIFFE; GRACE, 

2003). Além disso, a segunda classe de justificativas sugere que eles consideram que 

a questão controversa deve possuir relevância social, envolver o entendimento de 

riscos e ser noticiada pela mídia. 

No passo 3 os formandos explicitaram os impactos da QSC proposta, no 

âmbito pessoal, local, nacional e internacional. Sobre os impactos pessoais, podemos 

destacar algumas palavras que evidenciam o sentido das respostas: “respeito” (P04), 

“alunos conscientes” (P02, P27), “escolha do cidadão” (P05), “saúde pessoal” (L13) e 
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“qualidade de vida” (L07). Nota-se, portanto, a ciência de que os temas suscitam 

reflexões positivas na formação do aluno, não apenas relacionada à conceitos formais 

das disciplinas. Para além disto, promovem o trabalho com competências para o 

desenvolvimento social e humano dos cidadãos (TORRES, 2011). Esta observação 

torna-se mais evidente no passo 6.  

As esferas locais, nacionais e internacionais pautaram-se na exposição 

de consequências (negativas) decorrentes da controversa proposta. Estas, de modo 

geral, baseavam-se nas divulgações midiáticas. O primeiro questionamento frente a 

este fato, foi: porque os impactos pessoais evidenciaram o conhecimento formal dos 

sujeitos e apontavam para os pontos positivos? Por outro lado, os demais impactos, 

ao serem baseados em divulgações midiáticas, apresentam repercussões negativas? 

Essa indagação foi respondida no passo 4.  

Ao serem questionados sobre a divulgação midiática de tais temas, os 

respondentes expuseram as controversas geradas, bem como a possível tomada de 

decisão do alunado, baseada em princípios da ética e da moral. É possível, portanto, 

notar que ao serem abordados os impactos, os formandos basearam-se em seus 

conhecimentos formais sobre o tema. Ao posso que, ao apresentarem as informações 

veiculadas nas mídias, os respondentes compreendem ser este um ambiente que 

favorece o surgimento de controvérsias.  

Neste sentido, corroborando com Ratcliffe e Grace (2003), as 

informações midiáticas normalmente são parciais e interessadas, por isso, é 

necessário que os alunos sejam direcionados a interpretação crítica do que leem, 

assistem ou ouvem, mesmo que sejam resultados da ciência, ou notícias de jornais 

respeitáveis. Esta ação também deve ser realizada pelo professor, o qual inicialmente 

deve ter ciência das informações divulgadas, bem como o cuidado ao utilizá-las em 

sala de aula.  

O passo 5 solicitava aos respondentes que sugerissem conhecimentos 

científicos que pudessem ser abordados através da QSC proposta. Estes poderiam 

ser contemplados nas disciplinas de Química e/ou Física e/ou Biologia. Neste aspecto, 

os professores em exercício conseguiram apresentar uma riqueza maior de conteúdo, 

bem como a possibilidade de serem abordados de maneira interdisciplinar. Os 

licenciandos, por sua vez, pontuaram os conteúdos de Química, porém demonstraram 

dificuldade em visualizar a possibilidade do trabalho de maneira interdisciplinar.  
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Tal observação, portanto, tem relação evidente com o nível de formação 

ao qual pertencem. Mais que isto, a interdisciplinaridade possivelmente passa a ser 

compreendida no exercício docente. Porém, não seria esta uma característica do 

Ensino de Ciências a ser comtemplada também na formação inicial? Ou melhor, se 

92,6% dos licenciandos afirmaram conhecer a abordagem CTS, e esta considera 

preponderante a interdisciplinaridade, este é mais um indicativo de que existia um 

equívoco quanto ao conhecimento da abordagem CTS/QSC.  

Deve-se considerar, contudo, que as QSC envolvem conhecimentos que 

tangem uma pluralidade de componentes curriculares disciplinas. Desta forma, as 

discussões em sala de aula não podem se restringir a uma única disciplina. Para isto, 

destaca-se a importância de situar o estudante em um contexto próximo, conhecido e 

que o encoraje a decisão. Um problema abstrato e descontextualizado inviabiliza 

também o trato de dimensões sociais e valores. Diante disso, o contexto e os campos 

de disciplinas envolvidas devem ser bem definidos, visto que a natureza 

interdisciplinar das QSC exige que os alunos reúnam diferentes domínios 

(SIMONNEAUX, 2007).   

É nesta perspectiva que o passo 6é proposto. Os formandos deveriam 

apresentar possíveis temáticas éticas, sociais, políticas e ambientais a serem 

contempladas na QSC. Para além dos impactos pessoais, já apontados 

anteriormente, nesta etapa os respondentes foram mais específicos. Para isto, 

utilizaram tais termos: “direito do consumidor” (L01); “descarte de resíduos” (L03); 

“segurança pública” (L04); “avaliação da Anvisa” (L06); “saúde coletiva-SUS” (L10); 

“corrupção” (L14); “oferta e procura comercial” (L16); “conflitos entre a comunidade 

científica” (L17); “conscientização ambiental” (L21); “políticas públicas” (L22); 

“eficiência energética” (L01); “bioética” (P04); “cobertura vacinal” (P07); “formação da 

cidadania” (P02); “destino dos resíduos” (P03). 

A riqueza de detalhes, nesta última etapa, foi perceptível nas escritas. 

Para os formandos, a possibilidade de trabalhar com aspectos além dos conteúdos 

científicos os “encanta e enriquece a aula” (L07). Simonneaux (2007) destaca a 

necessidade de contemplar as quatro dimensões, definidas por Dolz e Schneuwly17, 

para a escolha do tema de debate: psicológicas (incluindo a motivação), cognitiva, 

social (incluindo aspectos éticos); e pedagógica.  

                                                
17DOLZ, J.; SCHNEUWLY, B. Pour um enseignement de l’oral. Paris, ESF, 1998. 
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As observações até aqui tecidas basearam-se, exclusivamente, nas 

respostas ao Material de Apoio. As próximas considerações de análise, desta 

subseção, foram produzidas durante a discussão no grande grupo, momento em que 

muitos questionamentos anteriormente apontados foram respondidos e/ou 

confirmados. 

    

3.3.2 Discussão coletiva 

 

Após a elaboração individual, os participantes da oficina foram 

direcionados à discussão no grande grupo. Cada formando expôs sua questão 

controversa, defendeu a existência de elementos que a caracteriza como uma QSC, 

e apresentou argumentos que afirmassem o potencial formativo para o Ensino de 

Ciências. Os demais participantes, no momento das falas individuais, poderiam sanar 

dúvidas, propor ajustes ou aprimoramentos à QSC.  

Para facilitar a exposição dos discursos desenvolvidos, optamos pela 

análise das questões propostas através das unidades de registro: sustentabilidade e 

meio ambiente (1); saúde e bem-estar (2); e produção tecnológica (3). Estas farão 

menção as QSC apresentadas no Quadro 10. 

A temática da sustentabilidade e meio ambiente foi sugerida por 17 

(dezessete) respondentes, maior quantitativo dentre as demais. De maneira geral, as 

questões tratavam de impactos sociais e políticos causados pelo lixo, poluição 

ambiental e a utilização de recursos energéticos. Nestes aspectos, a controversa 

localizava-se na análise de custo benefício, ou mais especificadamente, no embate 

entre a sustentabilidade e as atividades humanas (à nível industrial, comercial e 

individual). A questão “Desmatamento: sustentabilidade x consumismo” (L23) explicita 

o aspecto mais apresentado nas falas.  

Para além desses aspectos, houveram questões que trataram de 

problemas pontuais (L05, L22, P01 e P03): a utilização do herbicida glifosato, a 

biopirataria, iluminação pública e a utilização de canudos; ou até acidentes que 

aconteceram a nível nacional e internacional (L04, L14, L18 e L26): acidente de 

Fukushima (Japão), incêndio na boate Kiss (Santa Maria-RS), contaminação do césio-

137 (Goiânia-GO), a escassez de água no Vale do Açu (Natal-RN).  

Neste conjunto de temáticas, a utilização de combustíveis fósseis (L11) 

e energia renovável (L12), os impactos da iluminação pública (P01) e a 
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comercialização de canudos (P03) foram apontadas pelos sujeitos de pesquisa como 

pouco delimitadas no trato de controversas. A partir desta constatação pelo grupo, 

algumas sugestões puderam ser tecidas. “Porque não trabalhar com o embate entre 

a utilização de combustíveis fósseis e as energias renováveis? Pode ser até através 

de algum acontecimento real” (L13). Sobre a utilização de canudos, P07 (professora 

de Ciências Biológicas) contestou: “quais seriam as controversas? Não há vantagens 

coerentes ao uso de canudos de plásticos.” Sobre a iluminação pública, P04 apontou: 

“não consigo visualizar as contradições, mesmo que nas divulgações midiáticas”. 

De fato, é necessário definir as controversas e possíveis 

posicionamentos. A iluminação pública, por exemplo, não pode ser apresentada como 

controversa apenas baseada na segurança pública e gastos particulares (como 

apontado pela P01). Ou melhor, as QSC desde seu “título” dele contemplar a 

neutralidade e a objetividade quanto ao trato da temática. Quanto ao “uso de 

combustíveis” (L11), por exemplo, qual o foco poderia ser escolhido para a 

análise/discussão? A possibilidade de substituição de combustíveis fósseis, o 

surgimento de veículos movidos a água ou eletricidade, a construção de usinas 

hidroelétricas? Há diversas possibilidades de controversas, e posicionamentos.  

Estas sugestões foram produzidas em conjunto com a turma, bem como 

a possibilidade no trato de conteúdos disciplinares diversos. “O uso do herbicida 

glifosato na agricultura” (L05), por exemplo, segundo os licenciandos pode ser 

abordada a Química Orgânica, a estrutura molecular e cálculo de concentração. Por 

meio da temática referente a “contaminação de rios por óleos e gorduras” (L19), os 

conteúdos de solubilidade, concentração e ligações químicas poderiam ser 

contemplados. Quanto ao aspecto da interdisciplinaridade, os licenciandos 

demonstraram dificuldade em apontar relações entre as áreas de conhecimento 

formais. Foi preciso, portanto, que a ministrante da oficina em conjunto com os 

membros do GPECTCS apontasse possíveis conteúdos, referentes ao estudo de 

outras disciplinas escolares.  

Os professores em exercício, em unanimidade, conseguiram apontar 

conteúdos de diversas áreas do conhecimento para serem contemplados a partir das 

QSC sugeridas. Durante a discussão no grande grupo, portanto, foi possível conversar 

sobre as possibilidades apontadas: o P05, por exemplo, apresentou a possibilidade 

de trabalhar com os conteúdos referentes a poluição e cadeia alimentar (Biologia), 

química orgânica e reações químicas (Química), matemática financeira e estatística 
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(matemática) e até com a geografia dos ecossistemas. Já P02 sugeriu o trabalho com 

unidades de medida (matemática), classificação dos elementos químicos e química 

ambiental (Química), ecologia (Biologia) e o estudo das grandezas (Física).   

A temática 2: saúde e bem-estar, foi contemplada em 12 (doze) das 33 

(trinta e três) QSC propostas na estruturação do MA. Algumas destas apresentavam 

a controversa no passo 1(L07, L09, L13, L15, L20, L29 e L04), outras apresentavam 

apenas a temática (L01, L06, L25, P06 e P07) e a controversa foi explicitada durante 

a discussão.  

As questões sugeridas por L06 e L25 geraram um debate sobre o 

significado dos termos “liberação” e “legalização”. Segundo L07: “[...] é mais coerente 

falar da legalização das drogas, e não da liberação, assim como é feito com a temática 

do aborto”. A controvérsia gerada, após este apontamento, culminou na identificação 

de ambos os termos como uma forma de tornar a droga e/ou o aborto acessíveis: a 

legalização afirmando o controle do estado, sendo o produto/procedimento 

vendido/realizado em locais restritos e credenciados; já a liberação, não se 

submetendo a restrições de quantidade, aquisição e instruções de uso.   

A discussão configurou-se como bem proveitosa, a ponto de L07 refletir: 

“[...] alguns termos como liberação e legalização precisam ser repensados”. Mas, será 

que esta discussão não se configuraria como uma possível QSC: “liberar, legalizar ou 

descriminalizar o uso de drogas?” (indagação realizada pela ministrante das oficinas). 

Neste contexto, L20 apresentou sua controversa: “Medidas contraceptivas: solução 

ou problema?”, como podendo ser fruto da discussão proposta por L25 (a legalização 

do aborto). Posteriormente, as temáticas foram sendo apresentadas de maneira 

relacionadas: automedicação (L01), vacinação e cobertura vacinal (L13 e P07); 

alimentação saudável e marketing (L15), dieta (L07), o consumo do sódio (L09) e de 

alimentos transgênicos (P04); o comércio da beleza (L29) e a imagem do gordo na 

sociedade (P06).  

Todas as controversas, mesmo que implícitas no passo 1 do MA, foram 

discutidas e firmadas com o potencial de formar opiniões e favorecer à reflexão crítica 

dos alunos. Outrossim, chama atenção a quantidade de informações midiáticas que 

foram verbalizadas neste segundo conjunto de temas. Talvez, esta constatação 

indique que a saúde e o bem-estar têm sido foco da comercialização de produtos e 

serviços, e consequentemente, autores de várias controversas. 
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“Esta questão também é frequentemente noticiada pela mídia 

(tradicional e nova), envolvendo riscos e tendo grande relevância na vida 

cotidiana das pessoas que usam ou estão próximas a isso.” (L06) 

“Diariamente fala-se sobre dietas que prometem milagres e colocam o 

corpo em condições de risco.” (L07) 

“A mídia fala que as vacinas são extremamente importantes, mas há 

controvérsias.” (L13) 

“É divulgado com frequência a ideia do corpo perfeito, não por questão 

de saúde, mas por questão de estética.” (P06)  

 

A última temática sugerida para a abordagem de QSC foi a Produção 

tecnológica, presente em apenas 4 (quatro) elaborações dos licenciandos. Segundo 

todos os formandos, esta escolha justifica-se pelo crescente comércio de máquinas e 

equipamentos portáteis. Estes, por sua vez, “tem influenciado a vida das pessoas de 

forma positiva e negativa” (L16). Além da utilização em si, e a decorrente alteração 

nas relações sociais (L10, L02), foi citada a preocupação com o descarte (L21) e 

poluição do meio ambiente (L16).  

Além da elaboração individual e coletiva das QSC, o Questionário Final, 

em suas duas primeiras sessões de questionamentos, indagou aos sujeitos sobre a 

avaliação de QSC propostas individualmente, e a avaliação das QSC dos demais 

formandos. Como fruto dos momentos de estudo, leitura, elaboração da QSC e 

discussão em grupo, os respondentes deveriam pontuar suas críticas e/ou elogios.  

No caso da oficina ministrada na Formação Inicial, as falas dos 

licenciandos apresentaram, de maneira geral, três perspectivas de autoanálise: a 

afirmação de que as QSC sugeridas possuem potencial formativo, mas que é preciso 

alguns ajustes; a dificuldade de propor conteúdos disciplinares a partir da temática 

controversa; e a identificação da discussão como um momento formativo e proveitoso. 

 

“[...] afirmo que minha QSC tem potencial formativo.” (L19)  

“Acredito que faltou delimitar e problematizar a minha temática.” (L19) 

“Preciso definir melhor minha QSC, mas ela tem um potencial formativo.” 

(L16) 

“Tive dificuldade de encontrar conteúdos de Química, mas os colegas 

ajudaram.” (L23) 
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“Os colegas me ajudaram a ver os conteúdos da Química.” (L26) 

 “A discussão mostrou uma forma mais embasada e questionadora de 

levantar as questões.” (L20) 

“Após a discussão foi possível ter uma compreensão melhor.” (L17) 

“Eu tinha dúvidas no conteúdo químico e cada um ajudou.” (L13) 

“Alguns também tiveram dificuldades, mas a discussão ajudou a tirar 

dúvidas.” (L15) 

 

No segundo questionamento, os licenciandos pontuaram algumas 

sugestões já discutidas no grande grupo: a necessidade de alguns reajustes e a 

redefinição de controversas. Para além disto, foi apresentado alguns pontos em 

específico que afirmam as análises anteriores. 

 

“Devo ter mais cuidado quanto ao uso do termo liberação e legalização.” 

(L06) 

“Receio que a temática envolva tanto o aluno que ele não seja capaz de 

aprender o conteúdo científico necessário.” (L07) 

“A questão da L19 não apresentava uma controversa. Mas, as outras 

QSC foram bem interessantes.” (L03) 

“O acidente da boate Kiss me chamou atenção, acho que devemos 

utilizar essas situações próximas a nós.” (L18) 

“Me chamou atenção a temática do avanço tecnológico.” (L21) 

“Será que a temática das usinas nucleares não poderia utilizar realizadas 

mais próximas?” (L27) 

“Os temas devem ser discutidos de forma mais imparcial pelo professor, 

para assim, desenvolver o senso crítico do aluno.” (L28) 

“Me chamou atenção a temática do Césio-87, pois mostra que a ciência 

está presente no cotidiano em qualquer amplitude.” (L29) 

 

Os professores em exercício, por sua vez, consideraram suas QSC 

coerentes com os princípios apresentados, e retomaram algumas características que 

firmam tal posicionamento: o fomento de discussões críticas e reflexivas, o trato de 

temáticas atuais e questões éticas e a abordagem interdisciplinar dos conteúdos. 

Apenas um formando (P01) pontuou a possibilidade de sua questão controversa não 
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configurar uma QSC: Iluminação pública e seus impactos no ambiente e sociedade. 

Segundo P01, a temática é veiculada quando as mídias tratam da segurança pública. 

Por isso, a considerou como uma questão atual e pertinente.  

Quando indagados sobre as QSC elaboradas pelos participantes da 

formação, vários foram os apontamentos. A possibilidade de relacionar as Questões 

Sociocientíficas à Natureza da Ciência (NdC) chamou atenção do P03: “Todas as 

questões construídas parecem, a meu ver, ter aspectos de controvérsia e possibilitam 

discutir ciência e sua natureza etc”.  

Essa relação (NdC e QSC) foi apresentada por L07 e P03, os quais 

pontuaram a apresentação de posicionamentos inflexíveis nas discussões nos 

grandes grupos: “a ideia da QSC não seria fazer o aluno refletir e gerar seu próprio 

posicionamento? Os colegas tiveram dificuldades” (L07). Os mesmos, em ambas as 

oficinas, ressaltaram a importância do professor não apresentar a temática com 

respostas elaboradas, contendo uma opinião explicita. De acordo com Santos e 

Mortimer (2009), a abordagem de ASC não se trata de firmar uma educação contra 

ou a favor de determinadas temática, mas de favorecer a reflexão sobre os desafios 

e dilema no campo de estudos sobre ciência e tecnologia.  

 

“Os alunos devem entender o valor da vida e que o aborto pode ser um 

crime.” (L07) 

“A própria indústria alimentícia não visa à saúde, visa apenas a estética 

e a apresentação do produto.” (L07) 

“Alguns meios de comunicação falam que o sódio é um vilão, outros 

escondem isso. O fato é que o professor deve dizer que o sódio deve ser 

consumido na medida correta.” (L09) 

“É necessário falar inicialmente que a população não pode considerar a 

vacinação algo errado, e sim reconhecer seu valor.” (P07) 

 

As falas acima expõem a dificuldade dos formandos em estabelecer a 

neutralidade no planejamento das controversas. Este fato pode estar relacionado às 

concepções dos sujeitos de pesquisa sobre a Natureza da Ciência (NdC). Estas, 

possivelmente, concebem o conhecimento científico como um objeto pronto e 

imutável, sem espaço para questionamentos e possibilidade de outras opiniões. Sobre 

este aspecto Bispo, Maciel e Cabral (2016, p. 21, grifo nosso) quando apresentam a 
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possibilidade de haver uma abordagem de ensino-aprendizagem pautado na relação 

CTS/NdC&T, afirmam:  

 

Um currículo/curso de Ciências pautado numa abordagem CTS/NdC&T deve 
abarcar aspectos conflitantes e reestruturantes que proporcionem pensar 
criticamente sobre questões sociais externas a comunidade científica 
(armas de destruição em massa, meio ambiente, pobreza e miséria mundial, 
a escassez de alimentos, etc.) e questões internas à essa mesma 
comunidade (mitos, doutrinas e ética), de modo que relacionem essas 
questões com a Epistemologia e Filosofia da Ciência.  

 

Ainda sobre o segundo tópico de avaliação, P04 afirmou não considerar 

a temática da comercialização dos canudos uma QSC. Segundo a mesma: 

“atualmente, sabe-se que os prejuízos da utilização desse material superam as 

vantagens relacionadas a ele, assim, a controvérsia não é tão significante”. P02 

destacou que todas as questões favoreciam a interdisciplinaridade. P06 pontuou o 

trato de temáticas relacionadas ao meio ambiente e a sustentabilidade. 

As sugestões de melhoria para a oficina na formação continuada são 

explicitadas por meio de três aspectos: o pouco tempo de oficina (P03, P06); a 

existência de interrupções entre os encontros (P02, P01); e o “funcionamento da 

oficina após o horário de almoço” (P04, P07). Infelizmente, tais aspectos foram 

motivados pela obrigatória submissão à rotina escolar e aos horários de 

disponibilidade para a formação continuada. Esta justificativa é expressa na própria 

fala do formando, P07: “Creio que as limitações estejam mais associadas à nossa 

dinâmica de trabalho, impossibilitando nossa atenção mais ampliada à oficina”.  

Na formação inicial, as discussões foram mais longas e diversas durante 

o último encontro. A quantidade de QSC discutidas, no entanto, justifica este fato. Por 

esta razão, o tempo para o preenchimento do QF acabou sendo reduzido. Em 

contrapartida, a gravação das discussões favoreceu a análise e explicitação de falas 

e contribuições, anteriormente apresentadas. Desta forma, as sugestões/críticas aos 

momentos formativos foram sucintos e pontuaram temáticas já explicitadas nos 

tópicos anteriores: a relevância da abordagem, o ganho para a reflexão da prática 

docente e a necessidade do trato de QSC na formação inicial.  

Notavelmente as QSC propostas precisam de ajustes e melhor 

planejamento para sua implementação em sala de aula, como discutido no grande 

grupo durante as oficinas. Os momentos formativos, por sua vez, podem ser 

reconfigurados no sentido de favorecer momentos mais longos e estruturados em 
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ambientes que favoreçam a flexibilidade do tempo. Para além destes apontamentos, 

é possível notar que os momentos formativos perfizeram discussões valorosas, 

formativas e reflexivas para os formandos.  

 

“Não conhecia sobre a QSC, mas, com essa intervenção pude aprender 

de forma clara e prática. A intervenção disciplinar com toda certeza foi 

algo bastante significativo para minha formação docente. Muito obrigado 

por tudo!” (L06) 

“Até então eu não conhecia o ensino através de QSC, que se apresentou 

como uma excelente estratégia para envolver os alunos. A oficina foi 

excelente.” (L14) 

“Não posso afirmar que todos compreenderam, mas para mim foi muito 

importante”. (L10) 

“Formações como esta que agregam conhecimento são sempre bem-

vindas.” (L05) 

“A oficina ofereceu um bom momento de discussão e reflexão que 

certamente contribuiu para nossa prática docente”. (L07) 
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CAPÍTULO 4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Consideramos que a abordagem metodológica de Questões 

Sociocientíficas em processos de ensino-aprendizagem de Ciências pode viabilizar a 

conquista da Alfabetização Científica e Tecnológica do alunado. Tal abordagem, 

subsidiada pelo campo de estudos CTS, quando discutida em conjunto com professor 

em sua formação, seja inicial ou continuada, contribui para o trato de questões 

controversas em sala de aula.  

Quando não direcionados, a priori, os professores sentem-se inseguros 

e receosos pela utilização de estratégias que fomentem reflexões críticas, éticas e 

morais. As oficinas, neste sentido, foram estruturadas com o objetivo de fomentar 

momentos de formação docente baseados nos princípios da Educação CTS. Através 

deste contato, os sujeitos de pesquisa puderam refletir sobre suas práticas futuras 

e/ou atuais em sala de aula, no sentido de reconhecer a necessidade de extrapolar os 

conteúdos disciplinares e trabalhar o processo de ensino-aprendizagem com 

significado para a vida.  

Referente a primeira categoria de análise: O que sabem os sujeitos de 

pesquisa sobre QSC com enfoque CTS? Foi possível observar a insegurança e 

desconforto quanto à exigência de formar cidadãos conscientes e aptos a tomar 

decisões relacionando ciência-tecnologia-sociedade. Durante os primeiros momentos 

das oficinas, foi possível identificar pouco conhecimento formal quanto ao Campo de 

Estudos CTS e sua aplicabilidade à área da Educação, mais especificadamente ao 

Ensino de Ciências.  

Entendemos que, de maneira pontual, algumas contribuições puderam 

indicar tangenciamos à proposta na formação inicial e continuada de professores de 

Ciências. As demais falas entendiam a Educação CTS como uma forma de 

contextualizar os conteúdos disciplinares, facilitar a aprendizagem e evidenciar visões 

reducionistas quanto a compreensão sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade.  

Os licenciandos e professores em exercício, durante os momentos de 

exposição teórica e leitura compartilhada de artigos científicos, mostraram-se 

participativos e motivados à aquisição de novas práticas pedagógicas. O 

desconhecimento sobre abordagens metodológicas para a prática da Educação CTS, 

com vista à cidadania, foi paulatinamente substituído pelo estudo de Questões 

Sociocientíficas. Estas, foram consideradas relevantes pelos formandos, porém com 
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considerações sobre receios e dificuldades. Neste sentido, pontuamos a segunda 

categoria de análise: Qual relevância foi dada a esta abordagem pelos sujeitos de 

pesquisa? 

Neste tema de análise, foi possível identificar a importância de as 

temáticas esboçarem relações próximas à vida dos alunos. Os formandos perceberam 

que as contribuições e tomada de decisão são favorecidas quando a construção do 

conhecimento considera as experiências de vida diárias.  

A possível necessidade de estruturação/reestruturação dos conteúdos 

disciplinares também se fez presente nas discussões com o grande grupo. 

Consequentemente, os sujeitos de pesquisa compreenderam que é necessário 

contemplar aspectos éticos e morais, que ultrapassam as aprendizagens conteudistas 

e desleais à inclusão cidadã.   

A abordagem de QSC os impactou positivamente, mas, por outro lado, 

os inquietou. Esta inquietação, segundo as falas, é justificada pelo despreparo para o 

trato de questões controversas de caráter ético, moral, político e ambiental. O 

momento de fundamentação da prática docente, portanto, foi permeada por 

encantamentos e preocupações, mas acima de tudo foi possível manter a seriedade 

na exposição teórica e a clareza na transmissão de informações. As dificuldades não 

foram desfaçadas, outrossim, foram explicitadas e discutidas.  

Quanto a terceira categoria de análise: A elaboração de QSC foi 

formativa, do ponto de vista dialógico e reflexivo? A construção da QSC 

individualmente e posterior discussão no grande grupo possibilitou os formandos a 

tomarem a posição de mediadores de discussões éticas, morais, políticas e 

ambientais. A consciência da responsabilidade do professor no ambiente formativo da 

sala de aula os motivou à busca por informações e posicionamentos críticos e 

reflexivos. Ao longo dos momentos formativos, os sujeitos de pesquisa puderam 

analisar criticamente as QSC elaboradas, e através destas, pontuarem as vantagens 

e dificuldades geradas pela sua utilização. 

As Questões Sociocientíficas elaboradas esboçaram temáticas que 

constituíram três unidades temáticas: sustentabilidade e meio ambiente; saúde e bem-

estar e produção tecnológica. Todas estas contemplaram questões controversas com 

o potencial de serem inseridas em processos de ensino-aprendizagem, mesmo que 

através de ajustes e refinamentos, como os próprios formandos pontuaram. Apesar 
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da dificuldade de apresentarem as questões com posicionamentos neutros para o 

alunado, de apontar as relações interdisciplinares emergentes das temáticas (no caso 

dos licenciandos) e temerem por uma nova estruturação dos conteúdos disciplinares; 

as discussões foram consideradas como formativas e necessárias.   

É possível, portanto, inferir que a elaboração de QSC favoreceu a 

produção de um ambiente comunicativo, no qual os formandos puderem questionar 

suas práticas, e mais que isto, ressignificar suas concepções sobre as relações CTS. 

Nesta perspectiva, a promoção dos momentos formativos possibilitou o trabalho com 

todos os pontos de atenção apresentados no referencial teórico: o conhecimento 

sobre a Natureza das Ciências (NdC), contextualização e interdisciplinaridade. Tais 

pontos foram discutidos e apontados como meios de promover a Alfabetização 

Científica e Tecnológica (AC&T). 

Diante dos resultados, é possível considerar que a inclusão de QSC, no 

contexto da formação docente, apresenta-se como um direcionamento metodológico 

com o potencial de refletir sobre a prática docente e aperfeiçoar saberes disciplinares. 

A continuidade dos encontros formativos, como uma forma de acompanhar a 

utilização das QSC em processos de ensino-aprendizagem, perfaz um possível 

caminho a ser trilhado.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – TCLE utilizado na formação inicial  

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

Esclarecimentos  

Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada “Questões 

sociocientíficas no contexto da formação inicial e continuada de professores de 

Ciências da Natureza”, que tem como pesquisadora responsável a Profa. Julyana 

Cardoso Carvalho; e como coordenadora a Profa. Dra. Josivânia Marisa Dantas. 

A Oficina “Discutindo questões sociocientíficas na minha formação inicial” faz 

parte de uma pesquisa de dissertação de Mestrado Acadêmico do Programa de Pós-

graduação em Ensino de Ciências e Matemática (UFRN-CCET). A mesma tem como 

objetivo analisar um processo de construção de questões sociocientíficas por um 

grupo de licenciandos em Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

bem como observar como este tipo de construção de conhecimento é formativo do 

ponto de vista dialógico e comunicativo. Considerando tal discussão essencial para a 

conquista de uma Formação Inicial de qualidade, esperamos contribuir para a 

formação de professores-pesquisadores atentos as exigências do alunado em pleno 

século XXI.  

Caso você decida participar, deverá autorizar a fixação, o armazenamento e a 

exibição de sua imagem por meio de fotos e vídeos e deverá responder a 

questionamentos durante 2 (dois) encontros formativos, os quais ocorrerá nos dois 

primeiros encontros presenciais da disciplina de Estágio Supervisionado para 

Formação de Professores em Química (IV). Você tem o direito de se recusar a 

participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum 

prejuízo para você. Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão 

divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo 

divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados 

pela pesquisadora responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período 

de 5 anos.  

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com 

o pesquisador responsável: Profa. Julyana Cardoso Carvalho.  
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___________________ (rubrica do Participante) ___________________ (rubrica da Pesquisadora)  

 

Consentimento Livre e Esclarecido  

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de ter ficado ciente de todos os meus 

direitos, concordo em participar da pesquisa intitulada “Questões sociocientíficas no 

contexto da formação inicial e continuada de professores de Ciências da Natureza”, e 

autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar.  

Natal–RN, 8 de agosto de 2018.  

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável  

Como pesquisadora responsável pelo estudo “Questões sociocientíficas no 

contexto da formação inicial e continuada de professores de ciências da natureza”, 

declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 

metodológicos e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse 

estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser 

humano. 

 Natal–RN, 8 de agosto de 2018.  

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora responsável 
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APÊNDICE B – Questionário inicial utilizado na formação inicial 

 

Questionário inicial 

Oficina - Discutindo questões sociocientíficas na minha formação inicial 

Docente: Dra. Josivânia Marisa Dantas 

Mestranda: Julyana Cardoso Carvalho 

Disciplina: Estágio Supervisionado para Formação de Professores em Química (IV) 

Discente:___________________________________________________________ 

 

Instruções Iniciais:Este é um Questionário inicial que tem como objetivo conhecer 

o público participante da oficina. Licenciando, não se preocupe com as respostas, 

no sentido de estarem corretas. A única exigência que fazemos é quanto à 

veracidade e clareza nas informações escritas. Fique à vontade para expressar sua 

opinião e conhecimento, sobre as indagações realizadas.   

 

1.Refletir sobre educação ultrapassa a discussão referente a conteúdos elencados 

como específicos para cada nível escolar, ou acadêmico. Em pleno século XXI, falar 

sobre educação significa pensar em atitudes e valores que devem ser desenvolvidos 

para a prática cidadã, e desenvolver a capacidade de criticar os fenômenos que cerca 

os educandos (AULER; DELIZOICOV, 2006). Considerando a sua formação inicial, e 

tais necessidades formativas do alunado do século XXI, você se considera preparado 

para exercer o exercício da docência? Justifique seu posicionamento.  

 

2.Durante sua formação inicial, você estudou sobre a utilização da abordagem CTS 

(Ciência, Tecnologia e Sociedade) em aulas de Química, ou de Ciências? Se sim, por 

meio de qual(is) veículo(s) de comunicação (teses, dissertações, artigos, revistas, 

livros etc.)? Discorra de forma sucinta sobre este campo de estudos.  

 

3.Para Azevedo et al. (2013), a Educação CTS é um “guarda-chuva” para designar 

diferentes tipos de teorias sobre as conexões entre ciência, tecnologia, sociedade e 

ambiente, cujas Questões Sociocientíficas (QSC) estão inclusas. Você sabe o que é 

QSC? Se sim, conceitue com suas palavras.  

 

4. A partir do entendimento explicito na questão anterior, apresente um exemplo de 

QSC. Logo após, explicite qual(is)é(são) a(s) característica(s) que o fez(fizeram) 

apresentar tal exemplo.  
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APÊNDICE C – Material de apoio utilizado na formação inicial 

 

Material de apoio individual para a construção da Questão Sociocientífica 

Oficina - Discutindo questões sociocientíficas na minha formação inicial 

Docente: Dra. Josivânia Marisa Dantas 

Mestranda: Julyana Cardoso Carvalho 

Disciplina: Estágio Supervisionado para Formação de Professores em Química (IV) 

Discente:___________________________________________________________ 

 

Passo 1. Apresente a questão controversa 

que poderá ser tratada como uma Questão 

Sociocientífica. 

 

Passo 2. Quais as razões podem ser 

apontadas para a identificação da situação 

problema anterior como uma QSC? 

 

Passo 3. Qual o impacto desta QSC no 

âmbito pessoal, local, nacional e 

internacional? 

 

Passo 4. O que está sendo divulgado nos 

meios de comunicação sobre a QSC? 

 

Passo 5. Quais os conhecimentos científicos 

(da Química, Física e/ou Biológica) podem 

ser apresentados através da QSC. 

 

Passo 6. Quais temáticas (éticas, políticas, 

sociais e ambientais) podem ser abordadas 

com a utilização desta QSC? 
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APÊNDICE D – Questionário final utilizado na formação inicial 

 

Questionário Final  

Oficina - Discutindo questões sociocientíficas na minha formação inicial 

Docente: Dra. Josivânia Marisa Dantas 

Mestranda: Julyana Cardoso Carvalho 

Disciplina: Estágio Supervisionado para Formação de Professores em Química (IV) 

Discente:___________________________________________________________ 

 

Avaliação da minha QSC 

Direcionamentos: Este espaço é destinado à escrita de sugestões de 
modificação/aprimoramento dasua QSC. Após a discussão no grande grupo, você 

reconhece o potencial formativo da sua QSC para processos de ensino-aprendizagem? Se 
sim, ou se não, apresente a justificativa.  

 

Avaliação das QSC do grupo 

Direcionamentos: Neste espaço você pode apresentar alguma informação que lhe chamou 
atenção durante a discussão. Alguma questão controversa apresentada no grupo não é, 

em sua opinião, uma QSC? Como você avalia as construções realizadas pelo grupo? 

 

 

 

 

Avaliação da Oficina 

Direcionamentos: Este espaço é destinado às contribuições para a pesquisa em curso. 
Qual relevância você atribui para o assunto apresentado: a utilização de QSC para o 

ensino-aprendizagem de Química, ou mais amplamente de Ciências? Você conseguiu 
refletir sobre sua prática docente e formação inicial? Você teria alguma sugestão de 

melhoria para a oficina? 
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APÊNDICE E - TCLE utilizado na formação continuada 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada “Questões sociocientíficas no 

contexto da formação inicial e continuada de professores de Ciências da Natureza”, que tem 

como pesquisadora responsável a Profa. Julyana Cardoso Carvalho; e como coordenadora a 

Profa. Dra. Josivânia Marisa Dantas. 

AOficina “Discutindo Questões sociocientíficas na minha formação continuada” faz parte de 

uma pesquisa de dissertação de Mestrado Acadêmico do Programa de Pós-graduação em 

Ensino de Ciências e Matemática (UFRN-CCET). A mesma tem como objetivo analisar um 

processo de construção de questões sociocientíficas por um grupo de professores de Ciências, 

bem como observar como este tipo de construção de conhecimento é formativo do ponto de vista 

dialógico e comunicativo. Considerando tal discussão essencial para a conquista de uma 

Formação continuada de qualidade, esperamos contribuir para a formação de professores-

pesquisadores atentos as exigências do alunado em pleno século XXI.  

Caso você decida participar, deverá autorizar o armazenamento e a exibição de sua imagem 

e falas, por meio de fotos e gravações de áudio, e deverá responder a questionamentos durante 

5 (cinco) encontros formativos, os quais ocorrerão nas reuniões semanais da Área de Ciências 

da Natureza e Matemática do Colégio Estadual do Atheneu Norte Riograndense. Você tem o 

direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, 

sem nenhum prejuízo. Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que 

possa lhe identificar.  

 

Consentimento Livre e Esclarecido  

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em 

participar da pesquisa intitulada “Questões sociocientíficas no contexto da formação inicial e 

continuada de professores de ciências da natureza”, e autorizo a divulgação das informações 

por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa 

me identificar.  

Natal–RN, 12 de setembro de 2018.  
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_____________________________________________________________ 
Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável  

Como pesquisadora responsável pelo estudo “Questões sociocientíficas no contexto da 

formação inicial e continuada de professores de Ciências da Natureza”, assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodológicos e direitos que foram 

esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. Declaro ainda estar ciente que na inobservância 

do compromisso ora assumido estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas 

envolvendo o ser humano. 

 Natal–RN, 12 de setembro de 2018.  

_____________________________________________________________ 
Assinatura da pesquisadora responsável 
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APÊNDICE F – Questionário inicial utilizado na formação continuada 

 

Questionário inicial 

Oficina - Discutindo questões sociocientíficas na minha formação continuada 

Docente: Dra. Josivânia Marisa Dantas 

Mestranda: Julyana Cardoso Carvalho 

Professor(a) em formação continuada: 

____________________________________ 

  

Instruções Iniciais: Este é um Questionário inicial que tem como objetivo conhecer o 

público participante da oficina. Professor, não se preocupe com as respostas, no sentido de 

estarem corretas. A única exigência que fazemos é quanto à veracidade e clareza nas 

informações escritas. Fique à vontade para expressar sua opinião e conhecimento, sobre 

os questionamentos realizados.   

 

1.Refletir sobre educação ultrapassa a discussão referente a conteúdos elencados 

como específicos para cada nível escolar, ou acadêmico. Em pleno século XXI, falar 

sobre educação significa pensar em atitudes e valores que devem ser desenvolvidos 

para a prática cidadã, e desenvolver a capacidade de criticar os fenômenos que cerca 

os educandos (AULER; DELIZOICOV, 2006). Considerando tais necessidades 

formativas do alunado do século XXI, você se considera preparado para exercer o 

exercício da docência? Justifique seu posicionamento.  

2.Durante sua formação inicial e/ou continuada você estudou sobre a utilização da 

abordagem CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) em aulas de Ciências? Se sim, 

em que momento? Por meio de quais veículos de comunicação (teses, dissertações, 

artigos, revistas, livros etc.)? Discorra de forma sucinta sobre este campo de estudos.  

3.Para Azevedo et al. (2013), a Educação CTS é um “guarda-chuva” para designar 

diferentes tipos de teorias sobre as conexões entre ciência, tecnologia, sociedade e 

ambiente, cujas Questões Sociocientíficas (QSC) estão inclusas. Você sabe o que é 

QSC? Se sim, conceitue com suas palavras.  

4.A partir do entendimento explicito na questão anterior, apresente um exemplo de 

QSC. Logo após, explicite qual(is) é(são) a(s) característica(s) que o fez(fizeram) 

apresentar tal exemplo.  
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APÊNDICE G – Material de apoio utilizado na formação continuada 

 

Material de apoio individual para a construção da Questão Sociocientífica 

Oficina - Discutindo questões sociocientíficas na minha formação Continuada 

Docente: Dra. Josivânia Marisa Dantas 

Mestranda: Julyana Cardoso Carvalho 

Professor(a) em formação continuada:-

____________________________________ 

 

Passo 1. Apresente a questão 

controversa que poderá ser tratada 

como uma questão sociocientífica. 

 

Passo 2. Quais as razões podem ser 

apontadas para a identificação da 

situação problema anterior como uma 

QSC? 

 

Passo 3. Qual o impacto desta QSC no 

âmbito pessoal, local, nacional e 

internacional? 

 

Passo 4. O que está sendo divulgado 

nos meios de comunicação sobre a 

QSC? 

 

Passo 5. Quais os conhecimentos 

científicos (da Química, Física e/ou 

Biológica) podem ser apresentados 

através da QSC. 

 

 

 

Passo 6. Quais temáticas (éticas, 

políticas, sociais e ambientais) podem 

ser abordadas com a utilização desta 

QSC? 
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APÊNDICE H – Questionário final utilizado na formação continuada 

 

Questionário Final 

Oficina - Discutindo questões sociocientíficas na minha formação Continuada 

Docente: Dra. Josivânia Marisa Dantas 

Mestranda: Julyana Cardoso Carvalho 

Professor(a) em formação continuada:-

____________________________________ 

 

Avaliação da minha QSC 

Direcionamentos: Este espaço é destinado à escrita de sugestões de 
modificação/aprimoramento da sua QSC. Após a discussão no grande grupo, você 

reconhece o potencial formativo da sua QSC em processos de ensino-
aprendizagem? Se sim, ou se não, apresente a justificativa. 

 

 

 

Avaliação das QSC do grupo 

Direcionamentos: Neste espaço você pode apresentar alguma informação que lhe 
chamou atenção durante a discussão. Alguma questão controversa apresentada no 

grupo não é, em sua opinião, uma QSC? Como você avalia as construções 
realizadas pelo grupo? 

 

 

 

 

 

 

Avaliação da Oficina 

Direcionamentos: Este espaço é destinado às contribuições para a pesquisa em 
curso. Qual relevância você atribui para o assunto apresentado: a utilização de QSC 
para o ensino-aprendizagem de Ciências? Você conseguiu refletir sobre sua prática 

docente e formação continuada? Você teria alguma sugestão de melhoria para a 
Oficina? 

 

 

 

 

 

 

 


