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RESUMO 

 

Questões da Ciência e Tecnologia presentes no cotidiano e permeadas por aspectos sociais, 

políticos, econômicos, éticos, culturais são denominadas Questões Sociocientíficas (QSC). 

Diante das diversas possibilidades que as QSC apresentam para o Ensino de Ciências da 

Natureza, pretendeu-se, ao recorrer a uma intervenção pedagógica, responder a seguinte 

questão: De que modo a abordagem de QSC, por meio de estratégias de ensino e 

desenvolvimento de Sequência Didática, pode contribuir para a formação continuada de 

professores de Ciências da Natureza? O objetivo geral desta pesquisa foi avaliar o potencial da 

abordagem de QSC na formação continuada de professores de Ciências da Natureza da rede 

pública estadual paulista. A intervenção consistiu em um curso de formação continuada para 

professores de Ciências das séries finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) que lecionam 

em escolas públicas do estado de São Paulo. Como instrumento de coletas de dados foram 

utilizados: Questionários, Grupo Focal e as Sequências didáticas desenvolvidas pelos 

professores. E, os dados coletados foram analisados por meio da técnica de Análise de 

Conteúdo. Os resultados obtidos permitiram confirmar que abordagem de QSC, a partir de 

Sequências Didáticas articuladas com temas como Alfabetização Científica, Argumentação, 

História da Ciência e Natureza da Ciência, contribuem para a formação continuada de 

professores de Ciências da Natureza no sentido de potencializar aspectos reflexivos e 

epistemológicos sobre a Educação CTS. 

 

Palavras-chaves: Ensino de Ciências da Natureza; Formação de Professores; Intervenção 

Pedagógica; Questões Sociocientíficas. 
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ABSTRACT  

 

Science and Technology questions present in everyday life and propagated by social, political, 

economic, ethical, cultural aspects are called Socio-Scientific Issues (SSI). Facing a variety of 

possibilities that the SSI present for the Teaching of Natural Sciences, it was intended, resorting 

to a pedagogical intervention, to answer the following question: How does the SSI approach, 

through SD teaching and development strategies, can contribute to the continuous education of 

Natural Sciences' teachers? The overall objective of this research was to evaluate the potential 

of the SSI approach in the continuous education of Natural Sciences teachers in the state public 

system of São Paulo. The intervention consisted of a continuous education course for science's 

teachers in the final grades of elementary school (6th to 9th grade) who teach in public schools 

in the state of São Paulo. As a method for collecting the data, it was used: questionnaires, focus 

groups and the didactic sequences developed by the teachers were used. The data collected was 

analyzed using the Content Analysis technique. The results obtained allowed us to confirm that 

the SSI approach, based on Didactic Sequences articulated with themes such as Scientific 

Literacy, Argumentation, History of Science and Nature of Science, contribute to the 

continuous training of Natural Sciences teacher's in order to enhance reflective and 

epistemological aspects about STS Education. 

 

Keywords: Teaching of Natural Sciences; Teacher training; Pedagogical Intervention; Socio-

Scientific Issues. 
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INTRODUÇÃO 

1. O Pesquisador: Aspectos da Formação Profissional e Acadêmica 

Antes de apresentar as possíveis contribuições desta pesquisa para o Ensino de 

Ciências, peço licença para compartilhar uma retrospectiva que tomei a liberdade de trazer por 

meio de um memorial, visando revelar aspectos importantes que serviram de alicerce para a 

proposição de questionamentos e esclarecimentos de dúvidas, num processo contínuo de 

aprendizagem e buscas para meu aperfeiçoamento pessoal e profissional.  

 Tendo como pano de fundo, em minha história, uma infância na periferia da cidade de 

São Paulo, mais precisamente no bairro do Itaim Paulista, sendo aluno de escola pública, desde 

cedo, vivenciei as dificuldades que meus professores tinham no ambiente de trabalho: pouca 

valorização salarial, indisciplina dos alunos, recursos materiais e/ou diversas outras questões, 

que perduram até hoje.  

No entanto, meus pais, mesmo com pouca escolarização e escasso capital financeiro, 

contribuíram em muito para meu sucesso presente, pois sempre acreditaram em mim e me 

apoiaram no prosseguimento dos meus estudos.  

Nesse ambiente de inquietações, a paixão demonstrada por alguns no exercício docente 

foi um dos elementos mais marcantes para a tomada da minha decisão em ingressar na 

educação, com a convicção de que haveria desafios, dada a complexidade do exercício da 

profissão que trouxe à tona esse meu sentir pelo pronome indefinido “alguns” por mim 

selecionado ao me referir à identificação quantitativa dos professores, trazendo a certeza de que 

eu também poderia ser um “apaixonado” e, quem sabe, não alterar tal indefinição para “muitos”. 

Definir o que é ser professor não se trata de uma simples tarefa. No entanto, 

sabiamente, um dos mais renomados pesquisadores do ensino de Ciências, Cachapuz (2012, 

p.23) apresenta essa profissão, como sendo uma das “mais complexas e socialmente 

responsáveis que se inventou, provavelmente a par com a prática da medicina e da 

jurisprudência (todas envolvem o contato direto com as pessoas)”.   
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Nesta sintonia, ao longo da minha carreira, com mais de uma década na docência, os 

desafios em face da responsabilidade social acabam resultando em grandes experiências, com 

as quais tenho me deparado, seja pela necessidade de refletir e reinventar minhas práticas 

(demanda da complexidade do processo de ensino-aprendizagem) ou nas vivências por meio 

dos reencontros com estudantes (vislumbro o papel social desta profissão), com relatos 

contendo os percursos “pós-escola”, com ênfase na influência dos conhecimentos 

proporcionados  por intermédio das minhas atividades e de toda a equipe docente na formação 

pessoal e profissional permeada por experiências importantes oriundas desta escola pública, 

tantas vezes questionada. 

Nas esteiras desses apontamentos, a seguir, acrescento minha trajetória acadêmica, 

com início, em 2002, no curso de licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade 

Guarulhos, com a duração de três proveitosos anos, trazendo-me a possibilidade de não só 

aprofundar meus conhecimentos do mundo das Ciências Físicas e Naturais, mas também, 

novamente, encontrar professores que buscavam compartilhar, com responsabilidade e 

profundidade, conhecimentos específicos das diversas áreas (Botânica, Citologia, Ecologia, 

Genética, Evolução, Zoologia) e, diante disso,  fizeram a diferença em minha formação. 

Em 2003, mesmo não portando, ainda, o diploma de licenciado em Ciências 

Biológicas, tive a audácia de prestar um concurso para a Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo e fui aprovado para os cargos de professor nos componentes curriculares de Biologia 

e Ciências Físicas e Biológicas. Após alguns anos de espera, em janeiro de 2006, tomei posse 

do cargo de professor de Ciências Físicas e Biológicas, no qual permaneço até a presente data. 

O ingresso no curso de Especialização em Ensino de Ciências em 2010 permitiu a 

inserção num contexto de pesquisas em Ensino de Ciências que ainda não tinha vivenciado, 

mesmo sendo professor de Ciências, pois associava Ciências às áreas de Botânica, Zoologia, 

Genética, entre outras. Consequentemente, pude enxergar possibilidades de reflexão e 

construções de ações, à luz da prática em sala de aula que, sem dúvida, presentearam-me com 

aprendizagens significativas. 

Além disso, a participação, em alguns eventos na área de ensino, motivou-me a 

continuar os estudos e entender melhor as contribuições das pesquisas para a minha prática e, 

concluído o curso, fui estimulado pelo, então orientador, Prof. Dr. Guilherme Lima, a 

prosseguir de forma a ingressar no mestrado.  
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Em 2015, iniciei a pesquisa no mestrado em Ensino de Ciências. No entanto, é 

primordial esclarecer que conciliar os estudos e uma jornada de mais de 12 horas diárias de 

aulas numa escola pública, dedicando as sextas-feiras e sábados, não foi fácil. Por isso, para 

concluir essa etapa, os amigos e amigas que fiz e tudo que aprendi foram essenciais.  

De modo mais abrangente, considero que o mestrado se tornou um divisor de águas, 

pois tive, por meio da minha orientadora Profa. Dra. Maria Delourdes Maciel, o contato com 

os pressupostos da Educação CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade). Em decorrência disso, 

pude relatar, em conjunto com os  vários colegas docentes que cursaram o componente 

curricular de CTS, as contribuições na mudança de olhar para Ciência oferecida nas formações: 

“neutras” e “prontas” e, assim, passei a compreender possíveis influências (econômica, cultural, 

política, sociais) que atuam sobre a Ciência,  em que a “provisoriedade” do conhecimento 

científico – conhecimentos, tidos, como inabaláveis, são passíveis de questionamentos e outras 

ideias podem ser trazidas à tona. 

Dessa forma, as disciplinas de Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e História e 

Epistemologia das Ciências que cursei durante o mestrado, e a participação no grupo de 

pesquisa do Núcleo Interdisciplinar em Pesquisa em Ensino de Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(NIEPCTS) aguçaram minha vontade em compreender questões relacionadas à Ciência e 

Tecnologia que permeiam direta ou indiretamente a vida dos cidadãos: as denominadas 

Questões Sociocientíficas (QSC). 

Em toda a pesquisa de mestrado, empenhei-me em leituras acerca das concepções 

teóricas sobre as QSC, de modo a compreender como essas questões são apresentadas por 

pesquisadores brasileiros e alguns do contexto latino-americano, no que se refere à formação 

de professores, construção de práticas pedagógicas e presença nos materiais didáticos, havendo, 

com isso, a busca pela  compreensão quanto ao como as QSC poderiam estar presentes nos 

materiais de apoio ao aluno (Caderno do Aluno), disponibilizados pela Secretaria de Educação 

do Estado de São Paulo.  

Diante disso, para que a Ciência pudesse ser apresentada de modo a aproximar-se de 

uma Educação CTS, culminando na formação de cidadãos críticos e empoderados de 

conhecimentos, capazes de contribuir para o entendimento de temas atuais e produção de ações 

na sociedade em que estão inseridos, as análises produzidas demonstraram a necessidade de 

ampla abordagem relacionada a alguns temas propostos aos estudantes.  
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Todavia, a pesquisa de mestrado limitou-se, principalmente por conta da duração do 

curso e das expectativas requeridas, a produzir reflexões iniciais sobre a articulação entre QSC 

e o Currículo de Ciências da Natureza de um dos maiores sistemas públicos de ensino brasileiro. 

Ao almejar a continuidade do estudo para fins de doutorado, assumi o compromisso de 

pesquisar sobre a articulação entre QSC e formação docente, que no contexto do sistema de 

ensino público paulista, configurar-se-ia como algo inovador. 

Em 2017, iniciei o doutoramento em Ensino de Ciências, ciente dos desafios já 

apontados no trabalho oriundo do mestrado. As reflexões oriundas das disciplinas assumiram 

um caráter mais profundo e demandaram maior senso de criticidade; uns dos aspectos que 

norteiam o trabalho de um pesquisador. Apesar de ter ingressado no curso já com algumas 

questões de estudo em mente, capazes produzir conhecimentos acerca da abordagem de QSC e 

a formação docente, confesso não ter sido uma tarefa fácil definir um ponto exato de 

convergência desses aspectos.  

Em fevereiro de 2019, assumi a responsabilidade de conciliar a função de Professor 

Coordenador do Núcleo Pedagógico (PCNP) na Diretoria de Ensino Leste 2, no período diurno, 

com a de Professor de Educação Básica, período noturno, a qual venho exercendo desde 2005. 

Essa nova experiência trouxe vários desafios e aprendizagens, principalmente, no que se refere 

à formação de professores. Após quase dois anos nessa função, pude refletir e vivenciar 

situações que exemplificam o quanto é complexa e desafiadora a formação de professores. 

Diante das considerações acima, destaco que as leituras, discussões e desdobramentos 

do trabalho empírico, a ser detalhado neste trabalho, como o curso de formação de professores, 

geraram inquietações, questionamentos e constatações que, embora limitadas a um pequeno 

grupo de professores, fizeram emergir conhecimentos e colaboraram com a minha formação 

pessoal e profissional.  

Em decorrência, a submissão desta pesquisa, ao crivo de cada um dos leitores, busca 

trazer reflexões e conhecimentos que possam ser analisados e questionados, para que não 

somente possa ofertar à comunidade novas perspectivas sobre a temática abordada, mas 

também seja capaz de provocar, no futuro doutor, a busca de elementos não considerados 

durante a pesquisa, mas que podem refinar a tese apresentada. 
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2. Tema/Problemática  

A existência, ainda hoje, de um ensino de Ciências da Natureza, pautado pelo modelo 

tradicional, causa o desinteresse dos jovens, e por se caracterizar como descontextualizado da 

realidade atual, tem sido posto em discussão nas últimas décadas, com vistas à superação das 

limitações. Neste sentido, as contribuições do movimento CTS têm sido apontadas como 

caminho favorável enquanto proposta de ressignificação do Ensino de Ciências.  

A abordagem de questões cotidianas sobre Ciência e Tecnologia, que permitam aos 

estudantes a construção de argumentos e a compreensão de diversos aspectos relacionados à 

política, cultura, religião, economia, ética, fazem das Questões Sociocientíficas (QSC) um 

importante instrumento para o desenvolvimento da alfabetização científica e da construção de 

uma nova forma de compreender a Ciência e a Tecnologia, sem desconsiderar os impactos dos 

mesmos sobre a Sociedade. No entanto, os professores de Ciências apresentam dificuldades em 

tratar essas questões com seus estudantes e, por isso, tal ação pode ser vista por alguns 

professores como um dilema. 

Permeando essas exposições, Martínez-Pérez et al (2011, p.2) definem como QSC 

aquelas que “envolvem controversas públicas que são permanentemente discutidas pela mídia, 

também abrangem aspectos éticos e morais, assim como análises de risco e impactos globais”. 

No que diz respeito à importância das QSC para o Ensino de Ciências da Natureza, os autores 

afirmam que elas apresentam importantes perspectivas de pesquisa que podem ser exploradas 

na formação de professores e nos processos discursivos no Ensino de Ciências, já que 

possibilitam transformar a tradicional transmissão de conteúdos disciplinares de Ciências e 

contribuir para as subjetividades dos estudantes e na realização do trabalho coletivo. 

Por oportuno, destacam-se as contribuições de Martínez-Pérez (2012), ao afirmar que 

as QSC representam um avanço didático na medida em que o professor mobiliza os 

conhecimentos disciplinares para esferas sociais, questionando, com isso, a ideologia tecnicista 

do currículo. 

Silva (2016), fundamentando-se na análise das situações de aprendizagem presentes 

em um material de apoio disponibilizado aos estudantes do sistema estadual público de 

educação, ao procurar compreender se as QSC eram abordadas no Currículo de Ciências da 

Natureza do Estado de São Paulo, constatou que alguns temas abordados nas situações de 
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aprendizagem possuem relações com QSC, podendo ser desenvolvidos numa perspectiva 

controversa. O autor desenvolveu, a partir destas constatações, uma proposta de matriz de 

análise que apresenta elementos constituintes das QSC. 

Diante das diversas possibilidades viabilizadas pelas QSC ao Ensino de Ciências da 

Natureza, são necessários estudos para que possam ser melhor compreendidas. 

Consequentemente, é preciso conhecer os modos como os professores desenvolvem ou 

poderiam desenvolver estas questões, bem como as concepções que possuem acerca de temas 

que envolvem diversas esferas e não se limitam apenas à discussão de conceitos científicos, 

concatenando-se na melhor formação dos seus estudantes. 

Considerando os reflexos do discutido anteriormente, algumas questões inquietaram e 

subsidiaram a formação da questão de pesquisa:  

1. Quais concepções e potencialidades podem ser identificadas, na formação 

continuada de professores de Ciências da Natureza, a partir da abordagem de 

QSC e temas como AC, Argumentação, NdC e Educação CTS? 

2. Quais contribuições e desafios, para o ensino e aprendizagem de Ciências da 

Natureza, os professores identificam durante o desenvolvimento de SD, com 

foco na abordagem de QSC, a partir do Currículo de Ciências do Estado de São 

Paulo? 

 

3. Questão problema 

De que modo a abordagem de QSC, por meio de estratégias de ensino e 

desenvolvimento de SD, pode contribuir para a formação continuada de professores de Ciências 

da Natureza?  

4. Justificativa  

A abordagem de temas1 discutidos por diversos pesquisadores e professores em Ensino 

de Ciências da Natureza como Alfabetização Científica, Argumentação no Ensino de Ciências, 

 
1 Destaca-se que a expressão Abordagem de Temas não será empregada nesta pesquisa como referência à proposta 

curricular de Abordagem temática apresentada por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2007).  
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Natureza da Ciência (NdC), Questões Sociocientíficas (QSC) demonstra a necessidade de uma 

formação docente que possa contribuir para que a prática não se limite apenas à transmissão de 

conceitos científicos. Nesse caminho, o Currículo de Ciências do Estado de São Paulo apresenta 

convergência com essa proposta, ao afirmar que:  

O aprendizado das Ciências no Ensino Fundamental deve desenvolver temas 

que preparem o aluno para compreender o papel do ser humano na 

transformação do meio ambiente; posicionar-se perante a problemática da 

falta de água potável em futuro próximo ou do uso consciente dos meios de 

transporte; compreender a necessidade crescente de energia e as 

consequências ambientais disso; refletir sobre a existência do ser humano, da 

Terra, do Universo e também sobre o próprio significado de vida. (SÃO 

PAULO, 2010, p. 33). 

 

No entanto, a articulação de ações voltadas à promoção de programas de formação 

inicial e continuada dos professores exige a compreensão do conhecimento acerca do disposto 

sobre essa temática nas diretrizes que norteiam os currículos dos sistemas de ensino.  

 Nessa direção, o estudo desenvolvido por Silva (2016) possibilitou a identificação de 

potencialidades de temas abordados nas situações de aprendizagens presentes no Currículo de 

Ciências da Natureza do Estado de São Paulo fossem desenvolvidas com inspiração em uma 

perspectiva de QSC. Entretanto, não puderam ser contempladas as indagações quanto ao modo 

que os professores deste sistema de ensino compreendem as QSC.  

Diante dessas constatações, esta pesquisa se justifica pela necessidade de 

identificar/compreender as dificuldades que os professores de Ciências da Natureza apresentam 

para abordar as QSC e revelar quais estratégias apresentadas, no transcorrer do curso de 

formação continuada, possibilitaram a construção e desenvolvimento das sequências didáticas 

que contribuíram na elaboração das propostas de trabalho para fomentar as QSC, no Currículo 

de Ciências nas séries finais do Ensino Fundamental do sistema público, estadual e paulista de 

educação. 

Importa notar que este estudo é parte do projeto, em desenvolvimento pelo Núcleo 

Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em CTS (NIEPCTS), junto ao Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, coordenado pela profa. Dra. Maria Delourdes 

Maciel, o CYTPENCRI: Educación de las competencias científica, tecnológica y pensamiento 

crítico mediante la enseñanza de temas de naturaleza de ciencia y tecnología (Project 

EDU2015-64642-R). 
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5. Objetivos:   

5.1 Objetivo Geral: 

Avaliar o potencial da abordagem de QSC na formação continuada de professores de 

Ciências da Natureza da rede pública, estadual e paulista. 

5.2 Objetivos específicos: 

• Realizar um curso de formação continuada para professores de Ciências da 

Natureza do Ensino Fundamental, por meio de uma intervenção pedagógica com 

foco nas QSC. 

• Avaliar o impacto da intervenção pedagógica na formação continuada e na 

prática educativa de professores de Ciências da Natureza. 

• Identificar de que modo os professores propõem a abordagem de QSC na sala de 

aula a partir da análise de SD desenvolvidas por eles. 

 

6. Tese 

A abordagem de QSC, diante de SD articuladas com temas como AC, Argumentação, 

HC e NdC, contribui para a formação continuada de professores de Ciências da Natureza no 

sentido de potencializar aspectos reflexivos e epistemológicos sobre a Educação CTS. 

 

 

7. Metodologia 

Esta pesquisa de caráter qualitativo se desenvolveu, tendo em vista a abordagem da 

Pesquisa Intervenção Pedagógica, constituída por três momentos: planejar, implementar e 

avaliar (DAMIANI et al 2013). 

Salienta-se que esse tipo de abordagem se trata de “investigações que envolvem o 

planejamento e a implementação de interferências (mudanças, inovações) – destinadas a 

produzir avanços, melhorias nos processos de aprendizagem dos sujeitos que delas participam 

– e a posterior avaliação dos efeitos dessas interferências” (DAMIANI et al, 2013, p. 58). 
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Como instrumento de coletas de dados foram utilizados: questionários sobre perfil dos 

professores e conhecimentos iniciais sobre Alfabetização Científica, Argumentação, NdC e 

QSC; diário de bordo do pesquisador com registro das aulas; sequências didáticas elaboradas e 

desenvolvidas pelos professores ao longo do curso de formação continuada; e os registros do 

Grupo Focal. 

 Os dados coletados foram apresentados por meio da Análise de Conteúdo (BARDIN, 

2011). 

8. Colaboradores da Pesquisa 

 

Para que a pesquisa pudesse ser desenvolvida, utilizou-se formulário eletrônico 

(enviado por e-mail) a fim de realizar o processo seletivo objetivando escolher os oito 

professores de Ciências da Natureza dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) que 

lecionavam em uma das escolas públicas que integram a Diretoria de Ensino Leste 2 - Secretaria 

de Educação do Governo do Estado de São Paulo. 

 Localizada na cidade de São Paulo, na região leste, no bairro de São Miguel Paulista 

(Figura 1), sendo responsável por escolas estaduais e particulares localizadas em bairros que 

abrangem as regiões do Itaim Paulista, São Miguel Paulista e Guaianases, essa Diretoria é 

responsável pelo atendimento de 92 unidades, de modo a contemplar estudantes dos Anos 

Iniciais (1º ao 5º ano) e Anos Finais (6º ao 9º ano) do Ensino Fundamental e Ensino Médio (1ª 

a 3ª série).  

Nas unidades escolares estaduais, há um quadro composto pelo total de 4772 

professores, sendo 1477 Professores de Educação Básica I (que lecionam para os Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental) e 3295 Professores de Educação Básica II (que lecionam para os Anos 

Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio), dentre os quais, quanto ao gênero, são 3553( 

feminino) e 1219 ( masculino), divididos pela seguinte faixa etária: 121 docentes entre 20 a 29 

anos da idade; 1166 docentes entre 20 a 29 anos de idade; 1634 docentes entre 40 a 49 anos de 

idade; 1534 docentes entre 50 a 59 anos de idade; e 317 docentes acima dos 60 anos de idade 

(SÃO PAULO, 2019b).  
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Figura 1. Localização da Diretoria Regional de Ensino Leste 2 

 

Fonte: Google (2020) 

 

9. Contexto da Pesquisa 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, ofertou-se um curso de formação continuada 

nas dependências da Rede de Formação de Professores, localizada na Escola Estadual Manoel 

de Nóbrega, em São Miguel Paulista, com carga horária de 40 horas, sendo 20 horas presenciais, 

divididas em 5 encontros com 4 horas de duração, às quartas-feiras pela manhã, e 20 horas de 

atividades complementares (leituras de artigos e produção de sequências didáticas). 

Durante o curso, foram abordados temas acerca da Alfabetização Científica (AC), 

Argumentação, História e Natureza da Ciência (NdC), Questões Sociocientíficas (QSC) e 

Sequências Didáticas (SD). 

As atividades desenvolvidas durante o curso consistiram em leituras, debates, análises 

de casos, elaboração e aplicação de Sequência Didática, sendo considerados aprovados os 

professores que obtiveram aproveitamento satisfatório, frequência mínima de 80% e 

elaboraram a Sequência Didática. Para tanto, os objetivos do curso foram: 

• Propor discussões acerca da importância para a formação de Professores de 

Ciências da Natureza e as implicações para o ensino de Ciências de temas como 

a Alfabetização Científica (AC), Argumentação, História e Natureza da Ciência 

(NdC) e Questões Sociocientíficas (QSC). 

• Identificar as dificuldades apresentadas pelos professores quanto a abordagem 

das QSC, a partir do Currículo de Ciências da Natureza do Estado de São Paulo. 
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• Apresentar experiências pedagógicas construídas a partir de Questões 

Sociocientíficas (QSC). 

• Assessorar os professores no desenvolvimento de estratégias didáticas que 

abordem Questões Sociocientíficas (QSC). 

 

10. Organização da tese 

 

A tese está organizada em oito partes, conforme consta a seguir:  

Na Introdução, são compartilhados os aspectos da formação profissional e acadêmica 

do pesquisador e os elementos da pesquisa, tais como: Questões problemas; Justificativa; 

Objetivos; Tese; Metodologia; Colaboradores da Pesquisa; e Contexto da Pesquisa.  

No Capítulo I, por intermédio do referencial teórico, apresentam-se discussões acerca 

do Ensino de Ciências da Natureza, Questões Sociocientíficas e Formação de Professores.  

No Capítulo II, há o detalhamento do percurso de desenvolvimento da pesquisa, de 

modo a revelar a descrição dos aspectos relacionados ao Planejamento, Implementação e 

Avaliação da Pesquisa Intervenção Pedagógica. 

 No Capítulo III, são analisados e discutidos os dados obtidos a partir da intervenção 

pedagógica realizada por meio do Curso de Formação Continuada destinado aos Professores de 

Ciências da Natureza.  

Nas Considerações Finais, constam as reflexões considerando as análises resultantes 

desta pesquisa, tendo por base o Referencial Teórico e os aspectos levantados nas análises de 

dados que possibilitam a confirmação da tese em face dos objetivos propostos.  

Em seguida, nas Referências, são descritos os materiais consultados para subsidiar os 

aspectos teóricos, metodológicos e reflexivos e, por fim, os Apêndices compostos pelos 

questionários e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, utilizado na intervenção 

pedagógica e os Anexos dos documentos relacionados à pesquisa:  Parecer do Comitê de Ética 

em Pesquisa; Comunicado de Inscrição e Termo de Anuência de realização do Curso de 

Formação; Publicações em Diário Oficial; e Sequências Didáticas elaboradas pelos cursistas 
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CAPÍTULO I - REFERENCIAL TEÓRICO SOBRE O ENSINO DE 

CIÊNCIAS DA NATUREZA, QSC E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Neste capítulo, serão apresentados os referenciais teóricos que contribuíram para as 

reflexões e análises dos dados desta pesquisa, tendo por base três principais temas: Ensino de 

Ciências, Questões Sociocientíficas e Formação de Professores. 

 

1.1. O Ensino de Ciências da Natureza na BNCC e no Currículo Paulista 

As propostas atuais para o Ensino de Ciências da Natureza na Educação Básica exigem 

a oferta de novas possibilidades de aprendizagem destinadas aos estudantes e garantia aos 

professores da realização de formações inicial e continuada que contribuam, de fato, com a 

vivência de mudanças significativas no contexto escolar e na sociedade.  

Nas últimas décadas, no contexto educacional brasileiro, vem se discutindo a 

construção de uma base nacional comum curricular que possibilite, de forma mais 

sistematizada, que “redes e escolas garantam um patamar comum de aprendizagens a todos os 

estudantes” (BRASIL, 2017, p. 8). Nesse sentido, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

foi homologada com a finalidade de: 

[...]contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações, em âmbito federal, 

estadual e municipal, referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração 

de conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada para 

o pleno desenvolvimento da educação (BRASIL, 2017, p. 8). 

 

Sem negar o contributo por se tratar de um país com dimensões continentais e rica 

diversidade cultural, em especial, no que diz respeito às questões educacionais, a promoção de 

alinhamentos entre diferentes âmbitos exige que sejam promovidos diálogos constantes entre 

os diversos setores da sociedade civil, tendo um olhar multifacetado voltado às experiências já 

vivenciadas nos diversos sistemas de ensino brasileiro.  

A Base Nacional Comum Curricular constitui-se como:  

[...] um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo 

de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das 
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etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento” (BRASIL, 2017, p. 7).  

 

Segundo esse documento, as aprendizagens essenciais devem assegurar aos estudantes 

o desenvolvimento de dez Competências Gerais: 1. Conhecimento; 2. Pensamento científico, 

crítico e criativo; 3. Repertório cultural; 4. Comunicação; 5. Cultura digital; 6. Trabalho e 

projeto de vida; 7. Argumentação; 8. Autoconhecimento e autocuidado; 9. Empatia e 

cooperação; 10. Responsabilidade e cidadania (BRASIL, 2017). 

Somando às discussões, salienta-se que partir dessas Competências Gerais, a BNCC 

apresenta as particularidades das etapas do Educação Básica (Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio), por meio dos Campos de Experiências, para a Educação Básica, 

e das áreas do conhecimento, para o Ensino Fundamental (Matemática; Ciências Humanas; 

Linguagens e Ciências; Ensino Religioso) e Ensino Médio (Linguagens e suas tecnologias; 

Matemática e suas tecnologias; Ciências da Natureza e suas tecnologias; Ciências humanas e 

sociais aplicadas; Formação técnica e profissional). 

Antes de prosseguir, de caminhar um pouco mais, alerta-se que, apesar de a BNCC 

constituir-se como um documento que apresenta críticas de professores, sindicatos e 

pesquisadores da área da educação, é inquestionável sua influência na construção de propostas 

Curriculares dos estados que compõem todo o território nacional, haja vista que tal documento 

existe em resposta ao assegurado em Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

ao se prever que “serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a 

assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e 

regionais” (BRASIL, 1988).  

Defronte a esses desafios, espera-se que a BNCC “ajude a superar a fragmentação das 

políticas educacionais, enseje o fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas 

de governo e seja balizadora da qualidade da educação” (BRASIL, 2017, p. 8). 

Neste sentido, torna-se essencial compreender de que forma o ensino de Ciências da 

Natureza e as propostas de superação às demandas atuais da sociedade apresentam-se descritos 

na BNCC e, num contexto mais específico desta pesquisa, no Currículo do Estado de São Paulo 

(Currículo Paulista). 
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O Currículo Paulista destinado à Educação Infantil e aos Anos Iniciais e Finais do 

Ensino Fundamental foi homologado no ano de 2019 e organizado a partir da BNCC e, no que 

se refere ao Currículo do Ensino Médio, sua homologação ocorreu no ano de 2020.  

Esse documento tem como fundamentos pedagógicos: 1. O Compromisso com a 

Educação Integral; 2. O compromisso com o desenvolvimento de competências; 3. O 

compromisso com a alfabetização, o letramento e os (multi)letramentos em todas as áreas do 

conhecimento; 4. O estímulo e apoio à construção do Projeto de Vida dos Estudantes; 5. 

Tecnologia digital: o estudante como consumidor e produtor de tecnologia; 6. O processo de 

avaliação a serviço das aprendizagens dos estudantes (SÃO PAULO, 2019). 

As discussões desses fundamentos no processo de formação continuada dos 

professores da rede estadual devem contribuir para a compreensão não somente dos 

fundamentos, mas também dos seus impactos considerando as ações articuladas na comunidade 

escolar. 

Todavia, esse processo discursivo não deve se limitar a um monólogo no cotidiano do 

professor, dada a capacidade de mobilizar a comunidade escolar no sentido de apresentar as 

possibilidades e desafios a serem observados a partir do currículo e na garantia de direitos 

constitucionais no que se refere aos princípios em que será ministrado o ensino que permeiam, 

dentre outros, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber (BRASIL, 1988) . 

Nesse panorama, a formação dos estudantes considerando-se o desenvolvimento das 

dimensões intelectual, física, emocional e cultural, constitui uns dos compromissos da   

Educação Integral destinados à atuação na sociedade contemporânea e que tem exigido uma 

maior autonomia dos sujeitos para acessar, selecionar e construir pontos de vista frente ao 

volume de informações e conhecimentos disponíveis (SÃO PAULO, 2019). 

No que diz respeito ao compromisso com o desenvolvimento de competências, 

destaca-se que, ao final do Ensino Fundamental, é preciso que o estudante seja capaz de ser 

autônomo e interagir de maneira crítica e solidária, na tomada de decisões que impactam o bem 

comum (SÃO PAULO, 2019). 

Além disso, o compromisso com a alfabetização, o letramento e os (multi)letramentos 

em todas as áreas do conhecimento considera que a alfabetização não se restringe à apropriação 
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da palavra escrita, mas a um conjunto de saberes e fazeres para o desenvolvimento cognitivo e 

aprendizagens posteriores, bem com sua presença nos diversos componentes curriculares: 

Alfabetização cartográfica, Alfabetização matemática e Alfabetização Científica. O letramento 

e o Multiletramento garantem a participação dos estudantes nas práticas sociais medidas pela 

leitura e escrita, habilitando para a produção de textos que envolvam linguagens verbal, não 

verbal e multimodal (SÃO PAULO, 2019). 

O estímulo e apoio à construção do Projeto de Vida, segundo São Paulo (2019, p. 38), 

“refere-se à necessidade de que os estudantes sejam apoiados na construção de seu projeto de 

vida, o que supõe que precisam ter condições e espaços para refletir sobre seus objetivos, 

aprender a planejar, definir metas, a se organizar para alcançá-las”. 

São Paulo (2019) trata sobre a importância da Tecnologia digital nas diversas áreas do 

conhecimento e a compreensão de que a tecnologia e as linguagens, a digital em particular, 

impactam no modo como estudantes compreendem seus processos pessoais de aprendizagens.  

O Processo de avaliação a serviço das aprendizagens de todos os estudantes é oriundo 

do princípio de que a avaliação se constitui como recurso pedagógico que permite aos 

professores, gestores e demais profissionais da educação acompanhar a progressão das 

aprendizagens, oferecendo subsídios para análises do processo de ensino (SÃO PAULO, 2019). 

Seguindo essas fundamentações, tem-se que as propostas atuais relacionadas ao 

Ensino de Ciências da Natureza na Educação Básica, com alicerce na BNCC, defronte às 

discussões emergentes dos professores com vozes a ecoar por toda a comunidade escolar, 

trazem ao contexto a relevância do processo formativo docente de modo a impactar, de fato, 

em mudanças direcionadas ao atendimento das demandas do cotidiano escolar, em respeito às 

especificidades vivenciadas. 

1.2. O Currículo Paulista de Ciências da Natureza 

Sob a regência do princípio de que a organização da sociedade contemporânea 

influencia e é influenciada por diversas questões relacionadas à Ciência e à Tecnologia, 

considera-se importante conhecer quais as orientações presentes no Currículo Paulista, acerca 

das contribuições do ensino de Ciências da Natureza para a formação dos estudantes na 

Educação Básica. 
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Diante disso, no que se refere à área de Ciências da Natureza, o Currículo Paulista: 

[...] tem um compromisso com o desenvolvimento do Letramento Científico, que 

envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo (natural, social e 

tecnológico), mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e 

processuais das ciências (SÃO PAULO, 2019, p. 365). 

[...] pretende assegurar aos estudantes o acesso à diversidade de conhecimentos 

científicos produzidos ao longo da história, bem como a aproximação gradativa aos 

principais processos, práticas e procedimentos da Investigação Científica (SÃO 

PAULO, 2019, p. 365). 

 

No entanto, a ideia de que, quando associado ao ambiente escolar, o desenvolvimento 

do Letramento Científico e de práticas de Investigação Científica resulta das experiências 

oportunizadas aos estudantes pelos professores traz à tona a necessidade em se responder ao 

seguinte questionamento:  quais são as orientações destinadas aos professores para que possam 

ser práticas de ensino que garantam o desenvolvimento do Letramento Científico e a 

Investigação Científica? 

Em resposta, tem-se que as orientações aos professores de Ciências da Natureza estão 

pautadas em princípios referentes à necessidade em se considerar o contexto da aprendizagem, 

tendo por base o conhecimento da História das Ciências, de modo a valorizar a experiência da 

aprendizagem, em respeito ao modo como o conhecimento foi constituído ao longo do tempo. 

Consequentemente, é salutar se considerar importância do professor, diante da sua 

capacidade em estimular o estudante “a assumir uma posição reflexiva frente as situações do 

cotidiano, pra que possa construir argumentos, defender e negociar pontos de vista de maneira 

ética e empática, fundamentando-se no conhecimento científico” (SÃO PAULO, 2019, pp. 

375e 376). 

No que se refere à necessidade de considerar o contexto das aprendizagens da área: 

A construção e a consolidação do conhecimento científico devem, sempre que 

possível, estabelecer relação com as experiências vivenciadas pelos estudantes nos 

diversos espaços que constituem sua vida e seu cotidiano. Isso implica a necessidade 

de fundamentar e correlacionar os conhecimentos construídos ao conhecimento 

científico, de modo que os estudantes possam constituir estruturas explicativas 

importantes para significar aquilo que aprendem e criar condições para que possam 

validar o conhecimento científico envolvido em sua experiência escolar. É necessário, 

ainda que progressivamente, que possam apropriar-se da Linguagem Científica (SÃO 

PAULO, 2019, p. 365). 

 

Na confirmação de que a valorização da experiência de aprendizagem “implica 

conceber o ensino por meio da investigação, tem-se a ideia de que é preciso desenvolver as 
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aprendizagens, recorrendo aos procedimentos de investigação em todos os anos da Educação 

Básica, sendo este outro princípio orientador da área” (SÃO PAULO, 2019, p. 368).  

Dentro desse espectro de compreensão, considera-se que o ensino de Ciências da 

Natureza deve promover situações de aprendizagem para que os estudantes tenham a 

oportunidade de vivenciar os procedimentos de investigação descritos no Quadro 01. 

Quadro 01. Procedimentos de Investigação propostos no Currículo Paulista 

      PROCEDIMENTOS DE INVESTIGAÇÃO 
Definição de 

problemas 

• Observar o mundo a sua volta e fazer perguntas; 

• Analisar demandas, delinear problemas e planejar investigações; 

• Propor hipóteses. 

Levantamento, 

Análise e 

Representação 

• Planejar e realizar atividades de campo (experimentos, observações, leituras, visitas, 

ambientes virtuais etc.); 

• Desenvolver e utilizar ferramentas, inclusive digitais, para coleta, análise e 

representação de dados (imagens, esquemas, tabelas, gráficos, quadros, diagramas, 

mapas, modelos, representações de sistemas, fluxogramas, mapas conceituais, 

simulações, aplicativos etc.); 

• Avaliar a informação (validade, coerência e adequação ao problema formulado); 

• Elaborar explicações e/ou modelos; 

• Associar explicações e/ou modelos à evolução histórica dos conhecimentos científicos 

envolvidos; 

• Selecionar e construir argumentos com base em evidências, modelos e/ou 

conhecimentos científicos; 

• Aprimorar seus saberes e incorporar, gradualmente e de modo significativo, o 

conhecimento científico; 

• Desenvolver soluções para problemas cotidianos usando diferentes ferramentas, 

inclusive digitais. 

 

Comunicação 

• Organizar e/ou extrapolar conclusões; 

• Relatar informações de forma oral, escrita ou multimodal; 

• Apresentar, de forma sistemática, dados e resultados de investigações; 

• Participar de discussões de caráter científico com colegas, professores, familiares e 

comunidade; 

• Considerar contra-argumentos para rever processos investigativos e conclusões. 

Intervenção • Implementar soluções e avaliar sua eficácia para resolver problemas cotidianos; 

• Desenvolver ações de intervenção para melhorar a qualidade de vida individual, 

coletiva e socioambiental. 

Fonte: SÃO PAULO (2019, p. 368). 

A partir do interpretado acerca do desenvolvimento de práticas de ensino que 

promovam procedimentos investigativos, em face do desenvolvimento do conhecimento 

científico e tecnológico, tendo por base a promoção de práticas investigativas associadas às 

discussões sobre a História das Ciências, torna-se fulcral considerar que as contribuições das 

influências sociais, históricas e culturais possibilitam: 

[...] compreender diferentes narrativas, perspectivas e atores, valorizando as múltiplas 

experiências humanas em uma reflexão que considere o contexto dos fenômenos, 

fatos, evidências e registros, desmistificando estereótipos e valorizando a construção 

do conhecimento em sua temporalidade (SÃO PAULO, 2019, p. 369). 
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Nessa linha de raciocínio, a área de Ciências da Natureza no Ensino Fundamental 

preconiza que as situações de aprendizagem contribuem para que os estudantes sejam capazes 

de: 

1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o 

conhecimento científico como provisório, cultural e histórico. 

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da 

Natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação 

científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, 

socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a 

construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos 

ao mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as relações 

que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar 

respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das 

Ciências da Natureza. 

4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da Ciência 

e de suas tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, 

incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho. 

5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e 

negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência 

socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a 

diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. 

6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação 

para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e 

resolver problemas das Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva 

e ética. 

7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na 

diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos 

conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias. 

8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências 

da Natureza para tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e 

socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com base em princípios 

éticos, democráticos, sustentáveis e solidários (SÃO PAULO, 2019, p. 370). 

 

No contexto do componente curricular de Ciências da Natureza, as situações de 

aprendizagem podem ser constituídas tendo como eixos estruturantes as três principais 

Unidades temáticas: Matéria e Energia; Vida e Evolução; e Terra e Universo.  

Matéria e Energia abordam conhecimentos acerca dos “materiais e suas 

transformações, a exploração de diferentes fontes e tipos de utilização da energia e suas 

implicações na vida cotidiana, a natureza da matéria e as diferentes matrizes e usos da energia” 

(SÃO PAULO, 2019, p. 376). 

Vida e Evolução englobam os conhecimentos “acerca da vida como fenômeno natural 

e social, de modo que os estudantes possam compreender processos associados à manutenção 
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da vida e à biodiversidade no planeta Terra, assim como a fundamentação científica desses 

fenômenos à luz da evolução” (SÃO PAULO, 2019). 

Terra e Universo compreendem os conhecimentos sobre sistema Terra, Sol, Lua e de 

suas características, assim como as de outros corpos celestes, envolvendo a construção de 

descrições e explicações sobre suas dimensões, composição, localização e movimentos e forças 

que atuam entre e sobre eles, contemplando “o estudo do céu, do planeta Terra e dos fenômenos 

celestes e da manutenção da vida nas zonas habitáveis” (SÃO PAULO, 2019, p. 377). 

Fundamentado nestes conhecimentos, postula-se que as situações de aprendizagem a 

serem desenvolvidas por meio das Unidades Temáticas propostas para a área de Ciências da 

Natureza devem possibilitar a compreensão dos estudantes sobre os impactos e contribuições 

da Ciência destinadas à nossa sociedade, por meio de conceitos, procedimentos e atitudes, com 

inspiração no defendido por Coll et al. (2000) quanto à classificação do desenvolvimento de 

conteúdos nas escolas.    

Somando às discussões, para alicerçar a ideia explicitada anteriormente, com vistas a 

contribuir na obtenção das capacidades propostas no âmbito educacional, relacionando as 

terminologias anteriormente tratadas a perguntas, Zabala (1998, p. 31) propõe as seguintes 

questões: “dimensão conceitual – o que se deve saber? dimensão procedimental – o que se deve 

saber fazer?  dimensão atitudinal – como se deve ser?”  

Desse modo, inspirando-se em Coll et al. (2000) e Zabala (1998), salienta-se que se 

faz necessário o desenvolvimento de práticas de ensino que produzam questionamentos de 

diversas ordens, tais como:  

• Quais os conhecimentos dos professores acerca da produção do conhecimento 

científico?  

• De que forma a Ciência se apresenta aos estudantes e como isso impacta nas 

discussões dos temas apresentados durante as aulas?  

• Como temas abordados no cotidiano da nossa sociedade e que são permeados 

por conhecimentos científicos contribuem/estão presentes nas aulas? 

 

Os questionamentos acima descritos fazem parte das discussões promovidas por meio 

das Questões Sociocientíficas, num contexto da Educação CTS, conforme compartilhado na 

seção seguinte. 
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1.3 Questões Sociocientíficas 

A compreensão acerca do que será apresentado sobre as Questões Sociocientíficas 

(QSC) demandam da necessidade em se discutir o importante movimento ocorrido, nas décadas 

de 1960 e 1970, denominado Movimento CTS. Essa retomada em relação à origem e 

fundamento do Movimento CTS, segundo Carnio et al (2016), é importante para que as QSC e 

seu potencial educacional possam ser mais bem compreendidos.  

Aliada a outros fatores, a degradação ambiental fez com que a credibilidade, até então 

favorecida pelo desenvolvimento da ciência e da tecnologia, se tornasse alvo de um olhar mais 

crítico (AULER; BAZZO, 2001). Diante desse contexto, grupos da sociedade civil se 

organizaram para questionar aspectos referentes aos impactos resultantes dos conhecimentos 

científicos e tecnológicos que contribuem à formação do Movimento CTS. 

O entendimento acerca das relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade possibilitou 

a consolidação de alguns direcionamentos, a partir do Movimento CTS, tal como pontua Cerezo 

(1998), de modo a buscar a promoção de discussões em três principais áreas: Campos de 

Investigação, Políticas Públicas e Educação. 

Acevedo-Dias et al (2003) destacam que a Educação CTS tem como objetivos: 

contribuir para aumentar a literacia cientifica; estimular maior interesse pela ciência e 

tecnologia; contextualizar socialmente o estudo por meio das relações entre CTS; fornecer aos 

alunos meios para melhorar o pensamento crítico, a resolução criativa de problemas e a tomada 

de decisões.  

No contexto brasileiro, na década de 1970, apesar de existirem materiais que 

enfatizavam aspectos sociais relacionados à Ciência e Tecnologia, Santos e Auller (2011) 

ressaltam que somente na década de 1990 é que surgiram os primeiros trabalhos contendo a 

denominação CTS no ensino de ciências.  

A introdução de atividades relacionadas a problemas de Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS) tem lugar de destaque nas atuais propostas de ensino de Ciências, nas quais 

pretende-se alcançar um ensino em que os estudantes construam seus conhecimentos por meio 

de integração entre conteúdos específicos e os processos de produção desse mesmo conteúdo 

(VANNUCHI, 2009). 
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A abordagem de Questões Sociocientíficas (QSC) nas aulas de ciências tem sido 

considerada como um dos meios para a promoção da Educação CTS (CONRADO e NUNES-

NETO, 2018). No contexto educacional, essas questões são destacadas como: 

[...] possiblidade de problematizarmos a grande influência que a ciência e a tecnologia 

exercem sobre nossa sociedade contemporânea; possuem ainda potencial para 

contextualizar os conteúdos disciplinares, para a construção dos currículos locais, o 

desenvolvimento da autonomia dos professores perante seu trabalho pedagógico e 

propiciam a formação crítica e cidadã dos nossos alunos (CARVALHO et al, 2016, 

p. 32). 

 

Diante disso, vislumbra-se que essa possibilidade da inserção das QSC no contexto 

educacional pode gerar contribuições para a formação dos estudantes, haja vista que abre um 

leque de caminhos possíveis rumo à ressignificação do ensino de Ciências da Natureza e, 

consequentemente, traz à tona demandas relacionadas à formação dos professores oriundas da 

produção dos desafios relacionados à compreensão sobre os processos cognitivos que têm sido 

traduzidos em termos de habilidades e competências, tornando-se o foco das avaliações em 

larga escala de diversos sistemas educacionais (CARVALHO et al, 2016). 

Ademais, evidencia-se que as QSC se configuram como importante área que vem 

sendo constituída no Ensino de Ciências da Natureza e, portanto, há estudos em processo de 

desenvolvimento, com vistas a compreender quais aspectos permeiam o contido nas pesquisas 

produzidas e divulgadas em eventos relacionados a essa área.  

Corroborando com as discussões, Sousa e Gehlen (2017) identificaram, nos trabalhos 

de pesquisa sobre QSC apresentados no ENPEC, no período de 1997 a 2013, os seguintes focos 

temáticos: estratégias de ensino; formação de professores; interface de pesquisa e sala de aula; 

levantamento bibliográfico; análise de materiais; análise do envolvimento dos estudantes e o 

levantamento da percepção pública. 

No que diz respeito às QSC para o Ensino de Ciências da Natureza, Martínez-Pérez et 

al. (2011) destacam que elas apresentam importantes perspectivas de pesquisa, podendo ser 

exploradas na formação de professores e nos processos discursivos no Ensino de Ciências da 

Natureza, que possibilitem transformar a tradicional transmissão de conteúdos disciplinares de 

Ciências e contribuir para as subjetividades dos estudantes e no trabalho coletivo. 

No entanto, grande parte dos professores de Ciências apresentam dificuldades em 

trabalhar em consonância com as premissas suscitadas anteriormente, haja vista que “são 
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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” (MARTÍNEZ-PÉREZ E CARVALHO 2012, p. 729) e, portanto, fazem emergir a 

necessidade de formação mais ampla.  

Dessa forma, a abordagem de QSC pode ser vista por alguns professores como um 

dilema. Entretanto, tal visão estereotipada é desvelada por Martínez-Pérez (2012) diante da 

afirmação de que tal abordagem representa um avanço na medida em que o professor mobiliza 

os conhecimentos disciplinares relativos às esferas sociais, no sentido de questionar a ideologia 

tecnicista do currículo. 

 Guimarães et al (2018) salientam os desafios da implementação de inovações 

educacionais utilizando QSC e as maneiras de superá-los, dando ênfase à importância do 

professor em superar a ideia da necessidade de cumprir todo um programa curricular e dar conta 

do excesso de conteúdos.  

As discussões de QSC no Ensino de Ciências da Natureza configuram-se uma 

importante estratégia para a formação crítica e cidadã, na medida em que: 

As QSC apresentam para o Ensino de Ciências importantes possibilidades para 

trabalhar aspectos políticos, ideológicos, culturais e éticos da Ciência contemporânea, 

assim aspectos como natureza da ciência e da tecnologia, tomada de decisão, 

raciocínio ético-moral, reconstrução sociocrítica e ação adjacentes às interações 

CTSA, poderiam ser trabalhados pelos professores de ciências em suas aulas através 

da estruturação e desenvolvimento de questões controversas (MARTÍNEZ-PÉREZ, 

2012, p. 53). 

 

Lima e Martins (2013), ao realizarem um levantamento bibliográfico, com base na 

análise de artigos publicados em oito revistas da área de ensino de ciências da natureza 

classificadas no estrato A, da base Qualis da área 46, identificaram a importância das QSC 

como estratégias didático-pedagógicas para se trabalhar os currículos (CTS) de forma mais 

contextualizada e integrada. 

Silva (2016) demostrou que, diante das diversas possibilidades apresentadas pelas 

QSC para o Ensino de Ciências da Natureza, são necessários estudos almejando a compreensão 

das formas (como os professores desenvolvem ou poderiam desenvolver tais questões) e as 

concepções (entendimento dos professores acerca dessas questões) que não se limitam apenas 

à discussão de conceitos científicos.  
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A abordagem das QSC, segundo afirmado por Penha (2012), vem sendo vislumbrada 

como uma área de pesquisa ainda em consolidação, no contexto do Ensino de Ciências da 

Natureza brasileiro, de modo a despertar interesse de pesquisadores direcionado ao 

desenvolvimento de trabalhos relacionados a esta temática, trazendo novos desafios para 

revelar de que forma as QSC se constituem e suas relações com outros referenciais teóricos.  

O autor destaca ainda que a abordagem de QSC no ensino de Ciências da Natureza 

tem sido recomendada para o desenvolvimento de habilidades individuais e coletivas, de modo 

a colaborar no âmbito não somente da formação do indivíduo, mas também da construção de 

ações mais amplas de nível social.  

Tendo por base o levantamento e análise de pesquisas acadêmicas brasileiras 

(dissertações e teses), que abordavam a temática Questões Sociocientíficas, concluídas no 

período de 2012 a 2016, Silva e Maciel (2019) identificaram: quais regiões brasileiras 

produziram maior quantidade de pesquisas acadêmicas relacionadas a essa temática; a natureza 

das pesquisas (Teórica ou Empírica); e o grau em que a temática era abordada: Primário 

(pesquisas em que as QSC constituem o principal foco da pesquisa) ou Secundário (pesquisas 

em que as QSC são utilizadas como recursos para analisar outros aspectos). 

Algumas QSC se desenvolvem na sociedade atual e são divulgadas principalmente 

pela mídia quando relacionadas às temáticas presentes nos seguintes exemplos: energias 

alternativas, poluição, aquecimento global, transgenia, armas nucleares e biológicas, produtos 

de beleza, clonagem, experimentação em animais, fertilização in vitro, uso de produtos 

químicos, manipulação de células-tronco, manipulação do genoma e seres vivos, efeitos 

adversos da utilização de telecomunicações, desenvolvimento de vacinas e medicamentos 

(MARTÍNEZ-PÉREZ; CARVALHO, 2012). 

Ampliando as fundamentações, Martínez-Pérez et al (2011, p.2) alertam que as QSC 

são definidas como questões que “envolvem controversas públicas que são permanentemente 

discutidas pela mídia, também abrangem aspectos éticos e morais, assim como análises de risco 

e impactos globais”. 

Por outro lado, na perspectiva de Santos e Mortimer (2009), essas questões não 

necessariamente precisam ser abordadas buscando apoio em perguntas controversas, na medida 

em que podem emergir de conteúdos problematizados culturalmente, por meio de aspectos 

como ambientais, políticos e econômicos relacionados à ciência e tecnologia. 
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Visitando-se as concepções de outros autores, têm-se que as QSC são: 

[...] problemas ou situações geralmente complexos e controversos, que podem ser 

utilizados em uma educação científica contextualizadora, por permitir uma 

abordagem de conteúdos inter ou multidisciplinares, sendo os conhecimentos 

científicos fundamentais para a compreensão e a busca de soluções para estes 

problemas. Além do conhecimento científico, particularmente, conhecimentos de 

filosofia (sobretudo de ética) e história são relevantes e geralmente mobilizados na 

abordagem das QSC, além de diferentes habilidades, valores e atitudes, pois a 

proximidade com situações do contexto real aumenta o interesse, o diálogo e o 

engajamento dos estudantes (CONRADO; NUNES-NETO, 2018, p. 87).  

  

A mobilização de saberes, do desenvolvimento de habilidades e o diálogo constituem 

aspectos importantes para a abordagem de QSC, tendo que as QSC: 

[...] têm uma base na Ciência, frequentemente nas fronteiras do conhecimento 

científico; envolvem formação de opiniões, produção de escolhas no nível individual 

ou social; são frequentemente relatadas pela mídia, com problemas correlatos de 

apresentação com base nos propósitos do comunicador; lidam com informação 

incompleta, por causa de evidência científica conflitante/incompleta e relatórios 

inevitavelmente incompletos; contemplam dimensões locais, nacionais e globais, com 

estruturas políticas e sociais de atendimento; envolvem algumas análises de custo-

benefício, nas quais os riscos interagem com os valores; podem envolver consideração 

de desenvolvimento sustentável; envolvem valores e raciocínio ético; podem requerer 

algum entendimento de probabilidade e risco; são frequentemente pontuais, 

transitórias (RATCLIFFE; GRACE, 2003, p. 2). 

 

A complexidade e variedade de elementos que podem nortear as QSC permitem 

compreender a relevância das pesquisas como foco na abordagem destas questões relacionadas 

ao ensino de Ciências da Natureza. 

Carvalho (2019) analisou o potencial formativo da elaboração de QSC por 

licenciandos e professores de Ciências da Natureza, por meio da observação participante em 

oficinas, de modo a identificar concepções de professores sobre: CTS/QSC, da abordagem CTS 

no Ensino de Ciências da Natureza; abordagem metodológica da QSC; exemplificação de QSC 

e a proposta de elaboração de QSC. 

Compreender as relações estabelecidas entre Ciência-Tecnologia-Sociedade demanda 

de um olhar com foco nos temas polêmicos (aqueles que contribuem para a constituição de 

diferentes perspectivas recorrendo-se a um determinado objeto de estudo.) presentes no 

cotidiano e relacionados à produção do conhecimento científico.  

Neste sentido, as controvérsias sociocientíficas inserem-se num contexto mais 

específico para o ensino de Ciências, tendo em vista suas relações com aspectos divergentes 
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identificados ao longo da história da produção do conhecimento científico. Já as Questões 

Sociocientíficas, inseridas no contexto do ensino de Ciências da Natureza, contribuem em 

aspectos direcionados à discussão de diferentes perspectivas (ambientais, econômicas, 

políticas) conectadas à Ciência e a Tecnologia, podendo, não necessariamente serem abordadas 

a partir de aspectos controversos, como realçam Santos e Mortimer (2009). 

Watanabe (2016), em um curso de formação continuada sobre Questões 

Sociocientificas, identificou as dificuldades apresentadas por professores em compreender o 

que são as controvérsias científicas. Após intervenção visando sanar as dificuldades dos 

professores, a autora informa que os temas (selecionados por professores para desenvolverem 

sequências didáticas) possuíam relações controvérsias sociocientíficas; entretanto, outros temas 

estavam associados a controvérsias de outras ordens - por exemplo, a ética na educação, 

problemas sociais e globalização. 

As controvérsias presentes na ciência e no fazer científico são os combustíveis para se 

desenvolverem debates, discussões, contextos argumentativos. Da mesma forma, a percepção 

da Natureza da Ciência (NdC) aliada a uma apropriação crítica dos textos e discursos midiáticos 

coloca os fundamentos e compõe a tônica do processo formativo do tratamento das QSC 

(ARENGHI; SANTOS, 2016, p. 67). 

Nas últimas décadas, a expressão de Natureza da Ciência (NdC) passou a ser traduzida 

pela literatura de ensino de Ciências como questões relacionadas à natureza do desenvolvimento 

e do conhecimento científico (DURBANO, 2015). 

A compreensão acerca da Natureza da Ciência (NdC), conforme definido por Sasseron 

(2008), constitui um dos eixos estruturantes da Alfabetização Científica e apresenta, segundo 

Briccia (2009, p. 111), características epistemológicas do conhecimento, representando, com 

isso, o modo como o conhecimento científico é construído, além das suas relações, sejam 

sociais, humanas, políticas, econômicas entre outras. 

Lederman (2007) discute a necessidade de serem trabalhados no ensino de Ciências da 

Natureza: aspectos da Natureza da Ciência como observação e inferência; distinção entre leis e 

teorias científicas; criatividade e imaginação na construção do conhecimento científico; 

determinação do conhecimento científico pela teoria; inserção da ciência na cultura; a 

provisoriedade do conhecimento científico e a distinção entre Natureza da Ciência e 

investigação científica. 
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Gil Perez et al (2001) apresentam algumas concepções que demonstram visões 

ingênuas de como o conhecimento científico é construído: 

a) Visão empírico-industivista e ateórica: destaca o papel “neutro” da observação 

e da experimentação, esquecendo o papel essencial das hipóteses como 

orientadoras da investigação, assim como dos corpos coerentes de 

conhecimentos (teorias) disponíveis, que orientam todo o processo. 

b) Visão rígida, algorítmica, exata e infalível da Ciência: apresenta o “método 

científico” como um conjunto de etapas a seguir mecanicamente, com destaque 

ao que se supõe ser um tratamento quantitativo, controle rigoroso etc., 

esquecendo e/ou recusando tudo o que se refere à criatividade, ao carácter 

tentativo, à dúvida. 

c) Visão aproblemática e ahistórica: contempla a transmissão dos conhecimentos 

já elaborados, sem mostrar os problemas que lhe deram origem e, 

consequentemente, desconsiderando qual foi a sua evolução, as dificuldades 

encontradas etc., e não dando igualmente a conhecer as limitações do 

conhecimento científico atual nem as perspectivas que, entretanto, se abrem. 

d) Visão exclusivamente analítica:  enfatiza a necessária divisão parcelar dos 

estudos, o seu carácter limitado, simplificador. No entanto, esquece os esforços 

posteriores de unificação e de construção de corpos coerentes de conhecimentos 

cada vez mais amplos, ou o tratamento de “problemas-ponte” entre diferentes 

campos de conhecimento que podem chegar a unificar-se, como já se verificou 

tantas vezes e que a História da Ciência evidencia. 

e) Visão acumulativa de crescimento linear dos conhecimentos científicos: trata-se 

do desenvolvimento científico que aparece como fruto de um crescimento linear 

que ignora crises e reformulações. 

f) Visão individualista e elitista da ciência: refere-se aos conhecimentos científicos 

que aparecem como obras de gênios isolados, ignorando-se o papel do trabalho 

coletivo e cooperativo, dos intercâmbios entre equipes.  

g) Visão socialmente neutra da ciência: são desconsideradas as complexas relações 

entre ciência, tecnologia, sociedade (CTS). 

 

Os elementos da Natureza da Ciência (NdC) alertam para a necessidade de 

compreender que o conhecimento científico é influenciado por diversos aspectos, dentre eles o 
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social e o histórico. Afinal, a história de Ciência expõe o caráter evolutivo e revolucionário, 

bem como o estreitamento das relações entre ciência e tecnologia (ARENGHI; SANTOS, 2016, 

p. 60).  

Assim, no que se refere às contribuições, no contexto educacional, em especial ao 

relacionado à formação dos professores, é importante considerar que: 

Com a História da Ciência há uma pretensão: que esta catalise propostas 

interdisciplinares para fazer alfabetização cientifica. [...] buscar entender como se 

enraíza e é enraizada a construção do conhecimento é cada vez mais uma necessidade, 

para que possamos melhorar nossa prática docente. Esta passa a ser uma exigência 

importante para melhor entendermos os conhecimentos que transmitimos. Esses 

conhecimentos também se constituem adequada ajuda para a escolha dos conteúdos a 

serem selecionados (CHASSOT, 2014, p. 276). 

 

As contribuições da História da Ciência, bem como dos aspectos relacionados à NdC, 

possibilitam uma análise mais detalhada das QSC, na medida em que podem ser evidenciadas 

situações e elementos, anteriormente, presentes nas discussões de determinada controvérsia 

científica e que, na atualidade, podem vir à tona por intermédio de divergências, que demandam 

um posicionamento da sociedade acerca de problemas originados dos conhecimentos 

científicos e tecnológicos.  

A história da Ciência empresta aos cursos de Ciências o espaço para a discussão de 

aspectos metodológicos e atitudinais da ciência. Não é, pois, mero diletantismo. Ela 

complementa o estudo das ciências com seus aspectos sociais, humanos e culturais. 

Os cursos de Ciências passam, assim, a proporcionar aos estudantes não apenas a 

construção de conhecimentos científicos, mas, sobretudo, uma concepção do que é 

ciência (CASTRO, 2009, p. 106). 

 

Ademais, os subsídios resultantes das observações e análises produzidas, por meio dos 

diversos eventos destacados por meio da História da Ciência, ajudam a compreender não 

somente demandas do passado, mas também questionamentos da sociedade, acerca de impactos 

resultantes do conhecimento científico e tecnológico. 

Na atualidade, por meio da inserção destes aspectos na abordagem de QSC, o 

entendimento de aspectos da natureza e história da Ciência permitem que a Ciência e a 

Tecnologia possam ser questionadas, de modo a perceber a importância da sociedade nas 

decisões, e produtos por elas produzidas que ganham destaque.  
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Em vista disso, é preciso que as decisões e questionamentos dos cidadãos acerca do 

impacto da C&T sejam considerados como sendo de extrema relevância e, por esse motivo, o 

direito de decidir pelo todo não deve ser atribuído apenas a uma parcela da sociedade.  

No entanto, o futuro da ciência e da tecnologia não deverá ficar a cargo apenas dos 

médicos, dos cientistas, da indústria, dos governos ou de qualquer outro grupo 

limitado; uma sociedade na qual as decisões sobre questões científicas e tecnológicas 

sejam privilégio de especialistas não poderá ser considerada democrática. Torna-se 

vital a passagem progressiva do conceito de cidadão passivo, governado por uma elite 

iluminada, para um conceito de cidadão activo predisposto e apto a participar em 

processos de decisão sobre as opções de desenvolvimento que lhe são apresentadas 

(REIS, 2004, p.48).  

 

A participação da sociedade nos debates destas discussões requer que os cidadãos 

sejam empoderados por meio de conhecimentos e de espaços que permitam sua atuação ativa 

nos desdobramentos do desenvolvimento científico e tecnológico, contribuindo para a 

constituição de uma sociedade mais democrática e justa.  

As discussões provenientes de diversos aspectos da Ciência - dentre eles, os impactos 

produzidos por ela em nossa sociedade - são possíveis de maneira consistente e democrática, 

na medida em que são apresentados por meio da argumentação. Nesse sentido, Sasseron e 

Machado (2017, p. 46) defendem que a argumentação é uma habilidade central proporcionada 

também pelos saberes científicos que promove o aluno as condições de criatividade e reflexão 

acerca dos problemas do seu cotidiano.  

Sobre a importância dos processos argumentativos no contexto escolar, por intermédio 

de temas sociocientíficos, tem-se a indicação de que:  

O argumento possui uma posição central na educação para a ciência, possibilitando o 

entendimento de como leis, teorias, conceitos constroem a ciência e também suas 

implicações tecnológicas e sociais. [...] É por meio da argumentação que o sujeito 

expressa a maneira como articula o conhecimento, exteriorizando as visões de mundo; 

percepções que revelam a racionalidade que sustenta seu próprio discurso 

(BORTOLETTO E CARVALHO, 2012, p. 252). 

 

Diversas são as estratégias de ensino que podem ser executadas para o 

desenvolvimento da argumentação dos estudantes. Entretanto, a abordagem de QSC permite, 

segundo Bortoletto e Carvalho (2012, p. 254), que “os estudantes possam desenvolver 

habilidades de raciocínio crítico ao analisarem as evidências sobre as diversas perspectivas em 

discussão, como também, ao formularem as próprias posições”. As autoras reforçam que 
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atualmente, no ensino de ciências, as perspectivas relacionadas a aspectos da NdC e da 

formação para a cidadania, legitimam o processo argumentativo no contexto das QSC. 

Considerando a importância da argumentação e sua relação com o ensino de Ciências 

da Natureza, Trivelatto (2017, p. 80) destaca que “quando o aluno aprende a elaborar 

argumentos, sustentados em conhecimentos sistematizados pela ciência, construídos com base 

em dados que se constituam como evidências, ele se apropria de uma das práticas próprias da 

ciência. 

Além disso, embora considere que a argumentação não ocorre exclusivamente na 

ciência, esse autor realça a importância dessa habilidade em situações do cotidiano do trabalho 

do cientista, como a apresentação de um conhecimento novo ou na afirmação do que está 

querendo defender.  

Todavia, é indispensável apontar que o desenvolvimento dessa habilidade demanda 

dar atenção às informações e aos dados, as variáveis e as condições de contorno, às evidências 

que sustentam o processo dedutivo, de modo que não apenas auxilia a compreensão da 

explicação, como a torna consistente (SASSERON; MACHADO, 2017). 

A importância do aprimoramento nos alunos na habilidade de argumentação consta 

em documentos oficiais que orientam as políticas nacionais e apoiada por diversas pesquisas, 

justificando-se pela relevância que “a promoção da argumentação em sala de aula pode trazer 

para a compreensão de conteúdos científicos, para o desenvolvimento de competências 

investigativas e epistemológicas e de tomada de decisão dos estudantes frente a assuntos de 

cunho sociocientífico” (VIEIRA; NASCIMENTO, 2013, p. 9). 

Oliveira (2019) defende que é possível ao professor, pela argumentação oral ou escrita, 

tomar consciência das relações que são realizadas, do processo de discussão de ideias e da 

atividade como ponto de partida para a construção do conhecimento dos estudantes. No 

contexto do ambiente escolar, a argumentação é vista como uma importante estratégia na 

medida em que se configura como:   

1) Potencial para desenvolver compreensões conceituais e epistêmicas dos estudantes; 

2) Possibilidade de os estudantes construírem afirmações baseadas em evidencias, 

podendo refletir e criticar suas próprias afirmações e dos colegas, o que leva ao 

desenvolvimento do pensamento crítico; 3) Argumentação em sala de aula é 

publicamente reconhecível; assim, o pensamento dos estudantes pode ser avaliado 

pelo professor e por seus colegas; 4) Por meio da articulação e das afirmações 

baseadas em  evidências, discurso crítico e reflexão, processos cognitivos de ordem 
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superiores podem ser desenvolvidos; 5) Por fim, associados à prática argumentativa a 

possibilidade de os estudantes desenvolverem autonomia em tomada de decisões 

conscientes, em que eles podem assumir papel ativo na autorregulação de suas 

próprias ações (VIEIRA; NASCIMENTO, 2013, p. 16). 

 

Trabalhos relacionados à construção de argumentos, em sala de aula, é parte integrante 

das metodologias de análise de dados na área de pesquisa em ensino de Ciências da Natureza 

(SASSERON; MACHADO, 2017, p. 46). 

As QSC podem possibilitar o desenvolvimento de habilidades argumentativas no 

ensino de ciências, além de aumentar o interesse dos estudantes pela aula, a compreensão dos 

conteúdos envolvidos e a capacidade de comunicação, optando-se pelo uso de conhecimentos 

científicos, aliados a outros tipos de conhecimentos, como aqueles de natureza social, ética, 

política e econômica (SÁ; QUEIROZ, 2018).  

Palácio et al (2018) reforçam a importância da abordagem de QSC enquanto 

contribuição para o aprimoramento da capacidade de argumentação, na medida em que os 

questionamentos oriundos delas possibilitam ao estudante compreender as opiniões, as razões 

e os valores que diferentes atores sociais podem sustentar sobre o mesmo problema. 

Questões cotidianas sobre Ciência e Tecnologia como o uso de células tronco, os 

efeitos das telecomunicações relativos à saúde humana, o uso de fontes alternativas de energia, 

entre outras, são trazidas pelos diferentes tipos de mídia e, muitas vezes, são discutidas pelos 

cidadãos. Salienta-se que uma maior discussão por parte dos cidadãos demandaria melhor 

entendimento dos diversos aspectos a ela relacionados, como política, cultura, religião, 

economia e ética.  

Com isso, o uso de Questões Sociocientíficas (QSC), nas atividades desenvolvidas em 

espaços de educação formal, como a escola, e em espaços não formais, como museus, torna-se 

importante instrumento para o desenvolvimento da Alfabetização Científica e da construção de 

uma nova forma de compreender a C&T, sem desconsiderar o impacto da Sociedade.  

A Alfabetização Científica, sob perspectiva de Sasseron (2019, p. 42), consiste em 

“um processo em constante desenvolvimento; um processo que permite aos alunos discutir 

temas das Ciências e o modo que estes estão presentes e influenciam sua vida e a da sociedade, 

além de poder trazer consequências para ao meio ambiente”. Além disso,  
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Quando surgem propostas de alfabetização científica se pensa imediatamente nos 

currículos de Ciências. Estes, cada vez mais, em diferentes países, tem buscado uma 

abordagem interdisciplinar, na qual a Ciência é estudada de maneira inter-relacionada 

com a tecnologia e a sociedade. Tais currículos têm sido denominados de CTS – 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CHASSOT, 2014, 9.71).  

 

Sasseron e Carvalho (2011) propõem três eixos estruturantes relacionados à 

Alfabetização Científica: 1. Compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos 

científicos fundamentais; 2. Compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos e 

políticos que circundam sua prática; 3. Entendimento das relações existentes entre Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente. 

O desenvolvimento da Alfabetização Cientifica (AC) configura-se como um dos 

principais objetivos do enfoque CTS. Segundo Valle et al (2020, p. 10) o processo de AC 

estimula a formação cidadã na qual o sujeito possa a enxergar a Ciência como uma dentre 

muitas possibilidades de realizar uma leitura de mundo.  

Soares e Valle (2020) relatam a necessidade de ser considerada a formação dos 

professores de Ciências no processo de AC, reforçando a importância das discussões sobre AC 

para a contribuição de mudanças significativas no ensino de Ciências e no desenvolvimento de 

um profissional crítico-reflexivo. 

É notória a importância da abordagem das QSC no processo de AC, na medida em 

que, segundo Santos et al (2018), constitui uma estratégia pedagógica que busca conectar 

Ciência, Tecnologia e Sociedade e Ambiente. 

No que se refere ao desenvolvimento de estratégias de ensino que potencializem a 

abordagem das QSC, é importante considerar as contribuições que atividades elaboradas por 

meio de:  

[...] reflexões, debates, estudos de caso etc.; questionários com perguntas abertas em 

relação com a origem, causas e consequências da QSC; escritos próprios dos 

estudantes sobre as causas, consequências e soluções para as QSC; atividades 

experimentais que deem conta de uma situação específica relacionada com a QSC; 

busca de informações por parte do estudante a nível cientifico , histórico, político etc, 

para analisar a partir de uma dimensão global da QSC; desenho de gráficos, tabelas, 

diagramas e mapas conceituais para sustentar a tomada de decisões frente a QSC 

(PÉREZ e LOZANO, 2016, p. 127). 

  

A seleção de uma estratégia de ensino que colabore no desenvolvimento do processo 

Alfabetização Científica demanda do professor a definição de aspectos com objetivos a serem 
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desenvolvidos, objetos de conhecimentos a serem discutidos e instrumentos de avaliação que 

possam cooperar a fim de dimensionar as contribuições e realizar possíveis ajustes da 

intervenção realizada.  

As estratégias de ensino como as Sequências Didáticas (SD) podem cooperar para que 

o professor possa organizar e desenvolver intervenções que favoreçam a promoção da 

Alfabetização Científica dos estudantes e aborde QSC, posicionando-se por diferentes 

perspectivas, estabelecendo, assim, relações com a Educação CTS, na medida em que podem 

fornecer subsídios que estimulem o interesse pela C&T e a melhoria do pensamento crítico por 

meio da argumentação.  

A utilização de diferentes estratégias de ensino pode ser organizada por meio de 

Sequências Didáticas (SD), que consistem em “um conjunto de atividades ordenadas, 

estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um 

princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos”. (ZABALA, 1998, 

p.18). 

Ao se planejar a realização de uma SD, são sugeridas algumas recomendações ao 

professor a possibilidade de:  

[...] incluir atividades diversas como leitura, pesquisa individual ou coletiva, aula 

dialogada, produções textuais, aulas práticas, etc., pois a sequência de atividades visa 

trabalhar um conteúdo específico, um tema ou um gênero textual da exploração inicial 

até a formação de um conceito, uma ideia, uma elaboração prática, uma produção 

escrita (BRASIL, 2012, p. 21). 

 

Ao organizar e desenvolver uma SD, enfatiza-se o potencial reflexivo e epistemológico 

desta estratégia de ensino para a formação de professores. No que se refere ao potencial 

reflexivo das SD com o propósito de formação continuada reflexiva, Gonçalves e Ferraz (2016), 

ao analisarem as contribuições resultantes do desenvolvimento de SD, a partir de um curso de 

formação continuada de professores, identificaram como aspectos importantes: a avaliação dos 

percursos e da própria proposta didática e a socialização de experiências dos professores. 

Importa apontar que o potencial epistemológico das SD na formação de professores, 

em particular, de Ciências da Natureza, pode relacionar-se à compreensão de diversos aspectos 

da Natureza da Ciência a serem abordados, tendo em vista um determinado objeto de estudo. 
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Tendo em vista que a preocupação com a inserção de diversas estratégias deve nortear 

a ação docente e promover o desenvolvimento de competências por meio de conteúdo com a 

finalidade de potencializar a aprendizagem dos estudantes, convém salientar que Zabala e 

Arnau (2010) realçam a importância dos Conteúdos Conceituais, Procedimentais e Atitudinais 

para a reflexão acerca dos questionamentos já mencionados anteriormente: O que é necessário 

saber? O que se deve fazer? De que forma se deve fazer? 

Pozo e Crespo (2009) descreveram sobre os Conteúdos Conceituais, Atitudinais e 

Procedimentais  (Quadro 02) a serem desenvolvidos nos currículos,  ao estabelecerem relações 

com o trabalho de Jiménez Aleixandre e Sanmartí (1997) sobre metas da Educação científica 

como a aprendizagem de conceitos e construção e modelos; o desenvolvimento de habilidades 

cognitivas e raciocínio científico; o desenvolvimento de habilidades experimentais e resolução 

de problemas; o desenvolvimento de atitudes e valores; e a construção de uma imagem da 

ciência. 

Quadro 02. Tipos de Conteúdos propostos por Pozzo e Crespo (2009) 

Tipos de Conteúdos                      Mais específicos                ↔                      Mais gerais 

           Conceituais                                    Fatos/Dados              Conceitos                  Princípios 

                        Procedimentais                                   Técnicas                                                 Estratégias 

                          Atitudinais                                        Atitudes                   Normas                     Valores 

Fonte: POZO; CRESPO (2009, p. 28). 

Para Zabala (1988), os Conteúdos Conceituais estão relacionados a conceitos 

(referem-se aos conjuntos de fatos, objetos e símbolos e princípios (possuem relação com as 

mudanças que se produzem num fato, objeto ou situação que descrevem relações de causa-

efeito ou correlação).  

Por outro lado, Pozo e Crespo (2009) advertem que ainda que sejam tradicionais na 

educação científica, os Conteúdos Conceituais demandam de análise das dificuldades que sua 

aprendizagem traz, encontrando formas de superá-las. 

Os Conteúdos Procedimentais, segundo Zabala (1998, p. 43), estão relacionados com 

“regras, técnicas, métodos, destrezas ou habilidades, estratégias ou procedimentos [...]. São 

conteúdos procedimentais: ler, desenhar, observar, calcular, classificar, traduzir, recortar, saltar, 

inferir, espetar etc.” 
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Em colaboração a essa ideia, Pozo e Postigo (1994) afirmam que os Conteúdos 

Procedimentais, na perspectiva do Currículo de Ciências da Natureza, estão associados à 

aquisição de informações, interpretação de informações, análise da informação e realização de 

inferências, compreensão e organização conceitual da informação e Comunicação da 

informação. 

Conteúdos Atitudinais, segundo Zabala (1998, p. 46), “englobam uma série de 

conteúdos que por sua vez podemos agrupar em valores, atitudes e normas”. Nessa sintonia, 

Pozo e Crespo (2009) apresentam os Conteúdos Atitudinais relacionados ao ensino de Ciências 

como aqueles voltados não só a atitudes com respeito à ciência e interesse por compreendê-la, 

aprendizagem/implicações sociais da ciência, na sala de aula e fora dela, como também aos 

seguintes aspectos: aprendizado, autoconceito, colegas e professor.  

A compreensão acerca dos tipos de Conteúdo permite aos professores desenvolverem 

práticas de ensino com objetivos mais definidos e reflexões sobre o quanto o predomínio de 

determinado tipo de Conteúdo precisa ser revisto. Nessa direção, Pozzo e Crespo (2009) 

enfatizam como os Conteúdos Conceituais vêm sendo priorizados em relação aos Atitudinais e 

Procedimentais, em correspondência com as práticas de ensino que avaliam, geralmente, os 

conteúdos.  

Em decorrência disso, os programas de formação de professores devem fomentar 

reflexões sobre como abordar os diferentes tipos de conteúdos no contexto da atividade em sala 

de aula a fim de que, com isso, os professores possam reorganizar suas práticas de ensino e 

propor situações de aprendizagem que oportunizem aos estudantes a aprendizagem de 

diferentes conteúdos e não somente aqueles associados aos conceitos. 

Conrado e Nunes-Neto (2018) relatam a importância das dimensões Conceituais, 

Procedimentais e Atitudinais dos conteúdos para o ensino de Questões Sociocientíficas, como 

objetos adequados com a intenção da garantia de uma educação científica, com base na 

educação CTSA. Além disso, os autores consideram que: 

A dimensão conceitual dos conteúdos refere-se predominantemente a um campo 

epistemológico e pode ser compreendida, inicialmente, a partir de três categorias: 

fatos, conceitos e princípios (CONRADO; NUNES-NETO, 2018, p. 95). 

A dimensão procedimental dos conteúdos refere-se predominantemente a um campo 

metodológico e pode ser compreendida, inicialmente, a partir de três categorias: 

técnicas, procedimentos e métodos (CONRADO; NUNES-NETO, 2018, p. 97). 

A dimensão atitudinal dos conteúdos refere-se predominantemente a um campo 

axiológico; e, neste âmbito, do nosso ponto de vista, principalmente, ético-político. 
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Assim, ela pode ser compreendida, inicialmente, a partir de três categorias: valores, 

normas e atitudes. (CONRADO; NUNES-NETO, 2018, p. 99). 

 

Ampliando as discussões, de acordo com Santos et al (2018, p. 248),  

[...] as QSC sugerem mudanças no panorama do objetivo do ensino das ciências, que 

passa a abranger mais do que o ensino de conteúdo conceitual (por exemplo, aprender 

conceitos de psicologia) como objetivo final para mudanças conceituais, 

procedimentais e atitudinais do estudante de ciências”. 

 

Importa notar que o emprego das dimensões de Conteúdo (Conceitual, Atitudinal e 

Procedimental) em estratégias didáticas, como as sequências didáticas, para a abordagem de 

QSC são apresentados nas pesquisas de Andrade; Nunes-Neto; Almeida (2018), Santos; 

Conrado; Nunes-Neto (2018), Martins et al (2018) e Palácio; Silveira; Conrado (2018). 

Segundo Silva e Silva (2016), “as Sequências Didáticas (SD) têm sido consideradas 

na literatura um tema importante para a investigação do trabalho docente, tanto na perspectiva 

metodológica quanto na possibilidade de superação da lacuna pesquisa-prática”. 

Gonçalves e Ferraz (2016) identificam a relevância das SD como instrumento 

potencial com o propósito de formação docente reflexiva, utilizando-se de uma pesquisa 

desenvolvida com professores de educação básica, em que puderam planificar SD, aplicar em 

sala de aula e avaliar todo o processo por meio da socialização das suas experiências. 

Ao analisarem o processo de produção de SD na formação de professores, Silva e Silva 

(2016) elucidam a importância da produção de sequências didáticas como elemento articulador 

da formação inicial e continuada no curso de Ciências Biológicas. Os autores afirmam que: 

As sequências didáticas, em suas relações de saber fazer, atitudes e intenções, podem 

extrapolar o estigma conteudista que, ao longo dos anos, tem se firmado nas práticas 

docentes e livros didáticos, permitindo uma perspectiva de construção do 

conhecimento baseada na concepção e compartilhamento de saberes pelos atores da 

educação (SILVA; SILVA, 2016, p. 1469).   

 

O emprego de Sequências Didáticas (SD) como estratégia didática para o Ensino de 

Ciências da Natureza pode ser verificado em diversas pesquisas: 

• Cascais e Terán (2013) consideraram a SD como possibilidade de Alfabetização 

Científica nas aulas de Ciências da Natureza do Ensino Fundamental. 
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• Cabral et al (2014) analisaram as mudanças de atitudes identificadas em 

estudantes do sétimo ano do Ensino Fundamental, após uma intervenção 

pedagógica com emprego de uma SD com jogos pedagógicos acerca da Natureza 

da Ciência (NdC). 

• Mello (2017) avaliou de que forma sequências didáticas sobre a QSC 

Aquecimento Global e Mudanças Climáticas foram desenvolvidas por 

professores de física. 

 

Guimarães et al (2018) apresentam alguns princípios de design para a construção de 

SD utilizando QSC: Perspectivas Inter e Transdisciplinar; Abordagem multicultural crítica; 

Pedagogia de Projetos; Uso de textos de divulgação científica; e Processos coletivos e 

cooperativos de aprendizagem.  

  

1.4 Formação de Professores 

Diante das diferentes concepções ao longo das últimas décadas, a formação de 

professores tem sido apresentada por meio de expressões como, as destacadas por Prada (1997), 

capacitação, qualificação, aperfeiçoamento, reciclagem, atualização, formação continuada, 

treinamento, aperfeiçoamento, especialização etc. No entanto, apesar de existirem 

particularidades que contribuam para a compreensão das expressões citadas anteriormente, é 

necessário notar que:  

Formar-se é um processo de toda a vida; enquanto seres humanos temos a 

possibilidade de aprender e, portanto, nos humanizamos permanentemente, mediante 

as relações e interações que acontecem nos diversos ambientes culturais nos quais 

temos relações. Deste modo, aprender é mais do que receber ou obter informações e 

conhecê-las ou compreendê-las é tornar o aprendizado parte do ser, implicando 

desenvolver-se com ele. Formar-se é um processo de aprendizagem que se realiza 

desenvolvendo-se individual e coletivamente dentro da cultura, incorporando-a, 

criando e recriando-a (PRADA et al, 2010, p. 367). 

 

A formação de professores é um tema abordado a partir de diferentes aspectos, tais 

como aqueles relacionados a políticas públicas que possibilitem a esses profissionais, ao longo 

de toda sua carreira, oportunidades e garantias de que as necessidades vivenciadas no seu 

ambiente de trabalho, bem como suas potencialidades (identificadas por meio da sua prática), 

possam ser discutidas e aprimoradas em tempos e espaços destinados a essa finalidade. Afinal,  
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A formação constitui um dos instrumentos privilegiado no processo de construção de 

uma identidade profissional nos professores. Ela é um processo contínuo que se inicia 

antes do exercício das atividades pedagógicas (pré-serviço), prossegue ao longo da 

carreira e permeia toda prática profissional, numa perspectiva de formação 

permanente (VEIGA, 2001, p.84). 

 

Como um processo de construção de identidade, a formação de professores pode ser 

compreendida sob duas perspectivas: a inicial e a continuada. 

 A formação inicial ocorre por meio dos cursos de licenciatura que habilitam o 

profissional para a atuação no magistério. Todavia, críticas à formação inicial de professores 

têm sido feitas por ser “considerada demasiadamente teórica ou não suficiente teórica ou não 

suficientemente prática, muito afastada da realidade da sala de aula ou demasiadamente ligada 

a modelos” (BAILLAUQUÊS, 2001, p.47).  

Convém notar que as contribuições com o intuito de aprimoramento dos programas de 

formação de professores podem ser identificadas a partir de propostas que destaquem diversas 

formas de compreender e promover mudanças de consciência e práticas dos professores. 

Nesse sentido, Perrenoud (1994) enfatiza os seguintes aspectos: mecanismos de 

formação desenvolvidos assente em práticas reflexivas; mudanças de representações e nas 

práticas; observação mútua; metacomunicação com os alunos; escrita clínica; videoformação; 

entrevista de explicitação; história de vida; simulação/desempenho de papéis; e experimentação 

e a experiência.  

No entanto, pontua-se que a formação continuada ocorre após ao longo de toda carreira 

do professor, por meio não somente de cursos de especialização (Lato ou Strictu senso), mas 

também de: 

Horas de trabalho coletivo na escola, reuniões pedagógicas, trocas cotidianas com os 

pares, participação na gestão escolar, congressos, seminários, cursos de diversas 

naturezas e formatos, oferecidos pelas Secretarias de Educação ou outras instituições 

para pessoal em exercício nos sistemas de ensino, relações profissionais virtuais, 

processos diversos a distância (vídeo ou teleconferências, cursos via internet, etc.), 

grupos de sensibilização profissional, enfim, tudo que possa oferecer ocasião de 

informação, reflexão, discussão e trocas que favoreçam o aprimoramento profissional, 

em qualquer de seus ângulos, em qualquer situação (GATTI, 2008, p. 57). 

 

A participação nesses programas de formação possui diversas finalidades, como as 

destacadas por Amador (2019, p. 151): atualização profissional; suprir carências e deficiências 

de ordem teórico metodológicas; aperfeiçoamento; mudança de função; projeção na carreira.  
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Assim, percebe-se que a formação continuada na docência se torna imprescindível, 

haja vista que “a própria natureza da prática docente que, enquanto um fazer histórico, não se 

mostra pronta e acabada, pois se encontra vinculada a um saber e uma necessidade premente 

por novos conhecimentos” (CHAKUR, 2000, p.82). Além disso,  

[...] a formação continuada pode contribuir significativamente para o 

desenvolvimento pessoal e profissional, permitindo aos professores o 

desenvolvimento da autonomia para o aprendizado permanente, a reflexão crítica 

sobre a sua prática pedagógica e a sua transformação enquanto protagonista do seu 

processo de aprendizagem (COITÉ, 2012, p. 115). 

 

As ações de formação continuada dos professores, nas ideias defendidas por Gatti et 

al (2011), têm contemplado temas voltados ao desenvolvimento do currículo, indicando o 

avanço na concepção de formação, dando foco às ações, direcionando-as ao cumprimento das 

expectativas de aprendizagem.   

Neste particular, programas de formação continuada de professores, com foco na 

temática currículo, podem cooperar a fim de que as necessidades (em compreender de que 

forma as orientações presentes em legislações, planos e materiais de ensino) dos diversos atores 

dos sistemas de ensino possam ser implementadas de modo a garantir a promoção de ambientes 

e práticas de ensino que permitam o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes.  

Mesmo diante desse avanço na formação continuada, por meio da discussão de 

temáticas acerca do currículo, Gatti et al (2011) relatam a resistência dos professores em 

participarem das formações, haja vista que há dificuldades relacionadas ao déficit de formação 

inicial, resistência dos professores a relatarem suas práticas, rotatividade dos professores e 

compatibilidade de horários que favoreça a participação docente.  

Conexo ao tema anterior, o contexto brasileiro na formação de professores é permeado 

por subsídios de aspectos legais que garantem e definem particularidades a serem consideradas 

pelos sistemas de ensino de caráter público ou privado. Melhor esclarecendo, torna-se 

indispensável citar Oliveira e Leiro (2019) que indicam importantes aspectos sobre o histórico 

das Políticas de formação de professores no Brasil.  

Aprioristicamente, a definição de diretrizes relativas à formação de professores 

constitui um importante aspecto com a intenção de que os sistemas de ensino e as instituições 

de ensino superior sejam capazes de organizar a oferta de cursos e programas de formação, uma 
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vez que a garantia da qualidade na formação continuada desses profissionais constitui-se como 

um dos principais aspectos que podem contribuir para a promoção de uma educação de 

qualidade aos estudantes da educação básica.  

Ao considerar o quanto essa busca pela educação de qualidade tem sido comprometida, 

considerando que esses profissionais têm vivenciado em seus ambientes de trabalhos situações 

como falta de recursos, violência de diferentes ordens (verbais e físicas), desvalorização 

profissional, entre outras coisas, torna-se fulcral conhecer os ambientes de trabalho desses 

profissionais e os desafios vivenciados, tendo em vista que: 

A realidade social das instituições escolares reflete os conflitos vividos hoje em dia 

nas famílias, nos relacionamentos, no ambiente social, nos grandes meios de 

comunicação, nos sistemas políticos etc. E os professores de ensino básico sofrem 

esses conflitos, mas assumem novos papéis educativos, novos desafios que exigem 

estar atualizados sobre o que acontece no campo científico e social (IMBERNÓN, 

2016, p. 51). 

 

A formação de professores também se torna comprometida ao sofrer impactos de 

diversos aspectos, tais como: a qualidade e fragmentação dos cursos oferecidos; a frequência 

com que ocorre; desconhecimentos de práticas de ensino e dos processos cognitivos 

relacionados à aprendizagem; o distanciamento das necessidades específicas decorrentes da 

localidade onde o professor atua, entre outros aspectos. 

Diante dos desafios vivenciados no ambiente escolar e na prática docente, o estímulo 

ao desenvolvimento de autonomia, reflexão e transformação configura-se como aspecto 

indispensável no desenvolvimento pessoal e profissional dos professores a fim de que possam 

propor e desenvolver ações que colaborem para mudanças relacionadas às interações com a 

comunidade escolar, os gestores e, principalmente, os estudantes. 

Nas esteiras desses apontamentos, conclui-se que as ações de formação de professores 

propostas, com o intuito de desenvolver discussões acerca de temáticas relacionadas ao 

currículo, são desenvolvidas com a seleção de aspectos que discutem questões mais amplas 

como as diretrizes que fundamentam o Currículo de determinado sistema de ensino, bem como 

aquelas relacionadas ao componente curricular em específico e suas relações como as demais 

áreas do conhecimento  

Nesse entendimento, serão apresentadas, na próxima seção, discussões sobre a 

formação dos professores de Ciências da Natureza, considerando a especificidade que a 
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temática possui para a compreensão de elementos a serem analisados em face dos sujeitos 

participantes no âmbito desta pesquisa. 

 

1.4.1 Formação Continuada de Professores de Ciências da Natureza 

Os conhecimentos científicos e tecnológicos se fazem presentes nas mais diversas 

situações cotidianas com intensidade que impacta no surgimento da necessidade de que a 

formação dos cidadãos ocorra de tal forma que o ensino de Ciências da Natureza seja 

apresentado e discutido com qualidade, sendo capaz de fornecer subsídios para que seja possível 

compreender e intervir em situações que demandam interpretações com fundamento nesses 

conhecimentos.  

Com isso, a formação do professor de Ciências da Natureza ganha um aspecto central, 

tendo em vista que o papel desse profissional é de extrema importância para que possam ser 

identificadas, avaliadas e construídas diversas estratégias de ensino que promovam a interação, 

discussão e ações com suporte em aspectos cotidianos sobre a Ciência e a Tecnologia. 

Baroli e Villani (2013) afirmam importantes situações que impactaram a formação dos 

professores de Ciências da Natureza, no contexto brasileiro, nas últimas décadas, a partir das 

posições ocupadas pelas instituições governamentais, pela comunidade científica e pelos 

pesquisadores da área de educação em Ciências da Natureza, considerando que: 

O processo de formação de professores de ciências nos últimos cinquenta anos foi 

caracterizado por um movimento de mão dupla. De um lado, houve a progressiva 

tomada de consciência dos agentes do campo sobre a complexidade da tarefa. No 

início o privilégio de uma boa instrumentação (livro, material didático e estratégia de 

ensino) parecia dar conta do ensino, caracterizando-se a formação do professor para 

saber aplicar a instrumentação. Recentemente a formação procura dar conta de 

administrar as múltiplas variáveis que o influenciam. De outro lado, parece que o 

domínio de uma instituição na orientação da formação de professores foi substituído 

gradualmente pelo apoio e pela colaboração entre os agentes do campo. De fato, 

somente quando várias instituições conseguem transformar a competição numa 

colaboração, na qual cada uma contribui com iniciativas, consegue-se estabelecer 

mudanças significativas e, aparentemente, promissoras de novos avanços (BAROLI; 

VILLANI, 2013, p. 289). 

 

Os estudos sobre os aspectos históricos relacionados à formação de professores de 

Ciências da Natureza permitem a compreensão não apenas das dificuldades vivenciadas, mas 

também dos avanços e desafios na contemporaneidade, de forma que:  
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[...](re)pensar/discutir a formação docente para o Ensino de Ciências significa 

perceber que a valorização do conhecimento científico e tecnológico pela sociedade 

contemporânea exige do professor a realização de um trabalho que rompa com os 

conceitos que lidam com as Ciências de forma dogmática, acrítica e 

descontextualizada da realidade global, a fim de que ele possa contribuir para a 

formação de cidadãos críticos, alfabetizados cientificamente (SILVA; BASTOS, 

2012, p. 152). 

 

Assim, mesmo sendo uma tarefa complexa colaborar na formação de cidadãos 

alfabetizados cientificamente, diante dos diversos desafios enfrentados pelos docentes no 

ambiente escolar, programas de formação continuada podem fornecer subsídios com a 

finalidade de que professores de Ciências da Natureza consigam não só avaliar seus 

conhecimentos/necessidades de formação, mas também elaborar situações de aprendizagem 

que mobilizem os estudantes para o desenvolvimento de habilidades que sejam capazes em 

auxiliá-los na apreensão de aspectos relacionados à ciência e tecnologia  presentes em situações 

cotidianas. 

 Desse modo, ao buscar a consolidação de sua formação continuada, é preciso que o 

professor possa ter condições de promover interações entre os sujeitos da aprendizagem e os 

conhecimentos científicos, para que se favoreçam interlocuções que permitam, entre outras 

coisas, a apropriação desses conhecimentos pelos estudantes e, paulatinamente, por toda a 

sociedade (SILVA; BASTOS, 2012). 

Nóvoa (2002) assevera que os processos de reflexão e investigação devem ser 

priorizados na formação continuada dos professores, a fim de que possam ser produtores de sua 

profissão.  

Nesta lógica, as reflexões sobre experiências cotidianas dos professores contribuem na 

identificação de possíveis demandas que impactam a aprendizagem dos seus estudantes, de 

maneira que, ao compreenderem a importância de seu papel na promoção de mudanças, sejam 

capazes de se articular com seus saberes, os quais são classificados em:  

Saberes da formação profissional, aqueles transmitidos pelas instituições de formação 

de professores; produzidos pelas ciências da educação e dos saberes pedagógicos, 

esses saberes são destinados à formação cientifica ou erudita dos professores e que 

incorporados à prática docente podem transformar-se em práticas cientificas ou em 

tecnologia da aprendizagem; 

Saberes disciplinares, correspondem aos diversos campos do conhecimento, de que 

dispõe nossa sociedade, e que se encontra integrados nas universidades, na forma de 

disciplinas e emergem da tradição cultural e dos grupos sociais produtores de saberes; 

Saberes curriculares, aqueles que correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e 

métodos a partir das quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes 
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sociais por ela definidos e selecionados como modelos de cultura erudita e de 

formação para a cultura erudita; 

Saberes experienciais, resultantes do exercício de suas funções e na prática de sua 

profissão, os docentes desenvolvem saberes específicos, baseados em seu trabalho 

cotidiano e no conhecimento de seu meio, de modo que esses saberes brotam da 

experiência e são por ela validados. (TARDIF 2014, p. 36) 

 

Os diferentes saberes docentes podem ser discutidos nos diversos momentos e espaços 

de formação continuada dos professores que se configuram por meio de diferentes estratégias, 

visando garantir oportunidades de formação que contemplem as necessidades, recursos e 

contextos em que os docentes estão inseridos, considerando não somente as particularidades 

dos sistemas de ensino, mas também o aspecto central, que é a complexidade da atividade 

docente. 

Menezes (2001) destaca algumas estratégias de formação continuada que vem sendo 

desenvolvidas em diversos países: 

• Estratégia centrada na preparação e ação formativa de facilitadores: ação direta 

de docentes, com experiência em sala de aula e com bons conhecimentos 

científicos e didáticos, para desempenharem o papel de facilitadores nos 

processos de formação continuada. 

• Atividades semipresenciais, centralizadas em cursos formativos e atividades de 

apoio na escola:  consiste na formação de um núcleo de facilitadores de formação 

continuada, trabalhando com conteúdo, didática e formação de professores, 

através de participação de cursos e do apoio direto nas escolas proporcionado 

pelos facilitadores. 

• Estratégias de formação continuada de professores a distância: tem como 

objetivo ajudar a promoção de mudanças qualitativas na prática de sala de aula 

e o facilitador tem papel fundamental para problematiza/discutir a prática 

docente. A proposta prevê que os professores, a partir do recebimento de 

materiais, se reúnam a fim de examinar as implicações dos conteúdos referentes 

ao trabalho em sala de aula. 

• Estratégia centralizada no Trabalho Coletivo de professores e materiais de apoio:  

proposta quando há necessidade de formação continuada, envolvendo muitos 

professores cujo formato inclui a institucionalização em estabelecimentos 

educacionais de grupos de professores voltados à melhoria de seu trabalho 

profissional. 
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• Estratégia de incorporação dos professores a esquipes de pesquisa e inovação 

didática já constituídas: tem como objetivo incluir professores a equipe de 

pesquisas e inovação em Didática das Ciências, por meio de programas de 

formação continuada. 

• Instâncias de capacitação para atividades científicas juvenis: constituem 

propostas de capacitação que podem fazer parte das estratégias descritas 

anteriormente, visando o desenvolvimento de atividades como olimpíadas 

científicas, congressos científicos juvenis, feiras ou mostras de ciências.  

 

As diferentes estratégias de formação docente devem ofertar aos professores a 

possibilidade de saber identificar, nas suas necessidades de formação, elementos que consigam 

cooperar para o desenvolvimento de práticas de ensino mais exitosas e, com isso, tornando-se 

aptos a refletir, propor e superar as dificuldades encontradas em suas ações cotidianas. 

Ademais, esse autor compartilha algumas necessidades formativas dos professores de 

Ciências da Natureza, oriundas de contribuições acerca de investigações didáticas a serem 

consideradas nos programas de formação inicial ou continuada: 

• Conhecer a matéria a ser ensinada, de modo que além dos conhecimentos 

fundamentais das Ciências, seja possível conhecer também aspectos como: 

História da Ciência; estratégias do trabalho científico, interações 

Ciência/Tecnologia/Sociedade; novas perspectivas científicas e tecnológicas; 

relações com outras disciplinas e selecionar conteúdos que apresentem uma 

visão correta de Ciência que possa ser interessante aos estudantes. 

• Questionar as concepções prévias dos professores sobre o Ensino/Aprendizagem 

das Ciências, visando analisar crenças/comportamentos relacionados sobre o que 

é ensinar Ciências e questionar visões simplistas e deformadas, tais como as que 

reduzem as estratégias científicas ao trabalho experimental. 

• Apropriar-se do corpo de conhecimentos específicos em torno dos problemas de 

Ensino/Aprendizagem das Ciências, haja vista que a renovação do ensino de 

Ciências exige: um tratamento teórico, utilizando-se de aspectos como a 

importância das concepções prévias dos estudantes na aquisição de novos 

conhecimentos; propostas de construção de conhecimentos científicos como 

tratamento de situações problemáticas de modo a aproximar a aprendizagem das 
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Ciências às características do trabalho científico; professores que sejam 

orientadores, com ações que concebam a atividade docente como uma pesquisa 

aplicada e centrada nos problemas de ensino-aprendizagem das Ciências. 

• Saber preparar atividades cuja realização permita aos estudantes construir 

conhecimentos, por meio de: propostas e orientações de estudos qualitativos de 

situações problemáticas; orientação por meio de tratamentos científicos dos 

problemas propostos; e manuseio de novos conhecimentos em situações 

variadas, para possibilitar seu aprofundamento e confiabilidade, enfatizando 

especialmente as relações Ciência/Tecnologia/Sociedade. 

• Saber orientar o trabalho dos estudantes, de maneira a oferecer recursos e ajuda 

necessária, realizando sínteses e reformulações, dando valor às contribuições dos 

estudantes rumo à criação de um bom clima em sala de aula, trazendo subsídios 

para o estabelecimento de formas de organização escolar que favoreçam 

interações positivas. 

• Saber avaliar, questionando a redução da avaliação a uma mera pontuação e, 

com isso, trazendo ao contexto a ampliação de práticas de avaliação ao conjunto 

de saberes, habilidades, atitudes e valores, de forma a estender a avaliação à 

atividade docente e ao currículo desenvolvido. 

• Adquirir a formação necessária para associar ensino e pesquisa à inovação 

didática, que contribua nas discussões acerca de como a atividade docente é 

complexa e de riqueza potencial, possibilitando ao docente conceber seu 

trabalho como uma tarefa aberta e criativa. 

 

Essas necessidades formativas dos professores de Ciências da Natureza demonstram a 

complexidade do processo de formação desse profissional, bem como a importância de 

investimentos principalmente na formação continuada, trazendo à tona reflexões circundadas 

pelo pressuposto de que:  

[...] a complexidade da atividade docente deixa de ser vista como um obstáculo à 

eficácia e um fator de desânimo, para tornar-se um convite a romper com a inércia de 

um ensino monótono e sem perspectivas, e, assim aproveitar a enorme criatividade 

potencial da atividade docente. Trata-se, enfim, de orientar tal tarefa docente como 

um trabalho coletivo de inovação, pesquisa e formação permanente (CARVALHO; 

GIL-PÉREZ, 2011, p. 19). 
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Em decorrência, constata-se que a complexidade da atividade docente possibilita aos 

diversos formadores experienciar momentos de formação que, além de minimizar lacunas, 

sejam fomentadoras de práticas de ensino que potencializem as aprendizagens dos estudantes 

e, ainda, consiga motivar docentes que, por vezes, sentem-se com formação deficitária e não 

apoiados pelos demais atores dos sistemas de ensino e da sociedade na qual estão inseridos. 

Descritos os referenciais teóricos relacionados ao Ensino de Ciências da Natureza, 

Questões Sociocientíficas e Formação de Professores, no próximo capítulo, serão apresentados 

os aspectos metodológicos empregados nesta pesquisa.  
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CAPÍTULO II - METODOLOGIA 

Diante do desafio contido na necessidade em se definir o tipo de metodologia que 

melhor contribuiria para a obtenção de dados e posterior análise resultante de um curso de 

formação continuada, optou-se por uma pesquisa de caráter qualitativo, denominada Pesquisa 

Intervenção Pedagógica que consiste em: 

[...] investigações que envolvem o planejamento e a implementação de interferências 

(mudanças, inovações) – destinadas a produzir avanços, melhorias, nos processos de 

aprendizagem dos sujeitos que delas participam – e a posterior avaliação dos efeitos 

dessas interferências (DAMIANI et al, 2013, p. 58). 

 

Importa salientar que essa metodologia resulta em interpretações que trazem ao 

contexto a possibilidade de ofertar subsídios em situações de aprendizagem rumo à 

compreensão dos possíveis efeitos relacionados ao processo de formação continuada dos 

professores. 

Após compartilhar breve apresentação de aspectos conceituais, destaca-se que esse 

tipo de pesquisa, segundo Damiani et al (2013), constitui-se de três momentos: Planejar, 

Implementar e Avaliar, como apresentado na Figura 03. 

Figura 03. Momentos da Pesquisa Intervenção Pedagógica. 

 

 

 

 

 

Fonte: Damiani et al (2013). 

 

Entretanto, para que o relatório da pesquisa não se resuma a um relato de experiência, 

destaca-se a relevância em se garantir a presença desses métodos:  

• Método da intervenção (método do ensino):  deve ser descrito 

pormenorizadamente, explicitando seu embasamento teórico. A descrição deve 

abordar o método de ensino aplicado, justificando a adoção das diferentes 

Planejar Implementar Avaliar 
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práticas específicas planejadas e implementadas. O foco deve estar voltado à 

atuação do professor (DAMIANI et al, 2013). 

• Método de Avaliação da Intervenção (método de pesquisa):  objetiva descrever 

os instrumentos de coleta e análise dos dados produzidos para capturar os efeitos 

da intervenção. O pesquisador deve apresentar seus instrumentos, justificando 

seu uso a partir de ideias provenientes da teoria metodológica. Deve conter a 

análise das mudanças observadas nos sujeitos e a avaliação da intervenção 

(DAMIANI et al, 2013, p. 63). 

 

Descritos os aspectos teóricos que fundamentam a Pesquisa de Intervenção 

Pedagógica, serão compartilhados, a seguir, os momentos de planejamento, implementação e 

avaliação do presente estudo:  

• Planejamento: os desdobramentos da pesquisa de mestrado resultaram na 

construção de uma proposta de curso de formação continuada destinada aos 

professores de Ciências da Natureza, que envolveu o contato com a Diretoria de 

Ensino da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo para a autorização e 

o convite aos professores de Ciências da Natureza com a finalidade de 

participarem do curso. 

• Implementação: o curso de formação continuada de 40 horas distribuídos em: 

- atividades a distância (20 horas) - concretizadas por meio da leitura de artigos 

e o desenvolvimento e aplicação de sequência didática; 

- atividades presenciais (20 horas) - realizadas em 5 módulos presenciais, 

conforme descrito a seguir:  1. Aspectos Introdutórios da Educação CTS; 2. 

Alfabetização Científica, Argumentação e Natureza da Ciência; 3. Questões 

Sociocientíficas e o Currículo de Ciências da Natureza; 4. Sequência Didática; 

5. Compartilhamento e avaliação das experiências provenientes do curso. 

• Avaliação: o processo de avaliação ocorreu em diferentes momentos ao longo 

do curso, desde a identificação de concepções dos professores, por meio de 

questionários sobre os temas abordados no curso, das sequências didáticas 

produzidas pelos professores e da realização de um Grupo Focal. 
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Importa destacar que o foco da intervenção se direcionou às mudanças de concepções 

e de práticas de ensino dos professores, por intermédio da abordagem de temáticas relacionadas 

às Questões Sociocientíficas. 

2.1. Planejamento 

Na pesquisa de mestrado intitulada “A abordagem de Questões Sociocientíficas 

Controversas: potencialidades identificadas levando em conta a análise do Currículo de 

Ciências da Natureza do Estado de São Paulo”, Silva (2016) buscou compreender se as QSC 

eram abordadas no Currículo de Ciências da Natureza do Estado de São Paulo, por meio da 

análise das situações de aprendizagem presentes em um material de apoio disponibilizado aos 

estudantes do sistema estadual público de educação, sendo constatado que alguns temas 

abordados nas situações de aprendizagem possuem relações com QSC e podem ser 

desenvolvidos  numa perspectiva controversa.  

Diante da relevância que o tema possui em relação ao Ensino de Ciências da Natureza, 

considerou-se importante o desenvolvimento de uma pesquisa em âmbito de doutorado, com 

vistas a compreender se e de que forma os professores de Ciências da Natureza da rede pública 

estadual abordam as Questões Sociocientíficas, com alicerce no Currículo de Ciências da 

Natureza do Estado de São Paulo.  

Para tanto, foi feita uma intervenção por intermédio de um curso de formação 

continuada intitulado “Questões Sociocientíficas e o Currículo de Ciências do Estado de São 

Paulo”, direcionado a professores dos anos finais do Ensino Fundamental, visando o 

desenvolvimento de uma proposta que abordasse aspectos relacionados às Questões 

Sociocientíficas, tais como os temas Alfabetização Científica, Argumentação, História e 

Natureza da Ciência (NdC) e Sequência Didática. 

Desse modo, essa proposta de curso de formação continuada se uniu ao Projeto de 

pesquisa encaminhada ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Cruzeiro do Sul, com 

aprovação publicada no Parecer 2.672.724 (Anexo A), sendo o curso organizado em 5 módulos, 

conforme cronograma contido no Quadro 03. 
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Quadro 03. Cronograma do Curso de Formação Continuada. 

 

Módulo Data Conteúdo Programático 

Aspectos Introdutórios 

da Educação CTS 

15/08/2018 Conhecimento Científico 

História da Ciência 

Ciência-Tecnologia-Sociedade 

 

Alfabetização 

Científica, 

Argumentação e 

Natureza da Ciência 

 

22/08/2018 Alfabetização Científica 

Argumentação no Ensino de Ciências da Natureza  

Natureza da Ciência e Tecnologia 

 

Questões 

Sociocientíficas e o 

Currículo de Ciências 

 

29/08/2018 Questões Sociocientíficas 

Questões Sociocientíficas e o Currículo de Ciências da Natureza do 

Estado de São Paulo  

 

Sequência Didática 

 

05/09/2018 Sequência didática 

 

Compartilhando e 

avaliando as 

experiências 

provenientes do curso 

19/09/2018 Socialização das Sequências didáticas e Avaliação do curso 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

2.2. Implementação 

A implementação do presente estudo se deu a partir da seleção da Diretoria de Ensino 

Leste 2, localizada no município de São Paulo. Tal escolha se justifica pelo fato do pesquisador 

ser professor de Ciências da Natureza de uma escola sob a jurisprudência desse Departamento 

da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 

Para o início dos trabalhos, solicitou-se uma reunião com a Dirigente Regional de 

Ensino e o Diretor do Núcleo Pedagógico, visando o esclarecimento de objetivos, público-alvo 

e relevância do curso para os professores de Ciências da Natureza das escolas sob a supervisão 

da referida Diretoria de ensino.  

Realizados os devidos esclarecimentos, principalmente sobre a gratuidade do curso, 

com a ciência de que não haveria dispensa de ponto aos professores cursistas e, após aceitação 

por parte da Escola de Formação de Professores Paulo Renato Costa de Souza (EFAP), a 

Dirigente de Ensino autorizou a realização do curso de formação, conforme termo de Anuência 

(Anexo B). 

 Autorizada a realização do curso pela Dirigente de Ensino e publicada em Diário 

Oficial (Anexo D), as Professoras Coordenadoras de Núcleo Pedagógico (PCNP), responsáveis 

pelos componentes curriculares da área de Ciências da Natureza, encaminharam, para as 92 
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escolas sob sua responsabilidade, e-mail contendo informações acerca da abertura das 

inscrições destinadas aos professores de Ciências da Natureza (Anexo C), interessados em 

participar do curso, salientando-se que as inscrições aconteceram nos meses de junho e julho 

de 2018, por meio de um formulário eletrônico. 

Diante das inscrições que foram realizadas no começo do mês de agosto de 2018, 

encaminhou-se e-mail aos inscritos, informando-os quanto à data de início do curso.  

O início do curso ocorreu no dia 15 de agosto de 2018 e seu término em 19 de setembro 

de 2018. Os encontros aconteceram às 4ªs-feiras pela manhã, de acordo com a disponibilidade 

do local onde o curso foi ministrado, em compatibilidade com os horários do pesquisador e das 

Professoras Coordenador do Núcleo Pedagógico (PCNP) que acompanharam as atividades 

Durante os encontros realizados, houve coleta de informações com o auxílio de 

questionários e a garantia da promoção de discussões realizadas a partir de aulas expositiva-

dialogadas, apresentação de vídeos, estudo de casos, leitura de artigos sobre temas relacionados 

ao ensino de Ciências da Natureza, elaboração, aplicação e socialização das SD. 

Após a realização do curso, a Dirigente Regional de ensino publicou a homologação 

do curso (Anexo E), validando as atividades desenvolvidas e possibilitando a certificação dos 

participantes da formação. 

 

2.3. Avaliação 

As avaliações foram desenvolvidas ao longo de cada módulo, tendo por base os dados 

coletados por meio dos Questionários, Sequência didática (SD) e Grupo focal. 

2.3.1 Questionário 

Um questionário, segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 201), é “um instrumento de 

coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas 

por escrito e sem a presença do entrevistador”.  

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram elaborados questionários com o 

objetivo de identificar aspectos relacionados aos seguintes âmbitos: Perfil dos professores; 
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Formação inicial/continuada e experiência profissional; Concepções iniciais sobre os temas que 

seriam abordados no curso. 

2.3.2. Sequências Didáticas 

Como critério de aprovação no curso, além da frequência superior a 80%, aos 

professores foi solicitada realização de uma Sequência Didática (SD), podendo ser de forma 

individual ou em dupla para a apresentação no último dia do módulo do curso.  

Para tanto, o procedimento de elaboração e desenvolvimento da SD deveria estar 

associado a uma Questão Sociocientífica ocorrida com seus estudantes, ao longo do curso de 

formação, com o objetivo de compreender de que forma os temas discutidos poderiam constituir 

a prática dos professores e a aprendizagem dos estudantes.  

No último encontro do curso, destinou-se um tempo para que os professores pudessem 

discutir aspectos relacionados ao processo de aplicação da SD com os estudantes. 

2.3.3. Grupo Focal  

Transcorrido algum tempo após a realização do curso, surgiu a necessidade em se 

avaliar a manutenção ou não das mudanças relatadas pelos professores em relação a sua prática 

educativa, justificando-se, com isso, a escolha do método para coleta de dados da pesquisa, com 

base na perspectiva de Gatti (2012, p.12) que aventa a possibilidade de o Grupo Focal (GF) ser 

“empregado, antes e depois de processos de intervenção, para o estudo do impacto deles”. 

Contextualizada a escolha, convém socializar que, segundo Sampieri et al (2013), o 

GF trata-se de um método de coleta de dados que, para alguns pesquisadores, consiste em 

reuniões formadas por grupos pequenos ou médio, entre 3 e 10 pessoas, que conversam sobre 

um ou vários temas em um ambiente tranquilo e informal, sendo conduzidas por um especialista 

em dinâmicas de grupo. 

Outro potencial do GF é permitir que dados anteriormente não obtidos por meio dos 

instrumentos inseridos ao longo do curso possam ser obtidos e analisados para completar as 

conclusões do coletivo.  

No que diz respeito à organização e finalidades: 
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[...] os grupos focais apoiam-se no desenvolvimento de entrevistas grupais, porém são 

mais do que meras entrevistas, cuja preocupação é com as respostas individuais de 

cada membro do grupo à pergunta de pesquisa. Eles permitem uma interação grupal 

que faz com que os participantes discutam e manifestem suas opiniões trazendo à tona 

uma gama de dados (produzidos pela interação) que revelem pontos de consenso e 

dissenso, fundamentais para dar resposta às indagações da pesquisa (ABREU et al, 

2009, p. 8). 

 

A organização do GF foi realizada, tendo vista o enquadramento das questões 

norteadoras que deram origem a esta pesquisa: Quais concepções e potencialidades podem ser 

identificadas, na formação continuada de professores de Ciências, a partir da abordagem de 

QSC e temas como AC, Argumentação, NdC e Educação CTS? Quais contribuições e desafios, 

para o ensino e aprendizagem de Ciências, os professores identificam durante o 

desenvolvimento de SD com foco na abordagem de QSC fundamentando-se no Currículo de 

Ciências do Estado de São Paulo? 

Para o desenvolvimento do GF, contou-se com a presença de uma moderadora 

responsável pela condução do grupo (Profa. Dra. Sonia Aparecida Cabral), do pesquisador 

(Prof. Me. Everton Joventino da Silva) e de uma observadora (Profa. Dra. Maria Delourdes 

Maciel) responsável pelas anotações escritas das falas e impressões observadas.  

No que se refere à realização do GF, criou-se um roteiro composto por questões 

relacionadas às questões problema, tendo alicerce na confirmação de que a elaboração prévia 

de um roteiro coopera para o direcionamento dos questionamentos e favorece as discussões, 

Sampieri et al (2013, p. 433) alertam quanto à importância do roteiro no sentido de “incentivar 

a participação de cada pessoa, evitar agressões e conseguir que todos tenham sua vez de falar”. 

Ademais, os dados obtidos pelas anotações das falas e impressões observadas foram 

analisados por meio da técnica de Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011). 

No próximo capítulo, serão descritos e analisados os resultados de todas as fases da 

Intervenção Pedagógica: Planejamento, Implementação e Avaliação. 
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CAPÍTULO III- DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, ANÁLISE E 

DISCUSSÃO DOS DADOS 

Diante da necessidade de analisar e discutir os dados obtidos, serão apresentados os 

métodos de intervenção e de avaliação da intervenção propostos por Damiani et al (2013), 

recorrendo-se aos percursos desenvolvidos ao longo do curso de formação, compreendendo as 

etapas da Intervenção Pedagógica. 

3.1. A Intervenção Pedagógica por meio do Curso de Formação Continuada 

Nesta seção, serão descritos os cinco módulos do Curso de Formação Continuada 

relacionado à Intervenção Pedagógica, sendo destinados aos professores de Ciências da 

Natureza.  

 

3.1.1 Módulo Aspectos Introdutórios da Educação CTS 

 

No dia 15 de agosto de 2018, iniciou-se o curso de formação continuada com a 

apresentação do pesquisador aos professores dos objetivos e cronograma e a leitura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B), contendo aspectos relacionados ao curso 

e com uma pesquisa científica, seus objetivos, riscos e benefícios, contato do pesquisador e 

convite aos professores (de acordo com o contido no referido documento) a assinarem o 

documento. 

Após a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, todos os professores 

aceitaram participar do curso e, então, realizou-se uma dinâmica de apresentação para que cada 

participante abordasse aspectos sobre a escola em que atuava, turmas que lecionava, formação 

e tempo de vínculo na rede pública estadual.  

Realizadas as apresentações, o pesquisador solicitou aos participantes que 

respondessem questionário do Perfil do professor (Apêndice A), contendo informações mais 

detalhadas acerca do profissional seriam solicitadas, e outro sobre os Conhecimentos (Apêndice 

B) dos temas que seriam abordados durante o curso de formação.  
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Ressalta-se que a proposta de intervenção por meio do questionário objetivou 

compreender como estava organizado o grupo que participaria da formação e quais as possíveis 

contribuições e propostas de discussões acerca dos temas, diante das concepções apresentadas 

pelos professores sobre os temas.  

A descrição do perfil dos oito professores participantes do curso de formação 

considerou aspectos como gênero, faixa etária, situação funcional na Secretaria da Educação 

do Estado de São Paulo (SEDUC), tempo de atuação na rede pública e carga horária de trabalho 

semanal. 

No que se refere ao gênero, o curso contou com uma participação expressiva do gênero 

feminino (sete). Ao se analisar a faixa etária dos professores, observou-se uma variação entre 

vinte e oito anos de idade a quarenta e seis anos de idade, salientando que, até os trinta anos de 

idade, estão inseridos dois dos professores. Além disso, um dos professores têm entre trinta e 

um a quarenta anos de idade, com o predomínio de quatro dos professores entre quarenta e um 

a quarenta e seis anos de idade. 

A análise do perfil dos professores quanto à situação funcional com a Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo (SEDUC) possibilitou o entendimento de que há um 

predomínio de professores efetivos (seis), por terem sido aprovados em concurso público. E, 

quando questionados sobre a tempo de atuação como professores no sistema público estadual, 

constatou-se que dois têm atuado até no máximo 10 anos; um, mais de 25 anos; e cinco, de 11 

anos a 20 anos. Dos professores entrevistados, cerca de três possuem uma jornada semanal de 

trabalho de 30 horas; dois de 40 horas e três de 65 horas semanais.  

Quanto à formação dos participantes, foram destacados o ano de conclusão da 

licenciatura e a participação em curso de pós-graduação e de formação continuada, sendo 

essencial compartilhar que quatro dos professores concluíram a graduação na década de 2000, 

dois na década de 1990 e dois mais recentemente, entre os anos de 2015 e 2018. 

Desse modo, verificou-se que todos os professores participantes do curso possuem 

licenciatura em Ciências Biológicas, visto que Ciências da Natureza era requisito; dois 

possuíam uma 2ª licenciatura. Quanto à participação em cursos de pós-graduação, cinco 

declararam não terem realizado e três são especialistas em áreas associadas ao Ensino ou 

Educação. 
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No que concerne à formação continuada, nos dois últimos anos, dois deles declararam 

não terem realizados cursos. Os outros seis realizaram cursos relacionados a temáticas de áreas 

específicas das Ciências da Natureza, como a Biologia Celular, e áreas mais específicas da 

Educação, como Formação de Professores, Transtornos Globais de Desenvolvimento, Inclusão, 

Atuação do Professor Coordenador, entre outros. 

No tocante às unidades escolares em que atuam os professores colaboradores da 

pesquisa, destaca-se que estão localizadas em regiões de alta vulnerabilidade social e 

desprovidas de espaços de lazer e recreação para a comunidade, ressaltando-se que, em geral, 

contam com 15 salas de aula, atendem estudantes dos Anos finais do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio, em turnos matutino, vespertino e/ou noturno. Com relação à infraestrutura, 

algumas dispõem de sala de leitura e de recursos audiovisuais, quadra poliesportiva; entretanto, 

os professores não relataram a presença de laboratórios. 

Após apresentação do perfil do grupo de professores colaboradores desta pesquisa, 

serão analisados seus conhecimentos iniciais sobre temas que abordados no curso de formação. 

A identificação desses conhecimentos constituiu-se um aspecto importante, com o intuito de 

que pudessem ser incorporadas ao curso atividades almejando recuperar, reforçar ou aprofundar 

conhecimentos que contribuíssem para participação mais efetiva de todos os professores nas 

discussões. 

Os conhecimentos acerca dos temas Alfabetização Científica, Argumentação, Ciência-

Tecnologia-Sociedade (CTS), Natureza da Ciência e Questões Sociocientíficas foram 

identificados nas respostas ao questionário e examinados por meio da Análise de Conteúdo 

(BARDIN, 2011) que viabilizou a organização dos dados em Unidades de registros e Categorias 

descritas no Quadro 04: 

Quadro 04. Organização dos conhecimentos iniciais dos professores. 

Unidades de registro Categorias Descrição 

Conhecimento sobre o tema 
Indica conhecimento sobre o 

tema 

Afirma conhecer o tema e apresenta 

alguns elementos relacionados ao tema 

na resposta 

  
Não explicita conhecimentos 

sobre o tema 

Afirma conhecer o tema, mas apresenta 

elementos em sua resposta ou resposta 

inconsistente 

Desconhecimento sobre o tema Afirma desconhecer o tema Descreve que desconhece o tema 

     
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Os dados obtidos permitiram identificar duas Unidades de registro: Conhecimento 

sobre o tema e Desconhecimento sobre o tema. Com relação às Categorias: Afirma 

desconhecer, Indica conhecimento sobre o tema e Não explicita conhecimentos sobre o tema.   

No que se refere às Unidades de registro Conhecimento sobre o tema, 

Desconhecimento sobre o tema e as Categorias Afirma desconhecer o tema/ Não explicita 

conhecimentos sobre o tema, identificou-se o desconhecimento dos professores acerca de temas 

como Alfabetização Científica (P5 e P7), Argumentação (P1), CTS (P1 e P8), Natureza da 

Ciência (P1 e P7), Questões Sociocientíficas (P2 e P7).  

Tal fato também pôde ser constatado devido a respostas objetivas, que se restringiram 

a expressões como Conheço (P2), Tenho conhecimento (P5) e Sim (P6), sobre Sequência 

Didática e de respostas como Sim (P6) e Pouco (P8) quando questionados sobre o tema 

Alfabetização Científica. 

O desconhecimento desses temas demonstrou a importância no sentido de contribuir 

para que temáticas importantes do Ensino de Ciências da Natureza sejam apresentadas e 

discutidas na formação continuada dos professores, de modo a auxiliar na identificação dessas 

temáticas nas orientações descritas nos currículos dos sistemas de ensino e o estabelecimento 

de relações suas práticas de ensino, potencialidades e fragilidades na formação. 

É necessário destacar também que o desconhecimento desses temas, no contexto do 

sistema de ensino do estado de São Paulo, pode impactar nas interpretações que o professor 

realiza acerca do currículo. Essas temáticas estão associadas às competências específicas da 

área de Ciências da Natureza, descritas no Currículo Paulista (SÃO PAULO, 2019) e 

relacionadas à compreensão dos conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências 

da Natureza; construção de argumentos com base em dados; e avaliação das aplicações e 

implicações políticas, socioambientais e culturais da Ciência, entre outras. 

A falta de elementos, relativos aos conhecimentos dos professores sobre o tema, foi 

identificada também quando questionados sobre Argumentação, CTS, Natureza da Ciência e 

Questões Sociocientíficas, ao responderem Pouco (P6) e Quase nada (P5) sobre 

Argumentação; Conheço e trabalhei alguns conceitos (P2) e Sim, pouco (P6) sobre CTS; 

Apenas conheço (P2) e Pouca informação (P5) sobre Natureza da Ciência, e Sim, pouco (P6) e 

Tenho conhecimento (P5) sobre Questões Sociocientíficas. 
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Ademais, verificou-se a presença de respostas que, além de não explicitarem quais 

seriam os conhecimentos do professor sobre a temática, podem produzir dúvidas sobre a 

compreensão do professor quanto aos seguintes aspectos: a) questionamento proposto: Fiz um 

TCC sobre a importância do professor de biologia entender e aplicar a alfabetização científica 

(P2); b) argumentação: Pelo pouco conhecimento que possuo, o QSC está atrelado ao uso dos 

didáticos-pedagógicos como diretriz das aulas de ciências (P1) e Onde o conhecimento sai da 

sala de aula (P3) sobre as Questões Sociocientíficas.  

No Quadro 05, tem-se as respostas da Unidade de registro Conhecimento sobre o tema 

e da Categoria Indica conhecimento sobre o tema, destacando-se que além de afirmar conhecer 

o tema, o entrevistado apresenta alguns elementos relacionados ao tema na resposta. 

Quadro 05. Unidades temáticas e categorização das respostas dos professores referentes aos 

Conhecimentos iniciais sobre o tema e da Categoria Indica conhecimento sobre o tema. 

Unidades de 

registro 
Categorias Temática Exemplos 

 

 

 

Conhecimento 

sobre o tema 

  

Alfabetização 

Científica 

 

 

 

P1 É ter conhecimento e saber compreender conceitos 

científicos. Saber observar, descrever e analisar fenômenos 

da natureza. 

P3 Onde o aluno é o protagonista do seu conhecimento 

P4 O básico, usar estratégias que possibilitem o educando 

a uma compreensão do mundo científico em seu cotidiano. 

  

  Argumentação 

 

 

P3 Forma clara de expor seu conhecimento 

P4 As "ideias" defendidas por alguém. 

P8 Acredito que se refira a linguagem e textos, 

reconhecimento de termos científicos a serem trabalhados 

com os alunos 

  

Indica 

conhecimen

to sobre o 

tema 

CTS 

 

 

 

P5 Apenas os assuntos pertinentes ao currículo 

P4 O uso dos conhecimentos científicos na sociedade e 

como a sociedade compreende e interage - se houver a 

interação - com a ciência. 

  
  

Natureza da 

Ciência 

P4 A base que gera a ciência e a tecnologia. 

 

    

Questões 

Sociocientíficas 

 

P4 Quando os resultados gerados pelo conhecimento 

científico facilitam ou perturbam a sociedade. 

P8 Questões relacionadas ao meio ambiente. 

    

Sequência Didática 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 SD é um conjunto de atividades que seguem o passo a 

passo, que desencadeiam um processo de aprendizado 

eficiente. 

P3 Conjunto de caminhos para chegarmos em um produto 

o conhecimento 

P4 Conjunto de planos de aula sobre determinada 

habilidade ou conhecimento que possibilitará a construção 

do mesmo por parte do discente assim como a mediação do 

docente. 

P7 Material enviado pela SED, voltados para Língua 

Portuguesa e Matemática. 

P8 Plano de aula, como preparar, abordar e aplicar o 

assunto com os alunos. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Sobre a Alfabetização Científica, P1 e P2 trazem a discussão sobre a relação do tema 

com a compreensão de termos/conceitos científicos que podem ser discutidos, de acordo com 

as ideias defendidas por Sasseron e Carvalho (2011) sobre os eixos estruturantes da 

Alfabetização Científica.  

Além disso, P3 e P4 descreveram elementos gerais relacionados à argumentação como 

a exposição e defesa de ideias. Entretanto, P8 apresentou relações mais específicas de 

argumentação no ensino de Ciências da Natureza ao destacar que acredita que se refira a 

linguagem e textos, reconhecimento de termos científicos a serem trabalhados com os alunos, 

elementos que podem ser considerados e discutidos com as contribuições de Trivelatto (2017) 

sobre a importância da argumentação para o ensino de Ciências da Natureza. 

Quanto aos conhecimentos sobre Natureza da Ciência (NdC), apenas P4 trouxe 

elementos ao enfatizar que é a base que gera a Ciência e a Tecnologia, O desconhecimento 

acerca da NdC revela-se como um importante aspecto a ser discutido na formação continuada 

dos professores de Ciências da Natureza, tendo em vista a importância da compreensão desse 

termo, suas relações com o processo de construção do conhecimento científico, como também 

com outras áreas de conhecimento.  

Sobre as Questões Sociocientíficas, P4 associa aos resultados gerados pelo 

conhecimento científico, que facilitam ou perturbam sociedade e que, segundo Carvalho et al 

(2016), representam um grande potencial para a abordagem dessas questões no contexto 

educacional, na medida em que possibilitam problematizar a influência da ciência sobre nossa 

sociedade. De acordo com P8, são questões relacionadas ao meio ambiente, que podem ser 

associadas aos exemplos de QSC citados por Martínez-Pérez e Carvalho (2012). 

Analisar e identificar as concepções dos professores que demonstraram conhecimento 

acerca das temáticas desenvolvidas no curso permitiu não só identificar quais aspectos 

associados a cada tema estavam presentes na formação inicial e/ou continuadas, bem como 

evidenciar a importância de ampliar as discussões relacionadas à revisão de conhecimentos 

teórico e práticos acerca da Alfabetização Científica, Argumentação, CTS, Natureza da Ciência, 

Questões Sociocientíficas.  

Após a identificação dos conhecimentos dos professores, foram projetadas imagens 

(smartfone, locomotiva a vapor, artefatos pré-histórico, computador, satélite e um dos primeiros 

telescópios) para que fosse possível o reconhecimento de imagens que representavam avanços 
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tecnológicos, a fim de iniciar discussões acerca da importância da Ciência e da Tecnologia. 

Após as discussões, o pesquisador apresentou conceitos de Ciência e Tecnologia, de modo a 

articular com as considerações feitas pelos professores. 

No que se refere à abordagem dos temas Conhecimento científico e o Senso Comum, 

utilizou-se um vídeo disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=Uhntwm82HfQ >, 

que apresentou opiniões de pessoas comuns, tendo como principal objetivo identificar as 

concepções da sociedade civil sobre os aspectos relacionados ao Conhecimento Científico e o 

Senso Comum. 

Como sugestão de leitura, utilizou-se o texto Ciência e Conhecimento Científico 

(LAKATOS; MARCONI, 2003) que destaca aspectos importantes sobre o Conhecimento 

científico e outros tipos de conhecimentos.  

A importância do Conhecimento Científico pode ser identificada por meio da História 

da Ciência; por isso, foram apresentadas e discutidas questões relativas à importância do uso 

da História da Ciência, no Ensino Fundamental, sendo compartilhados aspectos históricos sobre 

o surgimento do Movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS), a partir de fatos como a 

bomba atômica e o uso do DDT. 

Realizadas as considerações históricas acerca do Movimento CTS, foram discutidas as 

Dimensões Pesquisa Acadêmica, Políticas Públicas e Educação, e a importância da abordagem 

das Questões Sociocientíficas, como instrumento da promoção da Educação CTS.  

A atividade prática com realização em grupo visou a identificação de aspectos 

Científicos, Tecnológicos, Sociais e Ambientais, consistindo na leitura de um texto que 

abordava o declínio das abelhas no mundo e de doze palavras relacionadas a temas, que 

deveriam ser escritas em uma tabela, onde constavam as palavras Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Meio Ambiente. 

Concluídas as atividades presenciais para o módulo 1, solicitou-se aos professores que, 

ao longo da semana, fizessem a leitura de um artigo científico intitulado “Alfabetização 

Científica nos anos iniciais: novas linguagens e possibilidades para o Ensino de Ciências” 

(SANTOS; NOVAIS; HALMAN, 2015). 
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3.1.2 Módulo Alfabetização Científica, Argumentação e Natureza da Ciência 

O encontro teve início no dia 22 de agosto de 2018, com a presença do prof. Itamar 

Soares Oliveira2, objetivando destacar a importância da argumentação no ensino de Ciências 

da Natureza. Para tanto, realizou-se aula expositivo-dialogada, alicerçada em uma pesquisa 

desenvolvida a fim de contemplar o tema Argumentatividade e Alfabetização Científica, 

analisando a comunicação da informação em situações-problema (OLIVEIRA et al, 2017). 

Além disso, socializou-se o desenvolvimento de uma atividade de intervenção com um 

grupo de estudantes do 2º ano do Ensino Médio, na disciplina de Biologia e a análise qualitativa 

da argumentação presente nas exposições escritas. Os argumentos dos estudantes foram 

analisados do ponto de vista conceitual e estrutural por meio de situações-problema.  

Após a participação do Prof. Itamar Soares Oliveira, retomou-se a sugestão de leitura 

(SANTOS; NOVAIS; HALMAN, 2015), do módulo anterior, acerca da Alfabetização 

Científica nos anos iniciais, por meio dos seguintes questionamentos: Quais possíveis 

contribuições, os experimentos nas aulas de Ciências da Natureza tendem a oferecer para 

processo de Alfabetização Científica? Ensino de Ciências da Natureza, nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental: quais dificuldades e potencialidades? 

Realizadas as discussões sobre o artigo, apresentou-se o vídeo sobre Alfabetização 

científica, disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=61aLLEgqd6U >, sendo feitas 

pelo pesquisador explicações referentes aos objetivos, finalidades, eixos e indicadores da 

Alfabetização Científica, destacados pelos autores: Chassot (2014), Sasseron (2008) e Sasseron 

e Machado (2017). 

Discutidos os diversos aspectos sobre a Alfabetização Científica e suas contribuições 

para o ensino de Ciências da Natureza, os professores, ao explorarem os recursos da aula 

 
2 Doutorando em Educação pela Faculdade de Educação (FEUSP) da Universidade de São Paulo (USP). Professor 

Assistente na Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), Campus Serra da Capivara (SRN, 

Piauí), atuando nas atividades de pesquisa, extensão e ensino das disciplinas pedagógicas do Curso de Ciências da 

Natureza. Mestre em Ensino de Ciências e Matemática (2014) pelo Programa de Pós-Graduação em Educação 

Científica e Formação de Professores (PPG-ECFP) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). 

Graduado em Pedagogia pela mesma instituição (2008). Mestrado Sanduíche em Didactica de las Ciencias 

Experimentales (2013) realizado na Facultad de Bioquímica y Ciências Biológicas da Universidad Nacional del 

Litoral (UNL), Santa Fé, Argentina. Pesquisador integrante do Grupo de Pesquisa ECOFAU, Departamento de 

Biologia da UESB e do Grupo de Estudo de Pesquisa em Educação Não Formal e Divulgação da Ciência (GEENF), 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP). Possui experiência nas áreas de Gestão e 

Docência na Educação Básica.  
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expositiva dialogada, mostraram a importância de conhecer e definir os objetivos de 

aprendizagem nas práticas de ensino.  

Para tanto, selecionou-se um estudo de caso intitulado As águas do Parque São 

Bartolomeu (SANTOS; CONRADO; NUNES-NETO, 2016) e suas relações com as Tipologias 

de Conteúdos propostas por Zaballa (1998) e Dimensões de Conteúdos (CONRADO; NUNES-

NETO, 2018), no planejamento de situações de aprendizagem direcionada aos estudantes. 

Com o propósito de aprimorar as discussões, aos professores foram apresentadas as 

fundamentações teóricas de Durbano (2015) sobre natureza da Ciências e as percepções de Gil 

Perez (2001) referentes às visões ingênuas do conhecimento científico. 

Finalizada essa intervenção, solicitou-se que os professores descrevessem se 

consideravam as temáticas Natureza da Ciência, Alfabetização Científica e Argumentação 

importantes para melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem. 

As respostas dos professores evidenciaram os aportes da abordagem dessas temáticas 

em dois principais aspectos: a Aprendizagem dos estudantes e a Prática docente. As 

considerações de P5, P6 e P8 explicitam os subsídios da abordagem dessas temáticas para a 

Aprendizagem dos estudantes: 

Com certeza, pois os nossos alunos têm o direito de compreender o mundo que os 

cerca. (P5) 

Sim, pois traz para o ambiente de sala de aula uma autonomia maior ao aluno, faz com 

que ele reflita mais e conseguimos trabalhar melhor a interdisciplinaridade. (P6) 

Sim, concordo. Relacionar esses aspectos fazem parte de um processo, onde espera 

que o estudante com seu conhecimento prévio seja capaz de relacionar o que já sabe 

com os termos e dados científicos e a partir disso desenvolva argumentos satisfatórios 

para que não seja apenas um argumento de senso comum. (P8) 

 

No que se refere às contribuições para a Prática docente, P3, P4 e P7 destacam: 

A compreensão dessa construção é imprescindível na formação continuada do 

professor pois entender e praticar novas formas de construção do conhecimento no 

outro é tornar a ciências mais humana e os aspectos das novas tecnologias na 

construção desse é uma ferramenta no qual a ciências se torna mais humana. (P3) 

Tão importante que me esforço em procurar compreender no anseio de melhorar meu 

cotidiano escolar, portanto a relação do conteúdo-habilidade-competência, e o 

letramento de mundo dos educandos. (P4) 

Sim, porque envolve outras questões que estão além da "sala de aula". Estas questões 

como por exemplo, valores morais, interesses profissionais, religiosos etc., vão dar 

suporte para a melhoria da sua prática em sala de aula. (P7) 

  



71 
 

Após serem identificadas as considerações dos professores sobre as temáticas 

Natureza da Ciência, Alfabetização Científica e Argumentação, no processo de ensino e 

aprendizagem, encaminhou-se uma ação articulada com o terceiro módulo do curso: a 

abordagem das Questões Sociocientíficas. 

Com o intuito de fomentar as discussões acerca da abordagem das Questões 

Sociocientíficas na formação dos cursistas, enfatizando a importância de aspectos como: 

Movimento CTS no ensino de Ciências da Natureza; a abordagem das Questões 

Sociocientíficas na formação e prática docente, e os desafios e potencialidades teórico-

metodológicos da abordagem das QSC, solicitou-se, para o próximo encontro, a leitura do artigo 

“O tratamento de Questões Sociocientíficas na formação de professores de ciências: 

possibilidades e desafios nas vozes dos licenciandos” (CARNIO; CARVALHO, 2013).  

3.1.3 Módulo Questões Sociocientíficas e o Currículo de Ciências da Natureza 

No dia 29 de agosto de 2018, o encontro formativo viabilizou a socialização de 

aspectos importantes relacionadas à leitura do artigo sugerido no encontro anterior, acerca do 

tratamento de Questões Sociocientíficas na formação de professores de Ciências da Natureza. 

Os questionamentos sobre a formação inicial ou continuada com momentos para 

discussão sobre relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade possibilitou identificar a 

ausência dessas na formação de P3, P5, P6 e P7, consoante descrito a seguir: 

Na formação inicial não existiu momentos para isso não. Porém na minha formação 

continuada, minha formação continuada fora do campo educacional a fiz por conta 

própria, nos espaços educacionais destinada a essa formação dentro da rede estadual 

é precária tal formação, na prefeitura teve um pouco devido a construção do currículo 

da cidade de são Paulo. (P3) 

Não, que eu possa me recordar. (P5) 

Não, porém, acredito ser importante esta articulação entre esses conhecimentos. (P6) 

Na formação inicial, as aulas eram voltadas mais para a questão do conteúdo. As aulas 

eram voltadas para a teoria. (P7) 

 

A ausência de discussões sobre as possíveis relações estabelecidas entre Ciência, 

Tecnologia e Sociedade, evidenciada nas falas dos professores, enfatizou a importância de elas 

serem inseridas, nos cursos de formação de professores, sob a temática Educação CTS, tendo 

em vista as contribuições, destacadas por Acevedo-Dias, Vázquez-Alonso e Manassero-Mas 

(2003), associadas a contextualização social e interesse do tema.  
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Na formação de P1, P4 e P8, consta descrição dos momentos em que essas discussões 

se fizeram presentes e com intensidades variadas:  

No processo da minha formação houve poucos momentos em que relacionamos 

pensamentos ou atividades associadas às Ciências. Porém os temas eram colocados 

como atividade complementares. (P1) 

Já na Universidade ocorreu a preocupação da integração do mundo científico-

tecnológico com a realidade socioambiental dos estudantes, no decorrer da procura de 

atualização profissional também encontrei professores que sempre ressaltaram a 

necessidade de "suprir" a necessidade do aluno enquanto ser social. Não consigo 

pensar em ensinar fotossíntese e deixar de estimular a provocar o discente sobre minha 

responsabilidade em pensar se a vegetação próxima a ele que suste à vida diante do 

conhecimento abordado em relação ao pigmento verde que sintetiza respiração e 

biomassa. (P4) 

Sim, houveram momentos para essa discussão dentro de um tema relacionado as 

aulas, na graduação durante as explicações dos professores, discutíamos sobre a 

evolução dos seres vivos, sobre os impactos da revolução industrial no ambiente e 

como isso alterou o habitat dos seres vivos, o crescimento populacional e as 

consequências disso, como a urbanização das áreas rurais, dentre outras e de como as 

principais zonas centrais cada vez mais se desenvolviam em relação as zonas ao seu 

redor e que na maioria das vezes não acompanhavam esse desenvolvimento, gerando 

portanto diferentes formas e discussões acerca dos aspectos sociais e científicos em 

cada região. (P8) 

 

Identificar e analisar as discussões sobre as relações estabelecidas entre Ciência, 

Tecnologia e Sociedade permite compreender a importância da Educação CTS, na formação 

docente, para colaborar, como salienta Vannuchi (2009), com o ensino em que os estudantes 

construam seus conhecimentos por meio da integração entre os conteúdos específicos e os seus 

processos de produção. 

Outro questionamento feito aos professores estava relacionado ao desenvolvimento de 

atividades com temas polêmicos em sala de aula, sendo perguntado a eles quanto a 

possiblidades em se estabelecer relações entre a sua formação e as dificuldades e/ou 

potencialidades identificadas em relação a isso. As respostas obtidas revelaram três principais 

categorias: A preocupação em abordar temas polêmicos; A falta de formação para tratar temas 

polêmicos; As contribuições para aprendizagem na abordagem de temas polêmicos.   

A preocupação em tratar de temas polêmicos é apontada por P1 ao descrever que: 

 Abordar temas polêmicos é sempre delicado, requer tato, uma expansão do 

conhecimento do pensamento de como direcionar e expor o tema que será proposto. 

(P1) 

A teoria era aplicada e prática era pensada como ação futura, que ocorreria após a 

formação acadêmica. (P1) 

A falta de formação para tratar temas polêmicos é descrita por P3: 
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Não, pois na minha formação inicial foi muito mais técnica, coube a mim procurar 

novas maneiras de abordar esses conceitos de forma clara e coerente ao dia a dia 

escolar, lembro me na construção de uma sequência didática sobre transgênicos onde 

levar esse assunto para a sala de aula me levou a uma demanda não pouco conhecida 

mas relevante na época, procurar novas formas de abordar da modificação genética 

proposta na época , o que me fez procurar uma formação via acadêmica como 

extensões que abordavam novas maneiras de construir esses conceitos tão abstratos 

até mesmo nos livros didáticos. (P3) 

 

As considerações feitas por P1 e P3 são relatadas no trabalho de Martínez-Pérez e 

Carvalho (2012) ao destacarem que a dificuldade dos professores de Ciências da Natureza em 

trabalhar com temas polêmicos, principalmente aqueles relacionados à Ciência, como as 

controvérsias científicas, estão associados à formação disciplinar específica e a falta de preparo 

em trabalhar com outros aspectos do desenvolvimento científico e tecnológico. 

As contribuições para aprendizagem, na abordagem de temas polêmicos, são descritas 

por P5, P6 e P7: 

Alguns temas polêmicos são, do meu ponto de vista, muito necessários. Eu tive uma 

formação excelente, na minha opinião, mas nem se compara com a prática. (P5) 

São atividades válidas, pois com elas consigo envolver vários alunos que geralmente 

não demonstram interesse, trago o conhecimento dentro da realidade deles. Não há 

muita relação entre a minha formação e a prática quando se trata de assuntos 

polêmicos. (P6) 

Minhas considerações sobre atividades com temas polêmicos nas aulas são positivas, 

causam um interesse por parte dos alunos imenso e as discussões sobre o tema geram 

participação, opiniões, experiências que enriquecem nosso conhecimento, a troca de 

informações é sempre válida. Durante todo o processo de ensino, eu procuro manter 

minha opinião de forma neutra, procurando sempre tratar apenas do assunto dentro 

dos termos científicos, expondo apenas os fatos e dados científicos. (P8) 

 

P5, P6 e P8 estabelecem relações com saberes experienciais, reforçados por Tardif 

(2014), na medida em que possibilitam aos professores, com base nas relações entre o exercício 

da sua função e sua prática, a contatação de que a abordagem de temas polêmicos contribui de 

forma significativa para a formação dos estudantes. 

 A abordagem de temas polêmicos, tendo por base uma relação com questões associadas 

à Ciência, seja por meio de controversas científicas ou por QSC, pode ser identificada na 

consideração feita a seguir: 

Elas precisam ser discutidas. Esses temas como por exemplo drogas, gravidez na 

adolescência, são recorrentes aos alunos, fazem parte do seu cotidiano. Ao abordar 

temas como esses, você consegue uma proximidade maior com a sua realidade. (P7) 
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Diante do contexto dos questionamentos acerca da abordagem de temas polêmicos, e 

das relações desses temas com o ensino de Ciências da Natureza, foi proposta uma atividade 

nesse módulo, com a apresentação de dois vídeos, com o objetivo de promover a discussão 

acerca de controversas científicas existentes, como é o caso interferência das ondas 

eletromagnéticas na saúde humana e o aquecimento global: 

• “Antenas de telefonia celular” (Primeiro vídeo): trata-se de uma reportagem por 

meio da qual os especialistas discutiam sobre os impactos da instalação de 

antenas de telefonia para a saúde de moradores de uma determinada cidade. 

Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=yZDhyQyhEvY>; 

•  “Aquecimento global - A Farsa” (Segundo vídeo): refere-se à entrevista em que 

um professor de umas das mais renomadas universidades brasileiras apresenta 

seus argumentos sobre o aquecimento global, contrariando a tese de que o 

aquecimento global é resultado, exclusivamente, da ação antrópica. Disponível 

em < https://www.youtube.com/watch?v=NYLDDnrNlo4 >.  

 

Neste módulo, aos professores, também, foram apresentados os principais aspectos 

relacionados à abordagem de QSC e o Currículo de Ciências da Natureza do Estado de São 

Paulo, identificados a partir da pesquisa de Silva (2016) e sobre a importância das Sequências 

Didáticas (SD) e dos principais elementos que podem compô-la. 

Para o próximo encontro, objetivando propiciar aos professores fundamentos teórico-

metodológicos sobre a produção e análise de Sequências didáticas com enfoque CTS e 

contribuir para compreensão sobre os principais elementos de uma sequência didática e do 

impacto relacionado à aprendizagem dos estudantes, sugeriu-se a leitura do artigo “Análise de 

Sequências didáticas produzidas por licenciandos no contexto de uma disciplina CTS” 

(GALIETA; DORVILLÉ, 2017).  

3.1.4 Módulo Sequência Didática 

A leitura sugerida no encontro anterior mobilizou as discussões iniciais deste módulo, 

ao passo que foram postuladas ideias para as SD que os professores precisariam desenvolver. 
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Após as discussões, contou-se com a participação do professor e pesquisador da área 

de Ensino de Ciências da Natureza Adalberon Moreira de Lima Filho3, que abordou a temática 

da argumentação no Ensino de Ciências da Natureza, através da leitura e discussão relativa à 

Análise da SD relacionada com o uso da charge como estratégia de argumentação sobre 

alimentos transgênicos. (MOREIRA FILHO e MACIEL, 2016) 

Em decorrência disso, os cursistas puderam esclarecer possíveis dúvidas sobre o uso 

da charge como estratégia voltada ao ensino de Ciências da Natureza e como os alimentos 

transgênicos podem dar subsídios para o desenvolvimento de diversas atividades e discussões 

nas aulas de Ciências da Natureza, diante das polêmicas que podem ser abordadas, tendo em 

vista o caráter controverso que esta QSC possui. 

Questionados sobre a abordagem de assuntos polêmicos relacionados com Ciência e 

Tecnologia nas suas aulas, aos professores solicitou-se a descrição de uma aula por eles 

ministrada e que mais havia chamado sua atenção e quais percursos orientaram suas discussões 

com os estudantes, conforme trechos a seguir:  

Como professora eventual já tentei expor alguns temas relacionados com Ciência e 

tecnologia. O tema foi sobre transgênicos, o intuito era informar e levantar discussões 

sobre o que são transgênicos, o porquê, para que e quem os alimentos transgênicos 

são direcionados. (P1) 

Meio primeiro caso relevante foi a construção de uma sequência didática usando, na 

época, o exame de DNA proposto pelo programa do RATINHO onde o apresentador 

fazia o teste de DNA, para a comprovação ou não da paternidade. Neste momento 

gravei na época ainda em VHS o programa conde direcionava a problemática da 

paternidade e a função social do pai. Passei o vídeo e a minha perspectiva ela que a 

sala saísse do senso comum e chegasse a formulação de hipóteses das construções das 

cadeias de DNA e a construção do código genético. Não atingi meu objetivo pois no 

debate os alunos estavam mais preocupados com a responsabilidade paterna na 

criação e sustento do menor. Deixei o debate correr... depois de alguns dias voltei 

novamente a parte teórica do exame tendo mais êxito pois conversei sobre a corrida 

dos cromossomos na construção da chapa que mostravam os diferentes e os pontos 

iguais da cromatográficas. Tive na época que fazer a corrida das corres para ficar mais 

claro para os alunos. Foi interessante no final pois percebi que a preocupação deles 

era mais com o cunho do sustento do que o das ciências no final de como isso 

acontece. (P3) 

Já sim. Falei sobre engenharia genética e os alunos realizaram vários 

questionamentos. (P5)  

Foi interessante no final pois percebi que a preocupação deles era mais com o cunho 

do sustento do que o da ciência no final de como isso acontece. (P6) 

Ao falarmos sobre a extração do petróleo e os meios utilizados na sua extração, uma 

aluna questionou sobre a fabricação de dinossauros a partir da borracha sintética. (P7) 

 
3 Doutor em Ensino de Ciências e Matemática. Mestre em Ensino de Ciências e Matemática. Especialista em 

Docência para o Ensino Superior e Graduado em Ciências Biológicas- Licenciatura. Membro do Grupo Pesquisa 

"Formação de Professores: Políticas e Práticas" desenvolve estudos e pesquisas sobre a formação de professores 

no âmbito das políticas e práticas para Educação Básica e Ensino Superior - Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de Alagoas (IFAL) Docente do quadro efetivo do IFAL, com experiência no Ensino Fundamental, 

Ens. Médio Integrado e Ensino Superior. 
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Sim, já abordei, o assunto acabou sendo polêmico pois envolviam questões sobre 

religião. Era uma atividade do caderno do aluno (7 anos), sobre a origem da vida e 

nessa situação de aprendizagem apresentava três textos explicando a origem da vida 

e um dos textos falava sobre o Gênesis da Bíblia. Procurei orientá-los sobre o que 

eram teorias e que existiam várias teorias a respeito desse assunto, mas mesmo assim 

uma grande maioria dos alunos debatiam com bastante resistência em aceitar as outras 

teorias diferentes sobre o tema, pois foram criados e educados para crer na teoria da 

Criação, mas no fim consegui fazê-los entender que estávamos na aula de ciências e 

que era importante conhecer as outras teorias e que aprendê-las não significava deixar 

de acreditar em Deus. (P8) 

 

Ao descrevem episódios vivenciados na prática de ensino relacionados com a 

abordagem de assuntos polêmicos envolvendo Ciência e Tecnologia, P1, P3, P5, P6, P7 e P8 

reforçam a importância da necessidade formativas dos professores para que possam trabalhar 

com essas temáticas.  

No que tange à abordagem de temas polêmicos relacionadas à Ciência e Tecnologia, 

concorda-se com a necessidade de programas de formação continuada que contribuam, 

conforme prevê Menezes (2001), a fim de que professores sejam capazes de conhecer a matéria 

a ser ensinada e saber preparar atividades cuja realização permita aos cidadãos construir 

conhecimentos. 

Ao propor atividades mais contextualizadas que abordem aspectos relacionadas com a 

Ciência e Tecnologia, os professores foram questionados quanto às vantagens e desvantagens 

que poderiam resultar dessas ações:  

As vantagens se relacionam em expandir a visão dos conhecimentos dos alunos, não 

vejo desvantagem, porém vejo a necessidade dos professores se atualizarem e 

buscarem constantemente novos conhecimentos. (P1) 

Desvantagem é que não se consegue dar conta de todo o conteúdo do ano. Vantagens 

tornam as aulas mais dinâmica, contemporâneas com o tempo do aluno, o professor 

torna-se reflexivo na prática, contextualiza sua teoria, os benefícios para o profissional 

da educação são muitos e para os alunos formas inesgotáveis de aprender. (P3) 

A desvantagem é de que nem todos concordam com os temas polêmicos e repudiam 

qualquer outro ponto de vista. A vantagem é a discussão que pode ser esclarecedora e 

instrutiva. (P5) 

As vantagens estão relacionadas ao refletir, despertar o interesse do aluno, trazendo 

para sua realidade, internalizam mais o que é abordado. As desvantagens estão 

relacionadas com a falta de espaço diferenciado para a execução das aulas. (P6) 

Talvez a desvantagem seja que você deixe de propiciar ao aluno conteúdos do 

currículo. As vantagens estão relacionadas a proximidade estabelecida entre o que ele 

conhece e o que o mundo o apresenta. (P7) 

As vantagens que podem resultar nessas atividades sobre questões mais 

contextualizadas seria o estudante conseguir relacionar e avaliar sobre os possíveis 

impactos no ambiente que fatalmente a ciência e tecnologia causam e causarão na vida 

de todos. E as desvantagens sobre essas questões seria que o estudante não se 

posicione como protagonista nessas questões sócias como agente direto desse 

contexto. (P8) 
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Ao se analisar as considerações dos professores, no que se refere às vantagens e 

desvantagens da abordagem de aspectos relacionadas à Ciência e à Tecnologia, constatou-se 

que os principais focos estão relacionados aos seguintes assuntos: a Aprendizagem dos 

estudantes, o Currículo de Ciências da Natureza e a Formação dos professores.  

Sendo assim, neste módulo, inicialmente, aos professores oportunizou-se revisitar o 

currículo de Ciências da Natureza dos Anos Finais do Ensino Fundamental, disponibilizados 

em formato físico e digital, com o propósito de que pudessem iniciar a atividade de 

desenvolvimento da SD e, ainda, a aplicassem com seus estudantes, demandando, então, um 

tempo visando a concretização dessa aplicação e, portanto, foram orientados a concluírem a SD 

no próximo encontro. Com isso, agendou-se o encontro do último módulo do curso (Módulo 5) 

para o dia 19 de setembro de 2018, com um intervalo de 15 dias entre os módulos. 

3.1.5 Módulo Compartilhando e avaliando as experiências provenientes do curso 

Solicitou-se aos professores que entregassem as cópias das SD produzidas, com 

socialização das práticas realizadas e discussões acerca dos subsídios do curso destinado à sua 

formação.  

Realizadas as atividades destinadas neste módulo, o pesquisador agradeceu a presença 

e a participação de todos e se comprometeu a entrar em contato com os cursistas objetivando 

realizar a devolutiva das SD e entrega do certificado. Além disso, salienta-se que foram 

registrados pelo pesquisador, em seu diário de bordo, as considerações realizadas pelos 

professores sobre as SD elaboradas por eles e as possíveis contribuições do curso para seu 

trabalho e consequente formação, conforme sintetizado no quadro a seguir:  
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Quadro 06: Considerações realizadas pelos professores sobre as SD  

*P Importância da SD para *P  Contribuição do curso para a 

formação do *P 

P1 Destacou a importância da SD O uso dos agrotóxicos, por 

abordar um tema que possuía relação com questões da 

atualidade e a contribuição da SD no sentido de definir 

conteúdos a serem trabalhados e instrumentos para verificar em 

que medida isso impactou a aprendizagem dos estudantes.  

Salientou o impacto positivo no 

sentido de resgatar e promover 

reflexões de temas que para a 

formação dos professores e a 

aprendizagem dos estudantes. 

P2 e 

P6 

Ao socializarem a SD A poluição da água: Estudo do entorno, 

que desenvolveram em conjunto, reforçaram a importância da 

QSC selecionada tendo em vista o impacto do córrego próximo 

a unidade escolar e da verificação de maior interesse dos 

estudantes nas atividades propostas, tendo em vista que se 

tratava de questões do cotidiano dos estudantes.  

No que diz respeito ao desdobramento da SD, destacaram a 

intenção de desenvolver ações que pudessem contar com a 

participação das famílias dos estudantes, porém não tinham 

definidos que estratégias poderiam utilizar para a promoção 

dessas ações. 

Manifestaram a importância dos 

temas abordados ao longo do curso; 

entretanto, destacaram a necessidade 

da ampliação da carga horária do 

curso para que os temas discutidos no 

curso pudessem ser aprofundados. 

P3 Relatou as etapas da SD e destacou o envolvimento dos 

estudantes nas atividades propostas, potencializado pela escolha 

de um tema que contribuiu significativamente para discussões 

associadas ao formato da Terra, as quais, por vezes, podem estar 

relacionadas às concepções equivocadas da ciência, mas 

permitem esclarecimentos, por meio de elementos históricos da 

história de Ciência e da Natureza da Ciência.  

Destacou a importância do curso ao 

fornecer, um espaço de discussão 

para temas atuais do ensino de 

Ciências da Natureza, com a proposta 

de uma ação de intervenção em sala 

de aula, oportunizando ao professor 

colocar em prática aquilo que 

aprendeu. 

P5 Socializou a SD Substâncias químicas no sentido de descrever 

as ações que desenvolveu.  

Além disso, destacou a importância de trabalhar com os 

estudantes questões cotidianas relacionadas à Ciência e a 

Tecnologia e da contribuição da SD desenvolvida, no sentido de 

estimular os estudantes a discutirem os subsídios e impactos dos 

usos das substâncias químicas, de modo a abordar aspectos que 

vão além daqueles propostos nos materiais de apoio, 

disponibilizados pela Secretaria de Educação.  

Salientou as contribuições oriundas 

das discussões dos temas e das 

atividades propostas, e sugeriu que o 

curso foi ampliado e que pudesse 

ocorrer em encontros quinzenais, aos 

sábados. 

P7 Apresentou as etapas da SD e enfatizou o impacto da elaboração 

da SD no sentido de promover reflexões pessoais que 

contribuíram para que pudesse ter um olhar mais amplo dos 

temas relacionados à Ciência e à Tecnologia. Com relação ao 

tema definido para a SD, destacou o fato da sala de aula com 

problemas de ordem estrutural, torna-se um ambiente de 

discussões sobre microrganismos, associado as atividades já 

previstas no currículo de Ciências da Natureza e no material de 

apoio disponibilizado pela Secretaria de Educação.  

Destacou a importância dos temas 

abordados e de que iria replicar a 

formação recebida na unidade escolar 

em que trabalha. 

P8 Socializou a SD Derramamentos de Petróleo próximos à região 

do Brasil e direcionou suas discussões para a importância da SD 

e dos aspectos relacionados ao planejamento da SD, como a 

definição dos conteúdos. Destacou que inicialmente teve 

dificuldade em definir os conteúdos a serem desenvolvidos a 

partir do tema escolhido.  

Com relação as contribuições do 

curso, reforçou a importância da 

compreensão da Alfabetização 

Científica e de como esse tema 

precisa ser abordado desde os anos 

iniciais do Ensino Fundamental. 

Como sugestão, destacou a 

realização do curso de formação 

continuada aos sábados, o que para 

P8 poderia garantir uma maior 

participação de professores. 

Observação: * P= participante 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.2. As Sequências Didáticas (SD) 

Uma das atividades desenvolvidas pelos docentes, ao longo do curso de formação, 

consistiu no desenvolvimento e aplicação de uma Sequência didática (SD) sobre algumas 

Questões Sociocientíficas. A seguir, serão compartilhadas e analisadas as SD elaboradas pelos 

professores4.  

3.2.1 Descrevendo as SD 

A seguir, será apresentada a descrição das SD realizadas, contendo os seguintes 

elementos: título, participantes, público-alvo, quantidade de aulas (previsão de aulas com 

duração de 50 minutos 5 ), conteúdos definidos e desenvolvimento.  

 

a) Título da SD: O uso dos agrotóxicos 

Participante que desenvolveu a SD: P1  

Público-alvo: estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental 

Quantidade de aulas: 3  

Conteúdos definidos:  

• Conceituais: estabelecer relações entre os impactos positivos e negativos do uso 

dos agrotóxicos, com meio ambiente, saúde e na sociedade; desenvolver a capacidade crítica 

sobre o uso dos agrotóxicos.  

• Procedimentais: investigar os conhecimentos prévios dos alunos quanto ao uso 

de agrotóxicos e suas propriedades; construir conceitos, informar dados estatísticos sobre 

impactos na saúde, meio ambiente e sociedade. 

• Atitudinais: relatar aspectos positivos e negativos da utilização de agrotóxicos, 

como, o aumento de produção alimentícia e a queda na reprodução de pragas; argumentar sobre 

a expansão do uso pelo PL do veneno e os impactos sociais no Brasil; ser um disseminador de 

boas práticas; argumentar sobre a expansão do uso pelo ¨PL do veneno e os impactos sociais 

no Brasil. 

 

 
4 P4 não realizou a entrega da SD, bem como não justificou se apresentou dificuldade em elaborar ou desenvolver 

a SD. 
5 No ano de 2018/2019, as aulas na rede estadual possuíam a duração de 50 minutos, com posterior diminuição 

para 45 minutos, a fim de atender a outras especificidades.  
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Desenvolvimento da SD: 

1ª aula: leitura e reflexão individual e em grupo dos textos e artigos sobre as 

propriedades e impactos causados pelos agrotóxicos e a apresentação de vídeos, contendo 

aspectos positivos e negativos do uso dos agrotóxicos.  

2ª aula: distribuição de algumas charges relacionadas ao tema para que os alunos 

procedessem à análise e, então, pudessem fazer uma releitura por meio da criação de charges e 

cartazes que relatassem resumidamente pontos positivos e negativos sobre a utilização dos 

agrotóxicos. 

3ª aula:  organização de uma roda de discussão, visando a elaboração de soluções e 

alternativas para substituição ou expansão do uso dos agrotóxicos, tendo como produção final 

a elaboração de resenha crítica de cada aluno, expondo sua opinião sobre o uso dos agrotóxicos. 

 

b)  Título da SD: A poluição da água  

Participantes que desenvolveram a SD: P2 e P6  

Público-alvo: estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental 

Quantidade de aulas: 4  

Conteúdos definidos:  

• Conceituais: Poluição da água; Tipos de poluição da água; Ciclos da Água, 

Doenças transmitidas; Mapas cartográficos e geográficos de córregos com águas poluídas da 

Região Metropolitana de São Paulo; Dados específicos do córrego da lateral da escola.  

• Procedimentais:  Rodas de conversa; Saída de campo; Coleta de dados. 

• Atitudinais: conscientização sobre a poluição e a não poluição, ciclo da água e  

doenças transmitidas; posicionamento em relação à contribuição ou não da poluição do córrego; 

percepção de como um córrego pode causar malefícios a população. 

 

Observação: essa temática abordada partiu da realidade vivenciada por P2 e P6, tendo 

como cenário alunos transitando nas proximidades do córrego no entorno da escola sem, ao 

menos, preocupar-se com os malefícios que podem advir desse local. 

 

Desenvolvimento da SD: 
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1ª aula:  os participantes destacaram a utilização citações de livros e do Caderno do 

aluno, material didático disponibilizado pela SEDUC, para abordarem os temas: Poluição da 

água, ciclo da água, tipos de poluição.  

2ª aula: foram abordados os temas mapas cartográficos e geográficos de córregos da 

região metropolitana de São Paulo, por meio da consulta a mapas, dinâmicas de dúvidas e 

orientações sobre as informações contidas nos mapas. 

3ªaula:  o mapa do entorno foi construído, de modo que os estudantes fizessem constar 

o córrego lateral da escola e a saída de campo para realizar a descrição do entorno.  

4ª aula:  foram confeccionados cartazes, contendo boas práticas acerca de formas de 

evitar a poluição. 

 

c)  Título da SD: O renascer da Teoria da Terra plana 

Participante que desenvolveu a SD: P3 

Público-alvo: estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental 

Quantidade de aulas: 7  

Conteúdos definidos:  

• Conceituais: identificar os diferentes conceitos da forma da Terra; descrever as 

diferentes teorias que explicam o dia e a noite; descriminar os diferentes conceitos sobre o 

pensamento da Terra plana e da Terra esférica, e como esses explicam a duração do dia e da 

noite; diferenciar as teorias sobre a forma da Terra e a suas influências na construção civil, no 

uso do GPS. 

• Procedimentais: narrar os fundamentos e suas teorias na construção do 

conhecimento e questionamento da Teoria da Terra plana, e na Teoria da Terra esférica; 

diferenciar os argumentos dos cientistas ao longo da história sobre o formato da Terra; 

questionar os movimentos de hackers na invasão de satélites; construir uma argumentação 

concisa sobre o tema que irá defender numa situação simulada; explorar novas visões sobre o 

universo, bem como a navegação pelo uso do GPS. 

• Atitudinais: comunicar sobre a teoria e seus apoiadores; contribuir para a 

construção de tal conhecimento relato histórico; falar sobre o assunto tão controverso por meio 

retomada de uma teoria que a muitos anos haviam superados; ouvir e participar dos debates; 

mostrar autonomia para a utilização do GPS para viagens longas; e escolher o melhor trajeto. 
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Observação: a temática dessa SD surgiu dos questionamentos sobre rever as teorias 

sobre a planitude ou esfericidade da Terra. 

 

Desenvolvimento da SD: 

1ª aula: foi proposto um levantamento de ideias dos estudantes sobre o formato da 

Terra, sendo organizadas em um cartaz contendo a representação da Terra plana e a Terra 

esférica e questionamentos, tais como: Quando se discutiu a forma da Terra? Qual é a forma da 

Terra para você? Já pensou ou ouviu algo diferente do seu pensamento ou do que você conhece? 

A Terra é esférica? Quem você acha que propôs essa teoria? Como você poderia demostrar a 

esfericidade da Terra? Você já ouviu outra teoria sobre a forma da Terra? Conhece a teoria da 

Terra plana? Qual teoria para você é a mais óbvia? Você conhece quem já pensou ou discutiu 

a teoria da Terra plana?  

2ª aula: foram oportunizadas leituras e discussões sobre como: o formato da Terra era 

pensado na antiguidade; os filósofos da época explicavam o dia e a noite; a teoria foi construída; 

os conhecimentos eram controlados. 

3ªaula:  foi possível conhecer os pensadores, filósofos e apreciadores da nova forma 

de observar e conhecer o formato da Terra, por meio da teoria da Terra esférica, e do estudo da 

movimentação dos planetas e os novos métodos de investigação. 

4ª aula:  teve como proposta a leitura e discussão sobre a retomada no campo 

acadêmico das discussões sobre a Terra plana. 

5ª aula:  os estudantes foram divididos em dois grupos (júri e juiz), de modo que os 

grupos constituídos por sorteio defenderam a teoria da Terra plana ou a teoria da Terra esférica. 

6ª e 7ª aulas:  destinaram-se à apresentação de pesquisa que os defensores de cada 

teoria fizeram e suas constatações, bem como o desenvolvimento do júri simulado, no qual cada 

grupo defendeu suas ideias, discutindo os argumentos contrários. 

 

d)  Título da SD: Substâncias químicas 

Participante que desenvolveu a SD: P5 

Público-alvo: estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental 

Quantidade de aulas: 4 

Conteúdos definidos: 
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• Conceituais: estabelecer relações entre a química e nosso dia a dia; avaliar a 

interferência da química nos seres vivos e nos impactos ambientais. 

•      Procedimentais: narrar os fundamentos e suas teorias na construção do 

conhecimento e questionamento da Teoria da Terra plana, e na Teoria da Terra esférica; 

investigar as concepções dos alunos em relação às aplicações da química na sociedade; planejar 

e construir novos conceitos e concepções, a partir dos erros dos alunos; demonstrar e verbalizar 

as diferentes aplicações da química, para a sociedade, economia e ambiente. 

• Atitudinais: dialogar com os alunos sobre as diferentes aplicações da química 

para a sociedade e economia; compartilhar as ideias e conceitos, a fim de que os alunos possam 

envolver-se, participar e questionar, como cidadãos ativos e conscientes em relação aos 

produtos químicos, de modo a contribuir para a melhoria não só da sua qualidade de vida, como 

também do ambiente em que vivem. 

Observação: Essa SD parte do questionamento sobre que maneira as substâncias 

químicas podem ajudar ou interferir nos seres vivos.  

Desenvolvimento da SD: 

1ª aula: foi proposta uma sondagem dos conhecimentos prévios dos estudantes por 

meio do questionamento acerca de que maneira as substâncias químicas podem ajudar ou 

interferir nos seres vivos. 

2ª aula: sugeriu-se uma discussão sobre de que maneira a química interfere a vida do 

estudante. 

3ªaula: ocorreu um debate sobre as diferentes aplicações da química na sociedade. 

4ª aula: apresentação, por meio das discussões, das conclusões sobre as aplicações da 

química na sociedade. 

 

e) Título da SD: Os microrganismos e a saúde  

Participante que desenvolveu a SD: P7 

Público-alvo: estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental 

Quantidade de aulas: 7  

Conteúdos definidos:  

 

● Conceituais: contribuir para o desenvolvimento de habilidades específicas da 

disciplina, como registrar e interpretar dados experimentais. 
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● Procedimentais: Após orientações dadas pelo professor e, seguidas as 

instruções do caderno do aluno, que os estudantes sejam capazes de realizar o procedimento 

experimental, bem como coletar e interpretar dados experimentais.  

● Atitudinais: Após as observações das situações-problema, é esperado que os 

alunos desenvolvam hábitos simples como, lavar as mãos antes das refeições e não deixem 

frutas mofadas junto com as que estão em bom estado.   

 

Observação: Destaca-se que em razão dos alunos “escalarem” as paredes das salas de 

aula pelo lado de fora, a diretora, em reunião com o Conselho Escolar, decidiu levantar uma 

mureta, cobrindo 60% dos vitrôs. Embora o problema tenha sido resolvido, gerou outros, como 

por exemplo; a baixa luminosidade no ambiente; sensação de aprisionamento; ambiente 

abafado e úmido; formação de machas no teto em razão da umidade por causa das chuvas, já 

que os próprios “alunos” subiam também no telhado da escola para, entre outras atividades, 

empinar pipa, ocasionando, assim, a quebra das telhas e provocando a infiltração de água nos 

tetos das salas.  Desenvolvimento da SD: 

1ª aula: realizou-se o levantamento sobre os conhecimentos dos estudantes acerca dos 

conteúdos que seriam abordados. 

2ª aula: ocorreu a apresentação de um vídeo sobre o mundo dos microrganismos, 

disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=J2O7 NWzl6RI&t=335s>.  

3ª aula:   utilizou-se uma situação de aprendizagem presente no Caderno do Aluno, 

com o intuito de relacionar o conteúdo do caderno com a situação da sala e o conteúdo do vídeo. 

4ª aula: solicitou-se que os estudantes realizassem a leitura do roteiro do experimento.  

5ª aula: os alunos foram divididos em grupos e iniciaram os procedimentos de 

montagem da experiência.  

6ª aula: ocorreu a interpretação dos resultados, por intermédio da observação da 

formação de colônias nos meios de culturas preparados pelos estudantes. 

7ª aula: houve a discussão dos cuidados e a importância que se deve ter, por exemplo, 

ao manipular os alimentos, lavar as mãos antes das refeições e dependendo das condições de 

um ambiente (sala de aula), ele poderá ser um meio de cultura.   

 

f) Título da SD: Os Derramamentos de Petróleo próximos as regiões do Brasil 

Participante que desenvolveu a SD: P8 

Público-alvo: estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental 
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Quantidade de aulas: 4  

Conteúdos definidos:  

 

● Conceituais: avaliar e comprovar os impactos no meio ambiente quando 

ocorrem derramamento de petróleo. 

● Procedimentais: relatar os conhecimentos básicos sobre o assunto e relacionar 

com o texto e vídeo apresentados nas aulas; observar e descobrir as relações sobre o que já 

sabem sobre o tema e com o que aprenderam. 

● Atitudinais: interessar-se, participar e dialogar sobre o assunto e questionar 

acerca das possíveis soluções sobre o impacto. 

Desenvolvimento da SD: 

1ª aula: ocorreu abordagem com os alunos sobre o petróleo e os seus derivados e como 

os acidentes e seus derivados são prejudiciais para o ambiente, por meio da leitura do texto: 

Principais Acidentes com Petróleo e Derivados no Brasil. 

2ª aula: ocorreu a continuidade da leitura e interpretação do texto citado 

anteriormente, destacando os principais impactos que houve no meio ambiente.  

3ªaula: realizou-se a apresentação do vídeo Derrames de petróleo, causas, 

consequências e soluções, disponível em < https://youtu.be/Y-uHAWNRUEo > e, em seguida, 

houve a discussão sobre o vídeo e sensibilização dos alunos para os impactos que o ambiente e 

os seres vivos sofrem com esses acidentes.  

4ª aula:  aplicou-se avaliação por meio da leitura e análise de gráficos propostos em 

atividades presentes, na situação de aprendizagem 4, no Caderno do Aluno. 

 

3.2.1 Analisando as SD 

As informações obtidas nas SD permitiram a organização de uma matriz de análise 

(Quadro 07), tendo por base a Análise de Conteúdo proposta por BARDIN (2011).  
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Quadro 07. Matriz de análise de SD. 

Unidades de registro Categorias  Descrição 

 
Abordagem da QSC 

Contempla a abordagem de QSC. 

 

 
Relevância 

Justifica a temática da SD. 

 

Organização da SD  

Articulação entre 

temática e currículo 

Articula a SD com o Currículo de Ciências da Natureza. 

 

 

Viabilidade 

 

Estabelece tempo viável para o desenvolvimento da SD. 

 

Referências 

 

Destaca as referências utilizadas para o desenvolvimento da SD. 

 

Dimensões dos 

Conteúdos 

Variedade de 

Conteúdos 
Aborda as dimensões conceituais, atitudinais e procedimentais. 

 

 

Coerência nas 

dimensões 
Expressa coerência das dimensões dos conteúdos 

 

Aspectos 

metodológicos 

 

Descrição 

 

 

Descreve com clareza as atividades propostas. 

 

 

  Articulação Articula as atividades propostas na SD 

Avaliação Instrumentos Descreve os instrumentos de avaliação 

 
Articulação com os 

conteúdos 

Articula as dimensões dos conteúdos com os instrumentos de 

avaliação. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Para a análise das SD desenvolvidas pelos professores utilizou-se a Matriz de análise 

de SD. O Quadro 08 apresenta a análise da SD elaborada pela P1 e intitulada “O uso dos 

agrotóxicos.” 

Quadro 08. Análise da SD O uso dos agrotóxicos. 

Unidades de 

registro 
Categorias  Descrição 

 

Abordagem da 

QSC 

O uso de agrotóxicos constitui uma QSC, de caráter controverso e que 

possuem implicações econômicas e políticas. 

 Organização da 

SD 

Relevância 

Na Justificativa são apresentados elementos sobre os benefícios e 

malefícios dos agrotóxicos, entretanto especifica-se o que são 

agrotóxicos e a importância da discussão sobre seu uso. 

  

Articulação 

entre temática e 

currículo 

Estabelece relação com uma situação de aprendizagem destinada ao 6º 

ano do Ensino Fundamental do Currículo de Ciências da Natureza do 

Estado de São Paulo. 

  

Viabilidade 

 

 

Apresenta em 3 aulas, discussões e exposições de vídeos. P1 não 

descreve se foi realizada a exposição total dos vídeos, o poderia 

demandar de maior quantidade de aulas. 

  

Referências 

 

São apresentadas as referências utilizadas para o desenvolvimento das 

atividades propostas na SD. 
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Dimensões dos 

Conteúdos 

Variedade de 

Conteúdos 

São abordados os Conteúdos Conceituais, Atitudinais e Procedimentais, 

entretanto ao destacar em Conteúdo Procedimental a Investigação dos 

conhecimentos prévios dos alunos, P1 demonstra uma finalidade 

relacionada ao desenvolvimento da SD, sem estabelecer relação com a 

aprendizagem do estudante. 

  

Coerência nas 

dimensões 

Observa-se o Conteúdo Conceitual destacado por P1 como o 

Desenvolvimento da capacidade crítica sobre o uso dos agrotóxicos está 

relacionado a um Conteúdo Atitudinal. 

Aspectos 

metodológicos 

Descrição 

A dinâmica da aula foi descrita no quadro sobre destinado ao conteúdo 

(objeto de aprendizagem). Os conteúdos (objeto de aprendizagem) não 

foram descritos de modo a indicar relações com as atividades propostas. 

  
Articulação  

Identifica-se uma articulação entre as atividades diagnósticas, de 

produção de materiais e discussão/avaliação descritas na SD. 

Avaliação 

Instrumentos 

Apesar de serem descritas alguns tipos de atividades, P1 descreve de 

forma genérica instrumentos de avaliação como a participação nas aulas 

e realização das atividades, não fazendo referência a quais formas de 

participação e de atividades. 

  

Articulação com 

os conteúdos 

A descrição genérica dos instrumentos de avaliação dificulta estabelecer 

relações com os Conteúdos Conceituais, Atitudinais e Procedimentais. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A SD proposta por P1 aborda uma Questão Sociocientífica controversa: o uso dos 

agrotóxicos. Visando melhor esclarecer tal fato, inicialmente, convém lembrar que o Brasil é 

um dos maiores produtores agropecuários do mundo e o segundo país que mais exporta esses 

produtos, desempenhando um importante papel na economia local. Para manter tal produção, 

este setor utiliza intensivamente sementes transgênicas e insumos químicos, como fertilizantes 

e agrotóxicos (PIGNATI, 2017).  

No entanto, os impactos oriundos da utilização desses produtos químicos, em especial 

aos agrotóxicos, demanda de reflexões que não se limitam apenas a sua ação de combate a seres 

vivos que comprometem a produção agrícola, mas também aos impactos relacionados à 

poluição (do solo, ar e água) e da saúde dos cidadãos que possuem contato direto ou indireto 

com esses produtos. 

Em contribuição, Moreno (2019) destaca a importância de serem compreendidos os 

aspectos científicos, sociais, econômicos, ambientais e políticos que podem ser abordados a 

partir de uma proposta de sequência didática que aborde as controvérsias sociocientíficas sobre 

agrotóxicos. 
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A segunda SD a ser analisada foi elaborada por P2 e P6 e intitulada A poluição da 

água: Estudo do Entorno e está descrita no Quadro 09.  

Quadro 09. Análise da SD A poluição da água: Estudo do Entorno. 

Unidades de 

registro 
Categorias  

Descrição 

 

 

Abordagem da 

QSC 
A poluição da água configura-se como uma QSC. 

 
 

Relevância 

A temática escolhida para a SD possui relação com as condições do 

entorno da unidade escolar. 

 

Organização da 

SD 

Articulação entre 

temática e 

currículo 

A temática está articulada com a situação de aprendizagem destinada 

ao 6º ano do Ensino Fundamental. 

  

Viabilidade 

 

As atividades foram propostas no sentido de serem desenvolvidas em 4 

aulas e a se mostraram viáveis. 

  Referências 

São descritas as referências como os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) e o Currículo do Estado de São Paulo. 

 

Dimensões dos 

Conteúdos 

Variedade de 

Conteúdos 

São descritos os Conteúdos Conceituais, Procedimentais e Atitudinais, 

entretanto verifica-se que não estão bem definidos os objetivos de 

aprendizagem associados a esses conteúdos. 

 

  

Coerência nas 

dimensões 

Com relação aos Conteúdos Conceituais são expressos os objetos de 

conhecimento e não os objetivos de aprendizagem a serem 

contemplados com aquele conteúdo. Nos Conteúdos Atitudinais são 

expressas estratégias de ensino. São descritos nos Conteúdos 

Atitudinais objetivos de aprendizagem relacionados a conscientização, 

posicionamento, percepção e disseminação. 

 

Aspectos 

metodológicos 

Descrição 

 

São descritas atividades que foram desenvolvidas nas quatro aulas, 

entretanto percebe-se a necessidade de descrever as estratégias a serem 

abordadas (ex: rodas de conversa e coleta de dados). 

 

  

Articulação  

 

Verifica-se a necessidade da SD conter uma atividade diagnóstica sobre 

a QSC. As atividades relacionadas aos mapas, visita ao entorno e 

produção do material apresentam articulações de modo a fornecer 

subsídios para a discussão da QSC. 

 

Avaliação 
Instrumentos 

Destaca a avaliação continuada, entretanto não define que tipos de 

instrumentos serão utilizados. 

  

Articulação com 

os conteúdos 

Apesar de não terem sido descritos os Conteúdos Conceituais e 

Procedimentais, é possível identificar a preocupação com a abordagem 

de Conteúdos Conceituais, ao serem descritos os objetos de 

conhecimento com poluição, tipos de poluição etc. Em relação aos 

Conteúdos Procedimentais destaca-se a construção dos mapas e 

cartazes. 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

A SD proposta por P2 e P6 aborda uma Questão Sociocientífica que, necessariamente, 

não está pautada por controvérsias. Galli e Abe (2010) pontuam alguns aspectos que estão 
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associados à poluição hídrica; dentre eles, o lançamento de esgotos domésticos, o uso de 

agrotóxicos na agricultura e a recepção da água de chuva resultante da poluição atmosférica.  

A poluição da água envolve também discussões acerca do uso e consumo dos recursos 

hídricos, de modo que Silva (2009) alerta a importância de serem considerados os aspectos 

políticos, econômicos, sociais, éticos e ambientais, foco de interesse da Educação CTS. 

Santos et al (2016), levando em conta uma sequência didática para estudantes do 

ensino fundamental, analisaram a contribuição dos conteúdos conceituais, atitudinais e 

procedimentais sobre a QSC poluição da água. Os resultados obtidos pelos autores 

demonstraram o impacto dessa estratégia no discurso e nas interações sociais que colaboraram 

para reflexões sobre a poluição os valores, os interesses envolvidos e da importância de normas 

que orientem o comportamento humano com relação a essa QSC.  

O Quadro 10 apresenta a análise da SD elaborada pela P3 intitulada De volta ao 

passado: o renascer da Teoria da Terra Plana. 

Quadro 10. De volta ao passado: o renascer da Teoria da Terra Plana. 

Unidades de 

registro 
Categorias  Descrição 

 

Abordagem da 

QSC 

A Teoria da Terra Plana configura-se como uma teoria já refutada há 

séculos. 

 Organização da 

SD 

Relevância 

 

A escolha da temática é justificada pelos questionamentos realizados 

pelos estudantes sobre o formato da Terra. 

  

Articulação 

entre temática e 

currículo 

Estabelece uma relação com a situação de aprendizagem destinada ao 6º 

ano do Ensino Fundamental sobre a esfericidade da Terra. 

  

Viabilidade 

 

 

 

 

Demonstra-se viável na medida em que descreve que durante sete aulas, 

são desenvolvidas estratégias de identificação de concepções dos 

estudantes, discussões sobre o formato da Terra e constituição de um júri 

(simulado). 

  

Referências 

 

Não foram descritas as referências utilizadas para o desenvolvimento da 

SD. 

Dimensões dos 

Conteúdos 

Variedade de 

Conteúdos São abordados os Conteúdos Conceituais, Atitudinais e Procedimentais. 

  

Coerência nas 

dimensões 

Ao estabelecer relação direta com a aprendizagem dos estudantes, os 

Conteúdos descritos demonstram coerência com as dimensões dos 
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 Conteúdos. 

Aspectos 

metodológicos 

Descrição 

 As atividades propostas nas aulas são descritas de forma objetiva. 

  

Articulação 

 

As atividades propostas demonstram articulação na medida em que 

destacam momentos de identificação de concepções dos estudantes, 

investigação e avaliação. 

Avaliação 

Instrumentos 

 

Na SD são descritas as observações das atividades propostas e das 

observações do júri simulado, entretanto percebe-se a necessidade de ser 

detalhados os instrumentos de avaliação. 

  

Articulação com 

os conteúdos 

 

As atividades /estratégias propostas apresentam recursos para que possam 

ser avaliados os conteúdos propostos. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A SD elaborada por P3 aborda uma proposta que há séculos tem sido refutada: a teoria 

da Terra Plana. Para tratar sobre tal assunto, tem-se em Faria (1987) que afirmações sobre o 

estudo da forma da Terra vêm sendo apresentadas pela sociedade científica desde a Grécia 

antiga. 

Em convergência, Rosa et al (2018) acrescentam as percepções de filósofos gregos 

entre os séculos VI e IV a.C. relacionadas às observações sobre os eclipses e da utilização de 

métodos menos contestáveis que contribuíram para a difusão do formato esférico da Terra, 

acrescentando também influências dos satélites artificiais e do aperfeiçoamento das 

tecnológicas com a finalidade de uma concepção mais complexa sobre o formato da Terra: a 

superfície geoide. 

No campo científico, as controvérsias permeiam diversas questões; entretanto, é 

necessário compreender que quando se trata de propor discussões sobre a teoria da Terra Plana, 

alguns aspectos devem ser considerados. Nessa direção, a Teoria da Terra Plana:  

está associada com outras ideias em conflito com o conhecimento científico atual. 

Afirma-se por exemplo que: a gravidade inexiste, a Lua é auto iluminada, o Sol e os 

demais astros não se encontram a mais de alguns milhares de quilômetros de nós, o 

Sol e a Lua descrevem órbitas paralelas à superfície da Terra, as viagens espaciais são 

impossíveis. Nega-se a ida do homem à Lua e a existência de satélites artificiais. 

Afirma-se o geocentrismo antropocêntrico e o criacionismo fixista dos 6 mil anos 

(tudo teria sido criado como é hoje há cerca de 6 mil anos) (SILVEIRA, 2017, p.7-8). 
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O acesso a notícias falsas (Fake News), com relação ao formato plano da Terra, tem 

ganhado espaço na internet, haja vista que: 

Nos dias de hoje, tornou-se muito mais comum encontrar textos e imagens 

relacionadas a teoria da Terra Plana tendo em vista que a internet e as mídias sociais 

como Youtube, Facebook e Twitter, facilitam a difusão em larga escala de notícias 

sem aceite na comunidade científica e que acabam ganhando espaço, principalmente, 

entre os jovens (ROSA et al, 2018, p. 1023). 

 

As notícias falsas sobre o formato plano da Terra, que circularam pela internet e redes 

sociais, devem ser exploradas como potencial para que possam ser discutidos aspectos, tais 

como: a veracidade da fonte de informação; elementos históricos que (in)validam as concepções 

científicas atuais sobre o tema em discussão; e os impactos da reprodução de notícias sem aceite 

pela comunidade científica.  

A SD elaborada por P5 e intitulada Substâncias químicas é analisada e apresentada no 

Quadro 11. 

Quadro 11. Análise da SD Substâncias químicas. 

Unidades de 

registro 
Categorias  Descrição 

 

Abordagem da 

QSC 

As Substâncias químicas constituem-se em QSC potencialmente 

controversa. 

 Organização da 

SD 
Relevância 

Busca-se estabelecer relações entre as substâncias químicas e os 

impactos para os seres vivos. 

  

Articulação 

entre temática e 

currículo 

Estabelece uma relação com a situação de aprendizagem do 9º ano do 

Ensino Fundamental. 

 

  

Viabilidade 

 

 

 

 

Apresenta em quatro aulas, atividades de identificação de concepções 

dos estudantes, e discussões sobre o impacto das substâncias químicas, 

demonstrando viabilidade no desenvolvimento, entretanto identifica-se 

a necessidade de serem detalhadas essas atividades. 

 

  

Referências 

 

São descritos o currículo de Ciências da Natureza do Estado de São 

Paulo e um livro didático do PNLD. 

Dimensões dos 

Conteúdos 

Variedade de 

Conteúdos 

 

São abordados os Conteúdos Conceituais, Procedimentais e Atitudinais, 

entretanto foram descritos os objetivos das atividades e em alguns 

conteúdos foram descritas as expectativas em relação a aprendizagem 

dos estudantes. 
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Coerência nas 

dimensões 

 

Os Conteúdos Procedimentais e Atitudinais são definidos por verbos que 

justificam a ação, entretanto nos Conteúdos Conceituais verifica-se a 

necessidade de avaliar os verbos empregados. 

Aspectos 

metodológicos 
Descrição 

As atividades propostas na SD são descritas de forma genérica, 

demandando mais detalhes. 

  

Articulação  

 

Verifica-se a necessidade de melhorar a articulação das atividades, na 

medida em que foram propostos momentos de questionamentos, 

discussões, debates e discussões. 

Avaliação 

Instrumentos 

 

São descritos como instrumentos de avaliação a sondagem dos 

conhecimentos prévios, participação nas discussões, rodas de conversa e 

debates. 

  

Articulação com 

os conteúdos 

 

 

Os instrumentos de avalição poderiam estar melhor articulados com os 

Conteúdos Conceituais, Procedimentais e Atitudinais, se os mesmos 

tivessem sido descritos como foco nas expectativas de aprendizagem dos 

estudantes.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao propor uma SD sobre Substâncias química, P5 traz a discussão de QSC 

potencialmente controversa, tendo em vista os impactos e as relações da química em nosso 

cotidiano.  Nessa direção, Santos (2011) compartilha algumas situações em que a química se 

faz presente em nossas vidas: a utilização diária de produtos químicos; influência e impactos 

no desenvolvimento dos países; problemas referentes a qualidade de vida das pessoas e nos 

efeitos ambientais.  

A observação dessas situações em que a química se faz presente em nosso cotidiano e, 

portanto, é essencial salientar que a produção, utilização ou descarte de determinadas 

substâncias químicas podem se constituir uma QSC controversa. 

Convém notar que a utilização de determinadas substâncias químicas pode resultar em 

sanções, de acordo com a legislação de determinados países, como é o caso do Canabidiol 

(CBD), extraído da Cannabis sativa L. ou de substâncias químicas como os Parabenos, 

utilizados como conservantes, em cosméticos.  

Nessa direção, Moreira e Pedrancini (2017) identificaram e analisaram as concepções 

iniciais de estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental acerca da liberação da 

fosfoetanolamina, substância química presente na “pílula do câncer”. Os resultados obtidos 

evidenciaram: posicionamentos favoráveis ao uso da pílula, mas com respostas que 

demonstravam pouco conhecimento das implicações dessa substância para a saúde pública; 
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manifestações contra a liberação da pílula, com respostas que justificavam as irregularidades 

sobre a liberação da droga ou por não possuírem conhecimento suficientes; relatos de 

desconhecimento dessa substância. 

Diante dos apontamentos anteriores, tem-se o entendimento de que as discussões 

acerca das substâncias químicas e da Química, enquanto ciência, devem não somente fornecer 

subsídios para a compreensão de conceitos relacionados à estrutura da matéria, mas também 

ser capazes de contribuir na formação de cidadãos que reconheçam os avanços e 

potencialidades da Química a fim de  incentivarem investimentos na área e saberem lidar com 

os seus avanços, e ao mesmo tempo, terem uma visão crítica sobre refletir sobre seu 

desenvolvimento de forma a diminuir riscos e desigualdades (SANTOS, 2011). 

O Quadro 12 apresenta a análise da SD elaborada por P7 e intitulada Os 

microrganismos e a saúde. 

Quadro 12. Análise da SD Os microrganismos e a saúde. 

Unidades de 

registro 
Categorias  Descrição 

 

Abordagem da 

QSC 

Os microrganismos e a saúde constituem uma QSC. 

 

 Organização da 

SD 

Relevância 

 

A seleção da temática é justificada por uma experiência vivenciada com 

os estudantes e resultante da estrutura da unidade escolar. 

  

Articulação 

entre temática e 

currículo 

Estabelece uma relação com a situação de aprendizagem do 7º ano do 

Ensino Fundamental. 

 

  

Viabilidade 

 

Ao longo de sete aulas são propostas diversas atividades que se tornam 

viáveis pelo tempo estabelecido e os recursos necessários. 

  

Referências 

 

É descrito o caderno do Aluno do Currículo de Ciências da Natureza do 

estado de São Paulo. 

Dimensões dos 

Conteúdos 

Variedade de 

Conteúdos 

 

Foram descritos os Conteúdos Conceituais, Atitudinais e 

Procedimentais, entretanto observa-se que são descritas expectativas dos 

professores em relação a aprendizagem dos estudantes. 

  

Coerência nas 

dimensões 

 

 

Não são descritos os Conteúdos Conceituais a serem desenvolvidos, 

entretanto, apesar dos conteúdos atitudinais e procedimentais se referem 

a expectativas do professor, são descritas ações para desenvolver esses 

conteúdos. 

Aspectos 

metodológicos 

Descrição 

 

As atividades da SD são descritas com clareza. 
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Articulação 

Observa-se uma articulação entre as atividades propostas ao serem 

contemplados momentos para a identificação das concepções dos 

estudantes, desenvolvimento de experimentos e interpretação de 

resultados. 

Avaliação 

Instrumentos 

 

Foi descrita apenas uma atividade avaliativa, um questionário. 

  

Articulação com 

os conteúdos 

 

Ao propor a lista de exercícios, observa-se que foram priorizados os 

Conteúdos Conceituais. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A SD proposta por P7 aborda uma QSC que busca estabelecer as relações entre os 

microrganismos e a saúde. Para tanto, é importante destacar que existem diversos aspectos a 

considerar que ultrapassam questões como patologias desenvolvidas, a contar do contato com 

microrganismos ou medidas profiláticas, relacionando-se à definição de políticas públicas que 

garantam saneamento básico, vacinação e atendimento médico, com articulação a questões 

sociais, econômicas e políticas que impactam diretamente na saúde da população. 

Neste particular, tem-se a pandemia vivenciada com a COVID-19, com impactos que 

microrganismos, como os vírus, podem causar.  Inicialmente, foram relatados os primeiros 

contágios no segundo semestre de 2019; entretanto, no ano de 2020 diversos países foram 

impactados, milhares de vidas foram perdidas e medidas de distanciamento social precisaram 

ser tomadas para reduzir a proliferação do vírus.  

Cabe ressaltar que as discussões acerca da COVID-19 ganharam dimensões não 

somente na área da Saúde, mas também em áreas como:  

• economia: discussões devido ao fechamento de comércios e ao direcionamento 

de investimentos governamentais; 

• política: discussões presentes nos posicionamentos de políticos acerca da 

necessidade de protocolos sanitários, vacinação ou até mesmo posicionamentos 

negacionistas quanto a essa doença; e 

• social: discussões devido ao impacto da pandemia em determinadas classes 

sociais ou da necessidade de atendimento aos cidadãos de baixa renda. 

 

Nesta configuração, Martins et al (2016) propuseram uma SD para a abordagem da 

Doença de Chagas, de maneira que pudessem ser promovidas diversas reflexões sobre essa 
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QSC, como por exemplo: as desigualdades socioeconômicas; distribuição espacial da doença; 

a história da ciência e dos personagens associados à descoberta e caracterização da doença; os 

conceitos de saúde e doença, função e mal função, assim como questões éticas da prática 

médica; aspectos médico-hospitalares e farmacológicos; aspectos ambientais e anatômico-

fisiológicos das doenças; modelagem matemática para a compreensão da dinâmica de 

disseminação da doença nos indivíduos e o comportamento da população do vetor; educação 

popular e educação no campo (educação). 

O Quadro 13 apresenta a análise da SD elaborada por P8 e intitulada Os 

derramamentos do petróleo próximos as regiões do Brasil. 

Quadro 13  Análise da SD Os derramamentos do petróleo próximos as regiões do Brasil. 

Unidades de 

registro 
Categorias  Descrição 

 

Abordagem da 

QSC 

A poluição causada pelo derramamento do petróleo constitui-se uma 

QSC. 

 Organização da 

SD 

Relevância A justificativa para a abordagem da temática possuiu uma relação com 

o contexto nacional. 

  

Articulação 

entre temática e 

currículo 

Estabelece relação com a situação de Aprendizagem 4 do 7º ano do 

Ensino Fundamental. 

  

Viabilidade 

 

 

Ao longo de quatro aulas são propostas atividades de leitura, 

apresentação de vídeo e discussões que podem ser desenvolvidas ao 

longo do tempo estipulado e demandam recursos disponíveis. 

  

Referências São descritas as referências dos sites para a obtenção dos materiais 

digitais e o Caderno do Aluno no formato impresso. 

Dimensões dos 

Conteúdos 

Variedade de 

Conteúdos 

São descritos os Conteúdos Conceituais, Procedimentais e Atitudinais. 

  

Coerência nas 

dimensões 

Os verbos utilizados para os Conteúdos, demonstram coerência com a 

finalidade proposta. 

Aspectos 

metodológicos 
Descrição 

As atividades propostas são descritas de maneira genérica, demandando 

detalhamento. 

  

Articulação  

 

Busca-se estabelecer uma articulação das atividades por meio de leituras, 

apresentação de vídeos e avaliação. 

Avaliação 

Instrumentos 

 

 

Como instrumento de avaliação utiliza uma atividade presente no 

material didática proposto pela Secretaria de Educação do Estado de São 

Paulo. 
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Articulação com 

os conteúdos 

 

 

A avaliação priorizou a leitura e análise dos gráficos (não descrito nos 

Conteúdos da SD). Não são descritas de que forma as demais atividades 

serão avaliadas. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A SD proposta por P8 apresenta uma QSC: o derramamento do petróleo. Desde sua 

identificação, em agosto de 2019, até um levantamento realizado em novembro de 2019, um 

derramamento de petróleo ou óleo bruto atingiu a costa brasileira e alcançou a faixa litorânea 

de 4.334 km em 11 estados do Nordeste e Sudeste, 120 municípios e 724 localidades (IBAMA, 

2019). Os impactos causados por esse recente crime ambiental demonstram a importância de 

serem discutidos diversos aspectos envolvidos nas diferentes etapas dessa fonte de energia não 

renovável. 

Ao realizarem uma revisão de literatura sobre o derramamento de óleo, Euzébio et al 

(2019) identificaram estudos sobre efeitos deletérios ao ambiente e à saúde das populações em 

áreas de desastres associados a derramamento de óleo, de modo a se destacar os impactos 

ambientais, tais como: a contaminação do solo e sedimentos, contaminação da flora, fauna e da 

água, bem como os danos físicos e psicológicos na saúde humana. 

Num caminho semelhante, porém por outro prisma, Silva et al (2019) analisaram as 

concepções dos estudantes do Ensino Médio, apoiados na aplicação de uma SD, desenvolvida 

em oito aulas e com foco na aprendizagem cooperativa, que discutia mitos e verdades 

apresentados em forma de proposições sobre o Petróleo. Os resultados obtidos evidenciaram as 

contribuições da SD, por meio dos argumentos apresentados pelos estudantes e das reflexões 

sobre a abordagem de conteúdos relacionados aos aspectos históricos, ambientais e sociais 

sobre o petróleo. 

3.3 Grupo Focal 

Ao longo da sistematização dos dados da pesquisa, identificou-se a necessidade da 

realização de um Grupal Focal (GF), a fim de que fossem identificadas algumas informações 

mais detalhadas de possíveis subsídios oriundos do curso de formação para os professores. No 

entanto, como essa etapa não constava incialmente no Projeto de Pesquisa encaminhado ao 

Comitê de Ética e Pesquisa e, portanto, elaborou-se um adendo incluindo esta nova etapa, que 

foi autorizada por meio do Parecer 3.586.45 (Anexo F). 



97 
 

Diante do parecer favorável, para a realização do Grupo Focal, os cursistas foram 

convidados por meio de e-mail, redes sociais e contato telefônico. Realizou-se o encontro no 

dia 20 de setembro de 2019, na presença da moderadora Profa. Dra. Sonia Aparecida Cabral6, 

do pesquisador, Prof. Me. Everton Joventino da Silva7 e da observadora Profa. Dra. Maria 

Delourdes Maciel8, responsável pelas anotações escritas das falas e impressões observadas e 

dos professores que participaram do curso de formação. 

Desse modo, esse encontro concretizou-se na Escola Estadual Dom Pedro I, no bairro 

de São Miguel Paulista. A escolha da unidade escolar ocorreu pelo fácil acesso, por conta do 

funcionamento aos sábados visando o atendimento dos estudantes do Centro de Idiomas (CEL) 

e pela autorização do Diretor que, para tanto, disponibilizou a Sala de Leitura. 

O Grupo Focal foi iniciado com a apresentação da moderadora e dos demais 

integrantes do grupo focal e dos objetivos, como se desenvolveriam a dinâmica do encontro e 

da importância da participação dos professores.  

Quanto à quantidade de participantes no GF, Gatti (2012) esclarece que o número de 

participantes pode variar entre no mínimo 3 e no máximo 8 participantes. Esperava-se que todos 

estivessem presentes, mas compareceram apenas as professoras P2, P3 e P5, e os demais 

professores justificaram suas ausências posteriormente.  

Assim, diante da impossibilidade da realização de um outro encontro, foram feitos 

agradecimentos, com informação de que os responsáveis estavam à disposição para a entrega 

dos certificados e a devolutiva das sequências didáticas. 

 
6 Doutora em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Cruzeiro do Sul - SP (2017); Mestre em Ensino 

de Ciências pela Universidade Cruzeiro do Sul (2014); Graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Braz 

Cubas (1994); Especialista em Ensino de Ciências pela Universidade de São Paulo (2011) e Especialista em Dança 

e Consciência Corporal pela FMU (2011). Membro do grupo de Estudos Núcleo Interdisciplinar de Estudos e 

Pesquisa em Ciência, Tecnologia e Sociedade - NIEPCTS - UNICSUL/SP. Professora titular de cargo do Governo 

do Estado de São Paulo. 
7 Mestre em Ensino de Ciências da Universidade Cruzeiro do Sul (2016). Especialista em Ensino de Ciências pela 

Universidade de São Paulo (2011). Licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade de Guarulhos (UNG). 

Professor Titular de cargo da Secretaria de Educação do estado de São Paulo. 
8 Doutora em Educação (Psicologia da Educação) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2001); Pós-

doutorado em Educação: formação de professores pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2006). 

Professora Titular I - Quadro Permanente da Universidade Cruzeiro do Sul, onde atua como docente e pesquisadora 

na graduação e pós-graduação. Experiência profissional na área de Educação, com ênfase em Ensino de Ciências 

e Biologia, com os seguintes temas: Currículo, Ensino e Formação de Professores; Ensino de Ciências e Biologia; 

Didática e Metodologia de Ensino; Recursos Didáticos; Natureza da Ciência e da Tecnologia (NdC&T)/Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS) no Currículo, no Ensino e na Formação de Professores. É representante brasileira 

na Diretoria da AIA-CTS (Associação Ibero-Americana Ciência-Tecnologia-Sociedade na Educação em Ciência); 

Coordenadora do NIEPCTS (Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em CTS). 
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Com vistas a abordar um dos objetivos específicos desta pesquisa: avaliar o impacto 

de um curso de formação continuada que contemple QSC associadas a Educação CTS, sobre a 

prática dos professores envolvidos, rumo à promoção de novas possibilidades de formação, a 

moderadora, inicialmente, propôs os seguintes questionamentos: 1. Após a realização do curso 

de formação, houve mudanças na sua prática docente? Em que sentido? 2. O curso deu 

condições para que você professor (a) pudesse incluir os temas abordados na elaboração de 

Sequências Didáticas (SD)? 

As respostas realizadas pelos professores permitiram identificar as seguintes 

categorias: 

a) Relação interpessoal – relacionada a mudanças oriundas do relacionamento entre o 

professor e outrem. Nessa direção, P2 relatou que, durante a elaboração da sequência didática 

proposta no curso e desenvolvida em conjunto com a P6, percebeu que houve: 

Mudança de olhar não foi na prática, consegui trabalhar em conjunto com outra Profa. 

da unidade escolar, ampliou o olhar e definir objetivos, ter direcionamento e 

acompanhar melhor o trabalho do prof. (P2) 

Mudança de atitudes da professora que acompanhei: A P6 passou a relatar citações 

dos estudantes e se aproximou mais deles. Começou a acompanhar as aulas da profa. 

e começou a acompanhar os outros professores. Se aproximado do aluno em relação 

social, eles começam a perceber o quanto é importante valorizar o que eles vivenciam 

fora da sala de aula. (P2) 

 

Tendo em vista que atuavam na mesma unidade escolar, as considerações acerca do 

trabalho em conjunto desenvolvidas por P2 e P6 reforçaram a importância do trabalho coletivo 

e exemplificaram a contribuição da SD como instrumento potencial para a formação docente 

reflexiva, como destacado por Gonçalves e Ferraz (2016).  

Em decorrência, notou-se possibilidade de entendimento de que o trabalho coletivo 

docente na elaboração de SD pode também potencializar as formações docentes, com alicerce 

em uma perspectiva epistemológica, considerando que a abordagem de determinados temas, 

estratégias de ensino e de avaliação podem ser ampliadas com fundamento nas diversidades de 

concepções na formação dos professores. 

Além disso, constatou-se subsídios do curso, haja vista as experiências vivenciadas no 

âmbito pessoal; fato esse presente na afirmação de que: 

O curso incialmente traz uma discussão acerca da observação e destaco a experiência 

com o filho as questões cotidianas. Tem muita coisa que acontece na vida dos 

estudantes que ao apresentar a temática elas aparecem. (P5) 
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Ao estabelecer relações entre experiências pessoais e profissionais na discussão de 

questões cotidianas, P5 reforçou a importância de considerar as concepções que os indivíduos 

possuem levando em conta as interações que estabelecem em ambientes formais e não formais 

de aprendizagem e de como as discussões promovidas pelos professores de Ciências da 

Natureza podem ser potencializadas, com suporte nos momentos de diálogo para que eles 

possam apresentar suas concepções. 

b) Formação docente – relacionada a mudanças de concepções de ensino e 

aprendizagem em face da formação inicial ou continuada do professor. 

A P5 estabeleceu a importância do curso e a relação com as orientações que norteiam 

o currículo da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, destacando que a participação 

do curso possibilitou mudanças para:  

 Facilitar a intepretações das novas orientações da secretaria de educação. (P5) 

 O curso a motivou a retornar aos estudos. (P5) 

 

As mudanças curriculares demandam de políticas públicas que garantam a formação 

continuada dos professores a fim de que consigam questionar e compreender os diversos 

aspectos que norteiam o currículo. Entretanto, as considerações feitas por P5 destacaram as 

contribuições do curso, visando motivar a formação continuada e fornecer subsídios para a 

compreender elementos do ensino de Ciências da Natureza presentes nas propostas curriculares. 

A P3 trouxe ao contexto a importância de compreender aspectos da história da Ciência: 

Não via a contação de história como metodologia, aprofundamento do assunto como 

trabalho científico. Destaca os temas abordados a partir da SD Terra Plana, e das 

conclusões dos estudantes sem relação a ausência de teorias que consolidem a TP. 

(P3) 

 As discussões sobre CTS ajudaram a pensar uma forma integral e mais global. Antes 

a sensação era de uma abordagem mais limitada. (P5) 

 

Dessa forma, constatou-se que abordagem história da Ciência fornece elementos para 

que possam ser identificados e discutidos episódios da construção do conhecimento científico. 

Em colaboração a essa ideia, P3 demonstrou compreensão resultante das discussões propostas 

no curso sobre a importância da utilização de estratégias a serem desenvolvidas com 

fundamento na história da Ciência, na discussão de temas de natureza controversa; 
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demonstração essa em convergência ao pensar do P5 no que concerne à compreensão de 

aspectos da história da Ciência enquanto apoio com o intuito de ampliar as discussões sobre 

CTS. 

 P2 estabelece as contribuições do curso com as mudanças na formação associada ao 

currículo, considerando a seguinte observação:  

A importância de olhar para o currículo e caderno dos estudantes. O curso trouxe um 

olhar para estas discussões no campo da ética, tecnologia etc. Pensar nas questões e 

quais antecipações podem ser feitas em relação a determinados temas. (P2) 

 

Importa salientar que a história da Ciência é repleta de episódios controversos. Assim 

sendo, desenvolver cursos de formação continuada de professores que possibilitem a 

identificação e discussões relacionada a questões éticas podem contribuir para que esses 

profissionais tenham a possibilidade de descontruir visões aproblemáticas e ahistóricas 

associadas ao conhecimento científico e destacadas por Gil Perez et al (2001). 

c) Prática docente – associada a mudanças relacionadas a práticas de ensino 

desenvolvidas pelo professor. 

A P5 destaca um trabalho que desenvolveu a partir de um cenário envolvendo donos 

de uma indústria química que implantaria uma indústria química numa área de Mata Atlântica, 

em que:  

Um aluno usou um material como propina – levantamento das discussões sobre ética. 

Sem o curso não saberia entender a proposta da atividade. (P5) 

 

Ao promover uma situação de aprendizagem de modo a contemplar a discussão de 

questões éticas com apoio em temas associados à Ciência e Tecnologia, é possível trazer à tona 

a importância do curso, levando em consideração a oferta de subsídios em situações que 

possuem relação com controvérsias científicas. Sob essa perspectiva, tem-se a contribuição de 

P5 ao reforçar a importância de serem discutidas na formação continuada dos professores, 

aspectos ingênuos, principalmente aqueles associados a uma visão socialmente neutra da 

ciência. 

Diante disso, convém apresentar contribuição do P2 ao ressaltar a importância dos 

momentos de dialogar e trocar experiências oportunizadas pelo curso, uma vez que: 
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O diálogo como forma de pensar em ações que não se limitam a falta de recursos da 

UE. O curso ajudou a mudar o foco, pensando não nos recursos, mas na prática que 

pode ser desenvolvida por meio de ideia que são trazidas pelos estudantes. (P2)  

 

Destarte, percebe-se que valorizar as concepções dos estudantes e propor estratégias 

de ensino constituem importantes aspectos a serem discutidos nas ações de formação dos 

professores de Ciências da Natureza, o que corrobora com as considerações de Menezes (2001) 

sobre as diversas necessidades formativas desses profissionais.  

Após esses questionamentos, a moderadora acrescentou indagação relacionada a 

possíveis condições para que fosse possível a inclusão dos temas abordados no curso na 

elaboração de Sequências Didáticas (SD), obtendo as seguintes afirmações:  

Inicialmente não sabia como abordar a temática Terra Plana, os temas abordados por 

Itamar e Adalberon contribuíram para traçar um cenário de como abordar determinado 

assunto/cenário de discussão. (P3) 

Contribuições dos subsídios metodológicos e bibliográficos do curso. Destaca a 

importância da SD, mas de como as sugestões de leitura ajudaram na formação. (P3) 

O escrever que é difícil já que a prática já possuía. A questão é organizar os 

pensamentos, pensar nas etapas, nas questões (e possíveis) que farão parte do nosso 

trabalho. (P5) 

 

Com isso, percebeu-se que as considerações feitas por P3 e P5 indicaram a importância 

sublinhada por Menezes (2001) sobre a necessidade formativa dos professores de Ciências da 

Natureza, de modo que cursos de formação continuada possam auxiliar em aspectos como o 

conhecimento da matéria a ser ensinada e a preparação de atividades que permitam aos 

estudantes construir conhecimentos. 

Desse modo, neste capítulo, foram descritas as etapas da Intervenção Pedagógica e 

discutidos e analisados os dados obtidos a partir dos questionários disponibilizados no curso de 

formação, das SD desenvolvidas pelos professores e dos relatos obtidos por meio do Grupo 

Focal.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da pesquisa realizada no mestrado acerca da abordagem das QSC no Currículo 

de São Paulo e das lacunas identificadas, bem como as discussões provenientes do grupo de 

pesquisa NIEPCTS sobre Educação CTS, buscou-se desenvolver esta pesquisa de doutorado 

assente no seguinte questionamento: De que modo a abordagem de QSC, por meio de 

estratégias de ensino e desenvolvimento de SD, podem contribuir para a formação continuada 

de professores de ciências da natureza?  

Como resposta, constatou-se que a abordagem de QSC traz contribuições na promoção 

de impactos positivos para o ensino de Ciências da Natureza e na formação dos professores, na 

medida em que a abordagem de QSC demanda o conhecimento e reflexão sobre temas como 

AC, Argumentação, NdC e História da Ciência que, por vezes, são pouco discutidos nessas 

formações, mas são extremamente importantes para a formação crítica dos estudantes. 

Para tanto, com alicerce no objetivo geral direcionado a avaliar o potencial da 

abordagem de QSC na formação continuada de professores de Ciências da Natureza da rede 

pública, estadual, paulista, foi proposta e implementada uma intervenção pedagógica, no 

formato de um curso de formação continuada voltada a esses profissionais.  

Tal ação permitiu não só a identificação de lacunas na formação inicial e continuada 

dos professores, bem como a promoção de espaços de reflexão e de produção de estratégias, de 

forma que eles pudessem compreender a importância da abordagem das QSC em sua prática 

pedagógica. 

Além disso, tornou-se possível identificar as concepções dos professores sobre as QSC 

e outros temas como Alfabetização Científica, Argumentação, Ciência-Tecnologia e Sociedade, 

História e Natureza da Ciência (NdC) e, ainda, incentivar a proposição de atividades que 

contribuíram para discussões desses temas e, com isso, houve o estímulo direcionado ao 

desenvolvimento de estratégias de ensino, com o auxílio de sequências didáticas e de pesquisas 

relacionas ao ensino de Ciências da Natureza, rumo ao desenvolver da  criticidade e 

engajamento dos estudantes. 

A organização dessa intervenção pedagógica se concretizou a partir da realização de 

três etapas: o Planejamento, a Implementação e a Avaliação. Desse modo, destaca-se que, 
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durante o Planejamento, foram empregados esforços, com vistas a estabelecer parceria entre a 

diretoria de ensino Leste 2, providenciar toda a documentação e descrever a importância do 

curso e sua contribuição para a formação dos professores, de modo a garantir a autorização do 

curso por meio da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.  

Nessa direção, observou-se a importância de serem estabelecidos vínculos entre as 

Universidades e as Secretarias de Educação, a fim de viabilizar o desenvolvimento de parcerias 

que colaborem na concretização da promoção de programas de formação continuada que 

atendam as demandas atuais da formação de professores e, ainda, forneçam à Universidade 

informações que possibilitem refletir sobre mudanças necessárias nas ações de formação 

desenvolvidas, seja em nível de graduação, extensão universitária ou pós graduação. 

No que se refere à implementação, foram necessárias ações como a divulgação do 

curso para os professores das unidades escolares sob a jurisdição da diretoria de ensino Leste 2 

e a definição de atividades a serem desenvolvidas, a partir da identificação das necessidades 

descritas por eles, como relação aos temas que seriam abordados durante o curso.  

Com relação ao número de professores que manifestaram interesse no curso e os que 

efetivamente participaram, verificou-se que a carga horária semanal de trabalho e as legislações 

vigentes com relação à participação do docente em programas de formação continuada, 

dificultaram o engajamento de mais docentes nessa intervenção pedagógica. No entanto, 

mesmo diante desses obstáculos, foi essencial a atuação de cada colaborador nas atividades 

propostas. 

Os momentos de Avaliação permitiram identificar e analisar diversos aspectos como 

as concepções dos professores sobre os temas abordados no curso, as discussões acerca das 

leituras e atividades propostas, as sequências didáticas elaboradas pelos participantes e as 

considerações apresentadas por esses profissionais durante o Grupo focal acerca das 

contribuições do curso de formação.  

Nesse âmbito, salienta-se que, inicialmente, já havia a consciência de que os temas 

propostos ao longo do curso demandariam de uma carga horária maior, com a pretensão de que 

fosse possível discutir com maior profundidade alguns aspectos. No entanto, mesmo dentro do 

prazo avaliado como curto para a efetivação das necessidades em questão, as considerações 

realizadas pelos professores nos diversos momentos de avaliação evidenciaram impactos 

positivos do curso em dimensões não somente profissionais, mas também pessoais. 
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No que concerne aos objetivos específicos desta pesquisa, que foram: 1. Realizar um 

curso de formação continuada para professores do Ensino Fundamental, por meio de uma 

intervenção pedagógica com foco nas QSC. 2. Avaliar o impacto da intervenção pedagógica na 

formação continuada e na prática educativa de professores de Ciências da Natureza. 3. 

Identificar de que modo os professores propõem a abordagem de QSC na sala de aula a partir 

da análise de SD desenvolvidas por eles, é possível afirmar que as descrições e análises 

apresentadas ao longo desta pesquisa evidenciaram que esses objetivos foram atingidos em sua 

totalidade.  

Com relação à tese “A abordagem de QSC, a partir de SD articuladas com temas como 

AC, Argumentação, HC e NdC, contribuem para a formação continuada de professores de 

Ciências da Natureza a fim de potencializar aspectos reflexivos e epistemológicos sobre a 

Educação CTS”, considera-se que foi confirmada,  na medida em que a intervenção pedagógica 

desenvolvida permitiu a articulação entre as QSC e os temas AC, Argumentação, HC e NdC, 

de modo a fornecer evidências, a partir dos dados obtidos em face dos relatos dos professores 

e das SD produzidas, de que a abordagem das QSC, na formação continuada de professores de 

Ciências da Natureza, constitui-se como uma estratégia para a discussão de aspectos reflexivos 

e epistemológicos da Educação CTS, como a importância da AC para a formação cidadã e da 

necessidade da compreensão a NdC para serem minimizadas as visões ingênuas sobre C&T. 

Quanto à relevância desta pesquisa para a área do Ensino de Ciências da Natureza, 

salienta-se que a pesquisa sobre aspectos de um tema da Educação CTS configura-se como uma 

importante área do Ensino de Ciências da Natureza e, portanto, contribuiu ao compartilhar as 

potencialidades que as QSC apresentam e a necessidade de programas de formação continuada 

de professores que discutam temas atuais e fomentem a produção de estratégias didáticas que 

contribuam com o propósito de garantir a melhoria da formação docente e a aprendizagem dos 

estudantes.  

Ademais, é essencial notar os impactos deste estudo ao apontar lacunas na formação 

continuada dos professores de Ciências da Natureza e, com isso, colaborar para a inserção de 

um curso de formação continuada dentro de uma das redes de ensino mais complexas do país: 

a pública estadual paulista.  

Nesse sentido, a intervenção pedagógica desenvolvida com professores de Ciências da 

Natureza, da Diretoria de Ensino Leste 2, pode ser implementada nas demais Diretorias do 
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estado de São Paulo, tendo em vista a articulação com o Currículo de Ciências da Natureza do 

Estado de São Paulo e as contribuições oriundas das discussões com professores de Ciências da 

Natureza do ensino fundamental de todo o estado. 

Sendo assim, à luz dos aspectos anteriormente tratados, com relação às perspectivas 

futuras desta pesquisa, considera-se inevitável a sugestão de uma reorganização do curso, tendo 

em vista a reformulação, no ano de 2019, do Currículo de Ciências da Natureza do estado de 

São Paulo. Além disso, surge a necessidade de oferecer uma versão do curso, utilizando-se o 

ambiente virtual de aprendizagem, visando garantir a participação de um maior número de 

professores, com a análise de perfis/concepções e estratégias didáticas de diferentes regiões do 

estado de São Paulo, propostas a partir das Questões Sociocientíficas. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A: QUESTIONÁRIO PRÉ-TESTE 

1-Nome:  

2- Gênero:  

3- Idade:  

4- E-Mail:  

5- Escola (s) onde trabalha:  

6- Situação Funcional: (   ) efetivo  (   ) não efetivo  (   ) outros   

7- Leciono Ciências no(s) seguinte(s) ano(s): (      ) 6º   (      ) 7º    (     ) 8º    (     ) 9° 

8- Tempo de atuação na rede pública de ensino estadual de SP: _____ano(s) 

9- Escolaridade: 

    9.1 - Ensino Médio  

            a) Ensino Médio Regular (   )  - Ano de conclusão:  

            b) Ensino Médio Técnico (   ) - Ano de conclusão:  

            c) Ensino Médio Curso Magistério (   ) - Ano de conclusão:  

            d) Ensino Médio modalidade EJA (    ) - Ano de Conclusão: 

   9.2 - Ensino Superior  

           a) Curso:  

           b) Ano de conclusão: 

 

   9.3 - Pós-Graduação 

          a) Especialização (Lato Sensu) (   ) Ano de conclusão: 

              Nome do Curso:  

          b) Mestrado (    )  Ano de conclusão: 

              Nome do Curso:  

          c) Doutorado (    )  Ano de Conclusão: 

              Nome do Curso:  

 

10- De que forma você realizou o curso superior (graduação): 

a) Presencial (     ) 

a) Semipresencial (     ) 

a) À distância (     ) 

11- Você participou de alguma atividade de educação continuada (atualização, treinamento, 

capacitação) nos últimos dois anos: 
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a) Sim (     ) Não (     ) 

a) Se sim, qual ou quais os cursos?  

 

12- Você utiliza os conhecimentos adquiridos nas atividades de formação continuada para a 

melhoria de suas práticas em sala de aula.  

a) Sempre (     ) 

a) Eventualmente (     ) 

a) Raramente (     ) 

a) Nunca (    ) 

 

13- Qual é a sua carga horária semanal como docente?  

 

  

Parte II – Conhecimentos Iniciais de temas a serem abordados no curso 

 

14- O que você conhece sobre os seguintes temas? 

14.1 - Alfabetização Científica (AC)  

 

14.2 - Argumentação  

 

14.3 - Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS)  

 

14.4 - Natureza da Ciência e Tecnologia (NdC&T)  

 

14.5 - Questões Sociocientíficas (QSC)  

 

14.6 - Sequência Didática (SD)  
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APÊNDICE B: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Convido o(a) Sr(a) para participar da Pesquisa “Questões Sociocientíficas na Formação 

dos Professores de Ciências do Estado de São Paulo”, sob a responsabilidade do pesquisador 

EVERTON JOVENTINO DA SILVA, a qual tem como objetivo compreender de que forma as 

Questões Sociocientíficas fazem parte da formação e da prática pedagógica de professores de 

Ciências. 

 Sua participação é voluntária, de modo que não arcará e nem receberá qualquer 

importância financeira, e se dará por meio de um curso de capacitação de 40 horas, sendo 20 

horas de atividades complementares (a distância) e 20 horas presenciais (distribuídas em 5 

encontros, de 4 horas) na Diretora de Ensino Leste 2 (Ambiente do Rede do Saber, localizado 

na Av. Nordestina, 1646, São Miguel Paulista, São Paulo - SP), às 4ªs-feiras pela manhã, das 

8h às 12h a partir de 15 de agosto de 2018. 

 Os riscos decorrentes de sua participação na pesquisa são mínimos, sendo apenas de 

demanda de tempo para responder os questionários, das discussões realizadas ao longo das 

atividades propostas ao longo do curso. Com o intuito de minimizar os riscos o(a) Sr.(a), caso 

necessite, poderá solicitar um tempo maior para responder os questionários e elaborar as 

atividades propostas e caso se sinta constrangido com alguma pergunta ou atividade, tem o 

direito de não respondê-la ou realizá-la. Quanto a sequência didática a ser elaborada ao longo 

do curso, poderá fazer parte exclusivamente do relatório da pesquisa, de modo que como 

minimização de riscos será: fornecida toda e qualquer informação referente a elaboração da 

sequência didática; preservado o anonimato; garantia do direito de não realizar a elaboração da 

sequência didática e de que o uso da sequência didática, para compor o relatório da pesquisa, 

só será considerado após a finalização da relação educativa. 

 Se o(a) Sr(a) aceitar participar, no âmbito individual, será beneficiado(a) pela 

aprendizagem decorrente de um curso de formação continuada, bem como a certificação 

concedida, aos aprovados, válida para evolução funcional. Num âmbito coletivo, estará 

contribuindo para a constituição de cursos de formação continuada para professores e produção 

de propostas didáticas, que possuam relação com o currículo vigente do sistema público 

estadual paulista de ensino. 

 

 Se o(a) Sr(a) depois de consentir em sua participação, resolver desistir de continuar 

participando da pesquisa, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer 

fase, antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a 

Vossa Senhoria. O(A) Sr(a) não terá qualquer despesa e não receberá qualquer remuneração. 

Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, sendo sua identidade preservada e 

guardada em sigilo. Para qualquer outra informação, o(a) Sr(a) pode entrar em contato com o 

pesquisador responsável no endereço Rua Galvão Bueno, 686, 11º andar, pelo telefone (11) 

96366-7793 ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Cruzeiro do Sul, Av. Dr. 

Ussiel Cirilo, 225, São Miguel, São Paulo, SP, telefone (11) 2037 5708. 

 Se o(a) Sr(a) se sentir suficientemente esclarecido sobre essa pesquisa, objetivo, 

procedimentos e eventuais riscos e benefícios, convido-o(a) a assinar este Termo, elaborado em 

duas vias, sendo que uma ficará com o(a) Sr(a) e a outra com o pesquisador.  

 
      São Paulo, _____ de _______________ de 2018. 
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___________________________________ 

Assinatura do participante 

EVERTON JOVENTINO DA SILVA 

(Responsável pela pesquisa) 

 

 

Identificação do Participante: 

Nome:  

RG:                

CPF: 

Data de Nascimento: 

Telefone:  

e-mail: 

Endereço: 

Para questões associadas com esse estudo:  

Entrar em contato com Everton Joventino da Silva - Telefone: (11) 96366-7793 

Comitê de Ética em Pesquisa – Universidade Cruzeiro do Sul – Telefone (11) 2037 5786 – 3385 

3015  
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ANEXOS 

Anexo A - Parecer 2.672.724 do CEP para o desenvolvimento da pesquisa. 
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ANEXO B - Termo de Anuência para a realização do Curso de Formação de Professores. 
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ANEXO C - Comunicado emitido pelo Núcleo Pedagógico aos diretores das 92 escolas da 

Diretoria de Ensino Leste 2. 

Assunto: Inscrição para o curso Questões Sociocientíficas e o Currículo de Ciências do 

Estado de São Paulo 

 

Sr(a) Diretor(a), 

Segue para divulgação. 

 

O Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Região Leste 2, oferecerá o curso descrito a seguir 

no período de 15 de agosto a 19 de setembro de 2018 no horário das 08h30 às 12h30. O curso 

será realizado no ambiente da Rede do Saber na EE Deputado Manoel de Nóbrega situada na 

Avenida Nordestina, 1646 – CEP 08242-000 - São Miguel Paulista – São Paulo – SP. 

Serão oferecidas 40 (quarenta) vagas. Para tanto solicitamos o preenchimento da ficha de 

inscrição no endereço, no período de 25 de junho a 25 de julho de 2018. 

 

CURSO: Questões Sociocientíficas e o Currículo de Ciências do Estado de São Paulo 

 

OBJETIVO: Propor discussões acerca da importância para a formação de Professores de 

Ciências e as implicações para o ensino de Ciências de temas como a Alfabetização Científica 

(AC), Argumentação, Natureza da Ciência e Tecnologia (NdC&T), Pensamento Crítico (PC) e 

Questões Sociocientíficas (QSC); Identificar as dificuldades apresentadas pelos professores 

quanto a abordagem das QSC a partir do currículo de Ciências do Estado de São Paulo; 

Apresentar experiências pedagógicas construídas a partir de Questões Sociocientíficas (QSC); 

Assessorar os professores no desenvolvimento de estratégias didáticas que abordem Questões 

Sociocientíficas (QSC) a partir do Currículo de Ciências do Estado de São Paulo. 

 

PROGRAMAÇÃO: 

* Ciência e conhecimento científico; 

* Alfabetização científica; 
 

* História da Ciência; 

 

* Alfabetização Científica; 

 

* Argumentação no Ensino de Ciências; 
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* Aspectos da Natureza da Ciência (NdC); 

 

* Questões Sociocientíficas; 

 

* Questões Sociocientíficas e o Currículo de Ciências do Estado de São Paulo; 

 

* Sequência Didática. 

O conteúdo programático do curso proposto será dividido em 5 módulos, distribuídos em 5 

Encontros Presenciais de 4 horas cada, e 20 horas/atividades - os cursistas deverão realizar fora 

do horário do curso: pesquisas, leituras e produção de uma sequência didática. 

 

COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO: 

Angelita de Sousa – PCNP de Ciências da DE Leste 2 

 

Ana Lucia dos Santos Siqueira – PCNP de Biologia DE Leste 2 

 

Everton Joventino da Silva – Professor de Ciências Biológicas e Biologia da Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo. Doutorando e Mestre em Ensino de Ciências pela 

Universidade Cruzeiro do Sul e Especialista em Ensino de Ciências pela Universidade de São 

Paulo. 

 

Maria Delourdes Maciel – Professora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino 

de Ciências e Matemática da Universidade Cruzeiro do Sul. Mestra em Educação (Supervisão 

e Currículo), Doutora em Educação (Psicologia da Educação) e Pós-Doutora em Educação 

(Formação de professores) pela PUC-São Paulo.  

 

INSCRIÇÃO pelo link https://goo.gl/forms/G0nXNWLGV3vJmGFd2 no período de 25 de 

junho a 25 de julho de 2018. 
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ANEXO D - Publicação em Diário Oficial do Estado de São Paulo, Seção I, 09 de maio de 

2018, página 22, da autorização para a realização do curso Questões Sociocientíficas e o 

Currículo de Ciências do Estado de São Paulo. 
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ANEXO E - Publicação em Diário Oficial do Estado de São Paulo, Seção I, 20 de março de 

2019, página 24, a homologação do curso Questões Sociocientíficas e o Currículo de Ciências 

do Estado de São Paulo. 
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ANEXO F- Parecer 3.586.451 do CEP para o desenvolvimento do Grupo Focal. 
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ANEXO G - Sequência didática elaborada por P1 

 

Professor(a): 

 
P1  

Título: O uso dos agrotóxicos  

Justificativa: Apresentar o conceito sobre o que é agrotóxico, seu uso, benefícios, 

malefícios e ampliação do uso pelo Projeto de Lei 6299/02 ¨PL do 

veneno. 

 

Caracterização 

da Unidade 

Escolar 

A Escola XX está localizada na leste 2, a escola possui 15 salas de aulas, 

sala de recursos, sala de coordenação, sala de direção, sala de leitura, 

secretária, pátio coberto, quadra poliesportiva coberta, água tratada, rede 

de esgoto, energia elétrica e acesso à internet. 

A escola XX atende à demanda do Ensino Fundamental II E Ensino 

Médio, com professores bem preparados, com aulas ministradas 

conforme com o PCN e apostilas oferecidas como apoio pedagógico pelo 

Governo do Estado de São Paulo. 

 

Público-alvo: 8º Série/ 9º Ano (revisão) 

Caderno no alu- 

no (Série; Situa- 

ção de Aprendi- 

zagem e Pági- 

nas) como Refe- 

rência. 

5º série / 6ºano 

Caderno do aluno unidade 1 

Situação de aprendizado 4 

Relações alimentares nos ambiente (Páginas: 22 a 31) 

Duração 

(aulas): 

 A sequência didática terá a duração de 3 aulas com 50 minutos cada. 

  

Conteúdos/ Dimensões:  

Conceituais: Estabelecer relações entre os impactos positivos e negativos do uso dos 

agrotóxicos, com meio ambiente, saúde e na sociedade. 
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Desenvolver a capacidade crítica sobre o uso dos agrotóxicos. 

Procedimentais

: 

Investigar os conhecimentos prévios dos alunos quanto ao uso de 

agrotóxicos e suas propriedades. 

Construir conceitos, informar dados estatísticos sobre impactos na saúde, 

meio ambiente e sociedade. 

 

Atitudinais: Relatar aspectos positivos e negativos da utilização de agrotóxicos, como, 

o aumento de produção alimentícia e a queda na reprodução de pragas.                

Argumentar sobre a expansão do uso pelo ¨PL do veneno e os impactos 

sociais no Brasil. 

 

Desenvolvimento da Sequência Didática 

Aula Conteúdo  
Dinâmica 

(Sala de aula) 

1        

 

Para iniciar o desenvolvimento do tema, será proposta a 

leitura e reflexão individual e em grupo sobre textos e 

artigos sobre as propriedades e impactos causados pelos 

agrotóxicos. Expondo também O ¨PL do veneno ¨ (30 

min).  Além de o tema ser explanado em materiais de 

leitura, serão apresentado vídeos que apresentem as 

versões positivas e negativas do uso dos agrotóxicos (20 

min) . 

Vídeo ¹: Agrotóxicos: o que você precisa saber 

Vídeo ²: Agrotóxicos: o que você precisa saber 

Trechos do vídeo: O veneno está na mesa 

Sondagem dos 

conhecimentos 

preexistentes.  
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2 

Em um segundo momento, após conhecer os conceitos 

sobre as propriedades dos agrotóxicos será distribuído 

algumas charges relacionadas ao tema para que os alunos 

analisem e façam uma releitura (20 min).   Será proposto 

também a confecção e criação de novas charges e 

cartazes que relate resumidamente pontos positivos e 

negativos sobre a utilização dos agrotóxicos (30 min). 

Desenvolvime

nto das 

relações CTS 

como 

elemento 

motivador.  

3 

Em um último momento será organizado uma roda de 

discussão para elaborarmos soluções e alternativas para 

substituição ou expansão do uso dos agrotóxicos (25 

min), finalização com a elaboração de resenha crítica de 

cada aluno expondo sua opinião sobre o uso dos 

agrotóxicos (25 min). 

Mobilização 

para reflexão 

crítica em 

grupo e 

individual. 

 

 

Avaliação: Participação na aula; 

Realização das atividades; 

 

 

Referências  

https://www.respostasjw.com/2015/03/caderno-do-aluno-de-ciencias-5-

serie-apostila-1-respostas.html 

https://www.respostasjw.com/2015/03/caderno-do-aluno-de-ciencias-5-

serie-apostila-1-respostas. 

Revista Super Interessante: edição 393 página 22 

https://www.greenpeace.org/brasil/blog/mais-agrotóxico-no-prato-pl-do-

veneno-caminha-a-passos-largos/ 

https://www.youtube.com/watch?v=8pdjcbV9VZA 

https://www.youtube.com/watch?v=65WpqOWNpd8 

https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-

ensinar/planos-de-aula/cinema-e-educacao-o-veneno-esta-na-mesa/ 

 

 

 

 

https://www.respostasjw.com/2015/03/caderno-do-aluno-de-ciencias-5-serie-apostila-1-respostas.html
https://www.respostasjw.com/2015/03/caderno-do-aluno-de-ciencias-5-serie-apostila-1-respostas.html
https://www.youtube.com/watch?v=65WpqOWNpd8
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ANEXO H - Sequência didática elaborada por P2 e P6. 

 

Professor(a): 

 
P2 e P6 

Título: A poluição da água: Estudo do entorno. 

Problematização: Córrego no entorno da escola causando malefícios a população, 

alunos transitando nas proximidades do córrego sem ao menos se 

preocupar com o mal que pode advir deste local. 

Caracterização da 

Unidade Escolar 

Escola localizada no extremo leste de São Paulo, em Guaianases, 

com uma comunidade bem carente. As laterais da escola não são 

habitadas, os terrenos são baldios e com muito matagal. A direita 

do muro da escola existe um córrego, com água fedida, muito mato 

e entulho. 

Público-alvo: Alunos do 6º Ano, Ciclo2, Anos Finais 

Caderno no aluno 

(Série; Situação de 

Aprendizagem e Pági- 

nas) como Referência. 

6º Ano, Poluição da Água e a importância do saneamento básico, 

Ciclo da Água, doenças transmitidas pela água, pag. 18 a 20 e 32 

a 40. Volume 2 

Duração (aulas): 4 aulas de 50 min. 

 

Objetivos/ Dimensões:  

Conceituais: - Poluição da água; 

-Tipos de poluição da água; Ciclos da Água, Doenças transmitidas 

- Mapas cartográficos e geográficos de córregos com águas 

poluídas da Região Metropolitana de São Paulo; 

- Dados específicos do córrego da lateral da escola. 

Procedimentais: - Rodas de conversa; 

-Saída de campo; 

- Coleta de dados. 
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Atitudinais: -Conscientização sobre a poluição e a não poluição, ciclo da água 

e doenças transmitidas; 

- Posicionamento em relação a contribuição ou não da poluição do 

córrego; 

-Percepção de como um córrego pode causar malefícios a 

população; 

-Ser um disseminador de boas práticas. 

Desenvolvimento da Sequência Didática 

Aula Conteúdo Dinâmica (Sala de aula) 

1 

 

Poluição da água, ciclo da água, 

tipos de poluição 

 

Conteúdo do caderno do 

aluno e algumas citações de 

livros 

2 

Mapas cartográficos e geográficos 

de córregos da região metropolitana 

de São Paulo 

Consulta a mapas, 

dinâmicas de dúvidas e 

orientação breve sobre as 

informações contidas nos 

mapas 

3 

Construindo nosso próprio mapa do 

entorno 

Formulação do mapa do 

entorno, especificando o 

córrego lateral da escola. 

Saída de campo para 

realizar a descrição do 

entorno. 

4 
Meios de evitar a poluição Confecção de cartazes com 

boas práticas. 

Avaliação: Avaliação contínua 

Referências: BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino 

Fundamental, 2000. 

SEE/SP. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Caderno 
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do aluno e professor. (Ciências da Natureza). São Paulo: IMESP, 

2017. 
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ANEXO I - Sequência didática elaborada por P3 

 

Professor(a): 

 
P3 

Título: 

 
De volta ao passado: o renascer da Teoria da Terra plana 

Problematização: Rever as teorias sobre a planitude ou esfericidade da Terra. 

Durante muitos anos não se questionou tão fortemente a teoria da 

Terra esférica com nos dias atuais. Quando se pensa na 

esfericidade ou planitude do planeta Terra coloca-se várias 

verdades que conhecemos até hoje em dúvida, a ida do homem à 

Lua, as missões tripuladas e todo o contexto histórico acumulado 

pela humanidade, as Rotações dos satélites e todo o conjunto de 

conhecimentos construídos pela corrida espacial. Pois o único 

meio de que comprovar que a Terra não é esférica é o nunca ter 

saído do planeta, dela pois a sua esfericidade seria comprovada e 

tal feito. 

Caracterização da 

Unidade Escolar 

Escola XX, localizada no extremo leste de São Paulo. Com 10 

salas pela manhã sendo que a maioria de Ensino médio e a tarde 

com 15 salas do ensino fundamental II e 4 salas no noturno. 

A escola já passou por vários momentos históricos de reforma da 

educação, no início da sua inauguração ela tinha ensino 

fundamental I, Na reforma de 1998 passou a ter somente ensino 

Fundamental II e Médio, e agora partir de 2019 não mais terá o 

Noturno tão presente nesta escola na década de 2000. 

Participa de vários projetos integrador no cotidiano escolar  

Uma Gestão democrática onde a participação do Professor e 

Equipe Gestora é integradora. 

Público-alvo: 6º ano do ensino Fundamental  
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Caderno no aluno 

(Série; Situação de 

Aprendizagem e 

Páginas) como 

Referência. 

A rotação da terra e a medida do tempo 

Páginas 79-88 Caderno do Aluno – Volume 02 

 

 

 

Duração (aulas): 7 aulas 

 

Objetivos/ Dimensões: 

Conceituais: Identificar os diferentes conceitos da forma da Terra 

Descrever as diferentes teorias que explicam o dia e a noite 

Descriminar os diferentes conceitos sobre o pensamento da Terra 

plana e da Terra esférica, e como esses explicam a duração do dia 

e da noite,  

Diferenciar as diferentes teorias sobre a forma da Terra e a suas 

influências na construção civil, no uso do GPS 

Procedimentais: Narrar os fundamentos e suas teorias na construção do 

conhecimento e questionamento da Teoria da Terra plana, e na 

Teoria da Terra esférica. 

Descrever os diferentes cientistas e de que forma os mesmos 

propõem seus argumentos, como no decorrer da história da 

humanidade se fez revitalizar esse questionamento. 

Questionar os movimentos dos Hacker Anomymos na invasão do 

site na NASA 27/06/2017. 

Construir uma argumentação concisa sobre o tema que irá defender 

no fórum simulado nas últimas aulas. 

Explorar novas visões sobre o universo bem como a navegação 

pelo uso do GPS. 

Atitudinais Comunicar sobre a teoria e seus apoiadores. 

Contribuir para a construção de tal conhecimento relato histórico. 

Falar sobre o assunto tão controverso por meio retomada de uma 

teoria que a muitos anos havia superados. 
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Ouvir e participar dos debates. 

Mostrar autonomia para a UTILIZAÇÃO do SGP para viagens 

longas e escolher o melhor trajeto. 

Desenvolvimento da Sequência Didática 

Aula Conteúdo Dinâmica (Sala de aula) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levantamento de ideias 

sobre o que eles já 

ouviram ou já leram 

sobre o assunto do 

formato da terra 

 

 

Nesta aula vamos fazer a chuva de ideias 

sobre o que eles sabem ou conhecem 

sobre o assunto.  

Em um cartaz na folha crafit desenharei 

a Terra plana e a Terra esférica, com 

vários postits com as seguintes 

perguntas: 

a. Quando se discutiu a forma da 

Terra? 

b. Qual é a forma da Terra para 

você? 

c. Já pensou ou ouviu algo 

diferente do seu pensamento ou 

do que você conhece? 

d. A Terra é esférica? 

e. Quem você acha que propôs essa 

teoria? 

f. Como você poderia demostrar a 

esfericidade da Terra? 

g. Você já ouviu outra teoria sobre 

a forma da Terra? 

h. Conhece a teoria da Terra plana? 

i. Qual teoria para você é a mais 

óbvia? 

j. Você conhece quem já pensou ou 

discutiu a teoria da terra plana? 
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2 

 

Como a antiguidade 

pensava a forma da 

Terra 

Nesta aula vamos ler e entender como na 

antiguidade se pesava a forma da Terra, 

como os filósofos da época explicava o 

dia e a noite, como se construiu a teoria 

e como eles usavam para controlar seus 

conhecimentos. 

As controversas sobre a 

planitude da Terra e as 

consequências para o 

campo das ciências e a 

nova teoria a teoria da 

Terra esférica 

Nesta aula vamos conhecer os 

pensadores, filósofos e apreciadores da 

nova forma de observar e conhecer o 

formato da terra a teoria da terra 

esférico, como a partir dessa nova teoria 

se forma o dia e a noite. 

Movimentação dos planetas e os novos 

métodos de investigação 

3 

Leitura do livro: “Era 

uma vez Galileu 

Galilei” 

A construção de um 

novo método para 

observar e construir um 

novo conhecimento 

 

Nesta aula ouvirão uma nova teoria de 

construção de um conhecimento como 

se constrói e se modifica. 

Como o novo modo de revisitar velhas 

teorias nos faz repensar nossas práticas. 

4 

A retomada de uma 

antiga teoria  

Reconhecimento na 

construção do velho 

sobre o novo 

Teoria da Terra plana 

Nesta aula vamos ler e discutir a 

retomada no campo acadêmico da Terra 

plana. 
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5 

O começo das diferentes 

teorias e suas 

conclusões 

Nesta aula irei dividir a sala em 2 

grupos, um júri e um juiz.  

Vamos fazer um júri direcionado onde 

os grupos por sorteio iram defender a 

teoria da Terra plana ou a teoria da Terra 

esférica. 

Serão propostos os seguintes 

questionamentos: 

a. Você acredita nesta teoria? 

b. Sabe quem pensou nela ou quem 

pensava como ela foi formulada? 

6/7 

Nestas aulas vamos 

apresentar a pesquisa 

que os defensores de 

cada teoria fizeram e 

como foi sua 

constatação 

 

Nesta aula montaremos um júri dirigido 

onde cada grupo irá defender suas ideias 

e teorias, suas argumentações e suas 

verdades e deverão ser expostas em 15 

min (30 min). 

 

Depois haverá um espaço para os 

questionamentos feitos pelo grupo 

opositor e 5 mim para cada grupo expor 

sua réplica (10 min). 

 

Depois terão 5 min para argumentação 

final (10 min). 

 

Teremos um intervalo de 10 min para o 

júri se reunir e chegar a uma decisão 

final (20min). 

 

 

Avaliação: Continua – por meio da observação nas diferentes fases do 

processo 
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Acumulativa por meio da observação dos argumentos do júri 

 

Referências:  
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ANEXO J - Sequência didática elaborada por P5 

 

Professor(a): P5 

Título: “Substâncias químicas” 

Problematização: “De que maneira as substâncias químicas podem ajudar ou 

interferir nos seres vivos?” 

Caracterização da 

unidade escolar: 

 

Público -alvo: 8a série/9o ano 

Caderno do Aluno 

(série; situação de 

aprendizagem e 

páginas) 

 

Caderno do aluno vol. 1, ciências da natureza 8a série/9o ano 

Situação de aprendizagem 5 – Transformações químicas, pág. 27 a 

30 

Situação de aprendizagem 7 – A linguagem química, págs. 35 à 39 

Duração das aulas: 4 aulas 

Objetivos/dimensões: Apresentar e discutir os conceitos e utilidades sobre a química, para 

que os alunos possam, entender, reconhercer e estabelecer relações 

entre as aplicações da química e o seu cotidiano. 

 

Conceituais: Estabelecer relações entre a química e nosso dia-a-dia; 

Avaliar a interferência da química nos seres vivos e nos impactos 

ambientais. 

 

Procedimentais: Investigar as concepções dos alunos em relação as aplicações da 

química na sociedade; 

Planejar e construir novos conceitos e concepções, a partir dos erros 

dos alunos; 

Demonstrar e verbalizar as diferentes aplicações da química, para a 

sociedade, economia e ambiente. 

 

Atitudinais: Dialogar com os alunos sobre as diferentes aplicações da química 

para a sociedade e economia; 

Compartilhar as ideias e conceitos, para que os alunos possam 

envolver-se, participar e questionar, como cidadãos ativos e 

conscientes em relação aos produtos químicos, e que possam 

contribuir para a melhoria da sua qualidade de vida, como também 

do ambiente em que vivem. 

 

 Desenvolvimento da sequência 

didática 

 

 

 

Aula Conteúdo Dinâmica de sala de 

aula 
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1- “De que maneira as substâncias 

químicas podem ajudar ou interferir nos 

seres vivos?” 

Sondagem dos conceitos 

pré-existentes; 

2- “De que maneira as substâncias 

químicas podem ajudar ou interferir nos 

seres vivos?” 

“De que maneira a química interfere na 

sua vida?” 

Discussão da 

problematização; 

3- “As substâncias químicas e a 

sociedade” 

Debate com os alunos 

sobre as diferentes 

aplicações da química na 

sociedade. 

4- “Conclusões finais sobre as aplicações 

da química na sociedade.” 

 Discussão e debate sobre 

as conclusões finais e 

avaliação. 

Avaliação: Sondagem dos conhecimentos prévios; 

Participação da discussão e Roda de 

conversa; 

Envolvimento e contribuição de ideias 

para avaliação e questionamentos sobre 

os impactos ambientais provocados 

pelas substâncias químicas. 

 

Referências: Ciências da natureza: Caderno do 

aluno, ensino fundamental, anos finais 

8a série/ 9o ano, séries finais, vol 1. 

Edição 2014-2017.SEE. São Paulo. 

 

Usberco, J. et. al. Companhia das 

ciências, 9o ano. Editora Saraiva. São 

Paulo, 2015. 
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ANEXO K - Sequência didática elaborada por P7. 

 

Professor(a):  P7 

Título:  Os microrganismos e a saúde 

Problematização: (QSC) Sala de aula 

com pouca circulação de ar fresco 

Em razão dos alunos “escalarem” as paredes das 

salas de aula pelo lado de fora, a diretora, em reunião 

com o conselho escolar, decidiu levantar uma 

mureta cobrindo 60% dos vitrôs. Embora o 

problema tenha sido resolvido, gerou outros, como 

por exemplo; a baixa luminosidade no ambiente; 

sensação de aprisionamento; ambiente abafado e 

úmido; formação de machas no teto em razão da 

umidade por causa das chuvas, já que os próprios 

“alunos” subiam também no telhado da escola para, 

entre outras atividades, empinar pipa, ocasionando 

assim a quebra do mesmo e provocando a infiltração 

de água nos tetos das salas. 

Caracterização da unidade escolar: Escola situa-se em um bairro dormitório, carente de 

atividades de lazer, onde até pouco tempo atrás, as 

pessoas descartavam o lixo no entorno. Funciona em 

três turnos, sendo manhã e tarde fundamental II e, 

noite a Educação de Jovens e Adultos. Também 

oferece aos finais de semana, a Escola da Família. 

Público Alvo:  7º ano/ 6ª série 

Caderno do Aluno (série; situação de 

aprendizagem e páginas)  

Situação de aprendizagem I- os micro-organismos 

estão em todos os lugares, páginas 5 à 8. 

Duração das aulas:  7 aulas 

Objetivos/dimensões: Concretizar a ideia que os microrganismos estão em 

todos os lugares. 

Conceituais: Contribuir para o desenvolvimento de habilidades 
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específicas da disciplina, como registrar e interpretar 

dados experimentais. 

Procedimentais:  Após orientações dadas pelo professor e seguida as 

instruções do caderno do aluno, os alunos sejam 

capazes de realizar o procedimento experimental, 

bem como, coletar e interpretar dados 

experimentais. 

Atitudinais: Após as observações da situações-problema, é 

esperado que os alunos desenvolvam hábitos 

simples como, lavar as mãos antes das refeições e 

não deixem frutas mofadas junto com as que estão 

em bom estado.   

 

 Desenvolvimento da sequência 

didática 

 

Aula Conteúdo Dinâmica de sala de aula 

1- Sondagem sobre o tema. Antes de aplicar o conteúdo do 

caderno, verificar o que os alunos 

conhecem a respeito do conteúdo a 

ser abordado. 

2- Matéria do globo repórter.  

 

Para complementar o trabalho, 

assistir ao vídeo sobre o tema: 

https://www.youtube.com/watch?v=

J2O7NWzl6RI&t=335sData: 

02/08/2018 

3- Aplicação da situação de 

aprendizagem I. 

Na 2ª aula, aplicar o conteúdo da 

situação I- nesse momento, 

relacionar o conteúdo do caderno 

com a situação da sala e o conteúdo 

do vídeo.   

4- Orientações para e execução de Na 2ª aula, fazer a leitura do roteiro 
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experimento. do experimento e solicitar o material 

para a próxima aula. 

Data: 14/08/2018 

5- Realização do experimento. Nesse momento, os alunos foram 

divididos em grupos iniciaram os 

procedimentos montagem da 

experiência. 

Data: 14/08/2018 

6- Interpretando os resultados. Aproveitando essa aula para 

observar a formação de colônias nos 

meios de culturas preparados pelos 

alunos. 

7- Discussão. Após observar a formação das 

colônias de fungos e bactérias, foi 

discutido os cuidados e a 

importância que deve ter, por 

exemplo, ao manipular os alimentos, 

lavar as mãos antes das refeições e 

dependendo das condições de um 

ambiente (sala de aula), ele poderá 

ser um meio de cultura.   

Avaliação: 

 

Conclusão. O objetivo desta avaliação é 

perceber se os alunos de fato 

conseguiram compreender a 

importância de tema e que este faz 

parte do cotidiano.  

Ao final da situação de 

aprendizagem I, o alunos 

responderam aos exercícios das 

páginas 8 “lição de casa” e 9 “ que 

eu aprendi”   

Data: 21/08/2018 
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Referências: Governo do Estado de São Paulo 

Secretaria da Educação 

 

Caderno do Aluno 

Ciências Ensino Fundamental- anos 

finais 

6ª série/7ºano - Volume 2. 
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ANEXO L- Sequência didática elaborada por P8. 

 

Professor(a): P8 

Título: Derramamentos de Petróleo próximos as regiões do Brasil 

Problematização: 1º momento: Problematização Inicial 

Abertura da aula com perguntas sobre os acidentes de petróleo, tais 

como: o que é petróleo? O que acontece na região onde ocorrem 

derramamentos de petróleo?  

Discussão sobre essas questões e os impactos que o ambiente sofre 

com esses acidentes. 

2º momento: Organização do Conhecimento 

Após a apresentação de um texto sobre os acidentes com o 

derramamento de petróleo no Brasil, chamado: Principais 

Acidentes com Petróleo e Derivados no Brasil, o texto se 

apresenta de forma cronológica, mostrando as datas, locais e 

quantidades em litros de derramamento, apontando a gravidade e 

impactos que ocorreram em tais locais. 

3º momento: Aplicação do Conhecimento 

Neste momento da aplicação do conhecimento, o professor 

apresentará um vídeo para a turma – Derrames de petróleo (causas, 

consequências e soluções) – (https://youtu.be/Y-uHAWNRUEo) 

(3:35), e após o vídeo realiza uma breve discussão oral sobre o 

vídeo. Em seguida, no caderno do aluno, orienta a leitura dos 

gráficos da situação de aprendizagem: Os seres vivos e a tecnologia, 

orientando a leitura e interpretação de gráficos e imagens. 

Caracterização da 

Unidade Escolar 

A escola possui 18 salas de aula, cada turma em média tem 40 alunos 

frequentes, sala de informática, leitura, sala de vídeo, a 

infraestrutura é boa, porém os equipamentos nem sempre estão 

disponíveis pois falta um cabo, ou uma tomada, ou uma extensão. 

Público-alvo: Alunos dos 7º anos  

Caderno no aluno Situação de aprendizagem 4 – Os seres vivos e as tecnologias 

https://youtu.be/Y-uHAWNRUEo
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(Série; Situação de 

Aprendizagem e 

Páginas) como Refe-

rência. 

 

 

 

Duração (aulas): 4 horas aulas  

Objetivos/ Dimensões: 

Conceituais: Avaliar e comprovar os impactos no meio ambiente quando ocorrem 

derramamento de petróleo. 

Procedimentais: Relatar os conhecimentos básicos sobre o assunto e relacionar com 

o texto e vídeo apresentados nas aulas. 

Observar e descobrir as relações sobre o que já sabem sobre o tema 

e com o que aprenderam. 

Atitudinais: Interessar-se, participar e dialogar sobre o assunto e questionar sobre 

as possíveis soluções sobre o impacto. 

Desenvolvimento da Sequência Didática 

Aula Conteúdo Dinâmica (Sala de aula) 

1 

 

 

Petróleo e seus derivados 

 

Abordagem com os alunos 

sobre o petróleo e os seus 

derivados e como os acidentes 

e seus derivados são 

prejudiciais para o ambiente. 

Início da leitura do texto: 

Principais Acidentes com 

Petróleo e Derivados no 

Brasil. 

2 

Petróleo e seus derivados Continuação da leitura e 

interpretação do texto: 

Principais Acidentes com 

Petróleo e Derivados no 
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Brasil, destacando os 

principais impactos no meio 

ambiente.  

Caderno do aluno: situação de 

aprendizagem 4 – Os seres 

vivos e as tecnologias – 

Leitura e análise de imagens. 

3 

 

Petróleo e seus derivados 

Apresentação do vídeo: 

Derrames de petróleo, causas, 

consequências e soluções 

Discussão sobre o vídeo e 

sensibilização dos alunos para 

os impactos que o ambiente e 

os seres vivos sofrem com 

esses acidentes. 

Caderno do aluno: situação de 

aprendizagem 4 – Os seres 

vivos e as tecnologias – 

Leitura e análise de texto – 

Quando a natureza socorre a 

natureza. 

4 

Petróleo e seus derivados Avaliação – Caderno do 

aluno: situação de 

aprendizagem 4 – Leitura e 

análise de gráficos e 

atividades. 

Avaliação: Caderno do aluno: Situação de aprendizagem 4 – Os seres vivos e 

as tecnologias – Leitura e Análise de gráficos e as atividades. 

Referências: Caderno do aluno 7º ano – volume 2 – Situação de Aprendizagem 4 

 

 


