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CARTA A LOS LECTORES Y LOS AUTORES 
 
 
Políticas generales 
 

Uni-pluri/versidad es una publicación adscrita a la Facultad de Educación de 
la Universidad de Antioquia. 
 

Su objetivo es servir de medio de comunicación para que la comunidad de 
investigadores e intelectuales en el campo de la educación formulen sus 
propuestas e iniciativas y presenten los resultados de sus investigaciones con el 
fin de contribuir a mejorar los procesos docentes en todos los niveles del sistema 
educativo, tanto en los referidos a la formación en ciencias sociales y humanas 
como en los propios de la formación en las ciencias experimentales y las 
matemáticas. Por otra parte, queremos que investigadores, intelectuales, 
maestros, directivos docentes y responsables de las políticas públicas educativas 
se conecten con la sociedad. Nuestra misión es conformar un gran conjunto de 
pensadores en el país y en el exterior, cuyo horizonte sea el mejoramiento de los 
procesos y de los resultados de la Educación. 
 

Uni-pluri/versidad es una publicación impresa cuatrimestral, dirigida a 
directivos, administradores, investigadores, profesores y estudiantes de todas las 
áreas y niveles de la Educación y a los miembros de la comunidad educativa en 
general. Los artículos de la revista también se publican en versión electrónica a 
través del sistema Open Journal System. La lengua de la revista es el español, 
pero es posible admitir artículos en otros idiomas. 
 
 
Nuestra temática 
 

Los artículos publicables en Uni-pluri/versidad deben responder 
preguntas como: ¿Qué hacer para mejorar los procesos educativos? ¿Cómo 
enfrentar los retos de la cultura contemporánea desde los diferentes niveles 
educativos? ¿Cuál es la investigación pertinente en el campo educativo? 
¿Cómo contribuir desde los procesos educativos al cambio cultural y al 
mejoramiento de las condiciones de vida de nuestra gente? 
 

Uni-pluri/versidad, conforme a estos presupuestos, procura publicar las 
investigaciones, debates y planteamientos de los investigadores, intelectuales, 
profesores y administradores pertenecientes al campo de la educación, referidos a 
su quehacer, al conocimiento, a las diversas formas pedagógicas y didácticas, a la 
administración de la educación, a las relaciones entre los diferentes actores 
educativos y a las existentes entre ellos y el saber; en fin, a todo aquello que se 



propone para un mejoramiento de los procesos educativos, un mayor bienestar de 
los sujetos y el florecimiento de las teorías y métodos necesarios para la 
transformación científica y humanista que pretendemos en la Educación. 
 
 
Modalidades de participación 
 
1. Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que presenta 
de manera detallada 
los resultados originales de proyectos terminados de investigación. La estructura 
generalmente contiene los siguientes apartes: resumen, palabras claves, 
introducción, metodología, resultados, conclusiones, bibliografía. 
 
2. Artículo de reflexión. Documento que presenta los resultados de investigación 
desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor sobre un tema 
específico, recurriendo a fuentes originales. 
 
3. Artículo de revisión. Documento que presenta los resultados de investigación 
terminada donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de 
investigaciones publicadas o no publicadas sobre un campo en ciencia o 
tecnología con el fin de dar cuenta de los avances y tendencias de desarrollo. Se 
caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 
cincuenta referencias. 
 
4. Artículo corto. Documento breve que presenta los resultados originales 
preliminares o parciales de una investigación científica o tecnológica. Por lo 
general requiere de una pronta difusión. 
 
5. Reporte de caso. Documento que presenta los resultados de un estudio sobre 
una situación particular con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas y 
metodológicas consideradas en un caso específico. Incluye una revisión 
sistemática comentada de la literatura sobre casos análogos. 
 
6. Revisión de tema. Documento resultado de la revisión crítica de la literatura 
sobre un tema en particular. 
 
7. Cartas al editor. Posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre los 
documentos publicados en la revista, que a juicio del Comité Editorial constituyen 
un aporte importante para la discusión del tema por parte de la comunidad 
científica de referencia. 
 
8. Traducción. Traducciones de textos clásicos o de actualidad o transcripciones 
de documentos históricos o de interés particular en el dominio de publicación de la 
revista. 
 



9. Reseña bibliográfica. Presentación de libros recientes que abordan las 
temáticas de la revista. Su extensión no ha de superar cuatro páginas. 
 
10. Entrevista a expertos. Diálogo con aquellos académicos destacados en un 
tema de interés de la revista. Uni-pluri/versidad da prioridad a la publicación de 
artículos de los numerales 1, 2 y 3. 
 
 
Política de revisión 
 

Los manuscritos son revisados inicialmente por el Comité Editorial. Si el 
tema y el formato son compatibles con la revista, serán sometidos a la evaluación 
por un par de expertos. En caso de discordancia, el Comité Editorial tomará la 
decisión final. 
 
 
Políticas de responsabilidad y compromiso 
 

Los evaluadores asignados se comprometerán a no comunicar a terceros 
los textos sometidos a la evaluación, mantener el deber habitual de reserva sobre 
lo que evalúa, no usar indebidamente su información contenida y respetar los 
derechos de autor. Los autores, por su parte, declararán conocer las normas 
colombianas e internacionales aceptadas en el mundo académico en materia de 
protección de derechos de autor, no las transgredirán en el texto que envían a la 
revista, del cual asumirán la responsabilidad por el contenido, y podrán disponer al 
saneamiento en caso de algún reclamo, judicial o no, a la Universidad de 
Antioquia o la misma revista. Los artículos deben ser inéditos y no estar 
aprobados para su publicación en otra revista. La publicación de artículos en Uni-
pluri/versidad no implica alguna remuneración; los derechos de edición son de la 
revista y es necesario su permiso para cualquier reproducción. Se entiende que 
los autores aceptan que los textos publicados sean incluidos en Internet a través 
del sistema Open Journal System. En caso de errores debidos al proceso de 
edición (párrafos trocados, omisión de pies de páginas, etc.), podrán reclamar 
para que el artículo se publique corregido en el número siguiente. Recibirán dos 
ejemplares del número de la revista donde se publica su artículo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Normas de estilo 
 

Los artículos de investigación deberán tener: resumen (no más de 300 
palabras, en español y en inglés); palabras claves (hasta 6, diferentes a las 
contenidas en el título, en español y en inglés); si lleva notas de pie de página, 
deben ir numeradas correlativamente; de igual manera, los cuadros, tablas y 
gráficos deber ir numerados y con su correspondiente título y leyenda; las 
referencias bibliográficas deben ser indicadas dentro del texto según el formato de 
las normas de la American Psychological Association (APA). Los artículos de 
investigación, en fin, deben indicar el título del proyecto, los autores, el año de 
ejecución, la entidad financiadora. 
 

Formato requerido: los artículos de investigación, de reflexión y de revisión 
deben tener una extensión máxima de 15 páginas, en letra Arial 12 puntos, 
espacio sencillo, márgenes de 3 cm. Las notas de pie de página se escriben en 
letra Arial 10 puntos. En los artículos que correspondan a trabajos de investigación 
de pregrado, maestría o doctorado se debe indicar el nombre del programa de 
pregrado o posgrado, la unidad académica, la universidad, el país y el nombre del 
tutor. 
 

Para la reseña de libros, se debe identificar el libro reseñado de la siguiente 
manera: Autor del libro (año). Título (en cursiva). Ciudad: editorial, número de 
páginas. ISBN. Nombre del reseñador. Debe tener una extensión máxima de 10 
páginas, en letra Arial 12 puntos, espacio sencillo, márgenes de 3 cm. En el 
caso de traducciones o de reproducción de textos, se requiere la autorización 
respectiva. 
 

En las referencias bibliográficas se tiene en cuenta, según las normas APA, 
los nombres y apellidos completos del autor, el año de la publicación, el título del 
texto, el número de la última edición o de la última reimpresión (para libros) o el 
volumen, número y páginas (para artículos, junto al título de la revista académica), 
la ciudad editora y la editorial. Se debe observar si la cita textual proviene del 
autor, el editor, el director, el compilador o el coordinador. Si la referencia es de 
una página web, se escribe además la dirección y la fecha de consulta. 
 
 
Datos del autor 
 

Los autores deben suministrar datos de filiación institucional, breve perfil 
profesional y académico no mayor de 5 renglones y correo electrónico. En todos 
los tipos de artículos, deben especificar el área de conocimiento. En los artículos 
de investigación científica o tecnológica o de revisión, deben informar sobre el 
proyecto a partir del cual se realiza el artículo y la fuente de financiación del 
mismo. 
 



 
Copia de los artículos 
 

Para obtener una copia de los artículos de revistas agotadas, pueden 
dirigirse al correo electrónico: unipluriversidad@ayura.udea.edu.co 
 
 
Envíe sus trabajos en archivo electrónico de Word al Comité Editorial de Uni-
pluri/versidad. 
Correo electrónico: unipluriversidad@ayura.udea.edu.co 
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Resumo 
 
 

Neste estudo tem-se como objetivo a sistematização de orientações e princípios 
de formação de professores que tem sido usados na formação de professores 
sobre CTS. Decorrente de uma meta-análise à investigação realizada 
especialmente no Ensino Básico Português, destacam-se sete princípios de 
formação de professores como o relativo à necessidade de existir uma integração 
teoria-prática. Conclui-se que esta formação de professores sobre CTS tem-se 
revelado eficaz quando operacionalizada com estes princípios. Como implicação 
deste estudo resulta a necessidade de aplicação destes princípios de formação a 
outros contextos culturais e da premência de se continuar a desenvolver 
instrumentos e referenciais sobre conceções e práticas CTS. 
 
 
Palavras-chaves: Orientações e Princípios de formação, Educação CTS  
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Introdução 
 
Nos últimos anos tem vindo a ser 
realizada e divulgada muita 
investigação sobre a formação de 
professores com orientação CTS. 
 
Esta parece ser um dos focos de 
interesse da comunidade ibero-
americana como atestam, por 
exemplo, os seminários Ibéricos e 
ibero-americanos CTS e as atas que 
têm sido publicadas (disponíveis em: 
http://aia-cts.web.ua.pt/?page_id=61), 
como o Vieira, Pedrosa, Paixão, 
Martins, Caamaño, Vilches e Martín-
Díaz (2008). 
 
Da revisão desta e dos estudos 
publicados em revistas da área ou 
divulgados em repositórios 
institucionais, como teses e 
dissertações de mestrado, constata-
se que têm sido usadas diferentes 
orientações e princípios de formação 
de professores. Se se restringir esta 
pesquisa à realizada em Portugal e 
no Ensino Básico é possível verificar 
que têm sido usados princípios 
diferenciados mas que parecem 
radicar todos numa orientação geral 
sócio construtivista.   
Neste enquadramento e da meta-
análise realizada destacam-se sete 
princípios de formação seguindo de 
perto o registo de Vieira, Tenreiro-
vieira e Martins (2011): (i) articulação 
entre a formação inicial e a 
continuada no quadro de processos 
de mudança; (ii) ligação entre a 
formação de professores e o 
desenvolvimento organizacional da 
escola; (iii) melhoria do conhecimento 
pedagógico / didático de conteúdo; 
(iv) integração teoria-prática; (v) 

articulação entre a formação recebida 
pelo professor e o tipo de educação 
que posteriormente lhe será pedido 
que desenvolva; (vi) exigência do 
programa de formação atender e 
responder a necessidades, 
características pessoais, cognitivas, 
contextuais e relacionais de cada 
professor ou grupo de professores; e 
(vii) existência de oportunidades para 
o professor em formação questionar 
as suas próprias concepções e 
práticas.  
 
Tais princípios têm sido usados, quer 
em estudos com pequenos grupos de 
professores, particularmente do 
ensino básico (alunos do 1º ao 9º ano 
de escolaridade) como é o caso do 
relatado por Vieira (2003), quer em 
estudos de âmbito nacional como o 
“Programa de Formação de 
Professores do 1º Ciclo do Ensino 
Básico em Ensino Experimental das 
Ciências” que se implementou em 
Portugal entre 2006 e 2010 (Martins 
et al, 2007; 2012). 
 
 
Metodologia 
 
Do ponto de vista metodológico o 
estudo insere-se num paradigma 
interpretativo e seguiu um 
planeamento meta-analítico. Tal 
como defendem autores como 
Cooper (2009) uma meta-análise 
deve ser focada e guiar-se por 
normas que permitam que a mesma 
possa ser generalizada. Com base 
neste trabalho procurou-se seguir os 
procedimentos que Ahn, Ames e 
Myers (2012) preconizam para meta-
análises, como a escolha e análise da 
investigação ter sido realizada por 

http://aia-cts.web.ua.pt/?page_id=61


codificadores diferentes (os dois 
autores desta comunicação) em 
diferentes momentos e ter existido 
coincidência praticamente total no 
processo. 
 
A meta-análise que se realizou neste 
estudo focou-se nos estudos 
publicados ou disponibilizados na 
internet e que se focaram entre 2003 
e 2013 na formação de professores 
Portugueses do Ensino Básico, mais 
concretamente do 1º e 2º Ciclos 
(alunos dos 6 aos 12 anos e que 
frequentam o 1º ao 6º ano de 
escolaridade). Para serem incluídos 
no corpus de dados tinham de focar 
explicitamente a educação CTS bem 
como a formação de professores do 
Ensino Básico nos títulos, resumos 
ou palavras-chave. 
 
 
Resultados 
 
Os resultados obtidos focaram-se 
genericamente na metodologia 
estipulada nestes estudos e nos 
princípios de formação que foram 
operacionalizados. Assim, 
metodologicamente a maioria destes 
estudos é de natureza qualitativa com 
predomínio do estudo de caso. Na 
recolha de dados são usados 
diversificadas técnicas e 
instrumentos, como as entrevistas, 
questionários, diários de investigação 
e gravação vídeo e áudio com 
transcrição de práticas dos 
professores. 
 
Resumidamente, e tendo em conta a 
revisão destacam-se como princípios 
de formação, bem como a numeração 

usada atrás, destacam-se como 
resultados que:  
 
(i) os programas de formação 
continuada de professores têm 
seguido orientações sócio 
construtivistas, as quais têm 
contribuído para mudanças nas 
crenças e conceções ingénuas dos 
professores, bem como nas suas 
práticas, mediante o desenvolvimento 
de recursos didáticos, atividades para 
os seus alunos, bem como 
estratégias relevantes na 
operacionalização de práticas 
pedagógico-didáticas com orientação  
CTS; 
 
(ii) as formações que se têm revelado 
mais eficazes são as apoiadas e 
suportadas por agentes como  as 
direções das escolas, porquanto 
potenciam condições para envolver 
colaborativamente os professores da 
escola em torno do alcançar 
propósitos partilhados e acolhidos por 
todos, incluindo a integração de 
inovações pretendidas;  
 
(iii) a formação de professores implica 
muito mais que conhecimento da 
Ciência, porquanto requer também 
conhecimentos pedagógico-didáticos, 
como o que se refere, de modo 
específico, às estratégias de ensino 
e, de um modo mais geral, à natureza 
da Ciência, os quais têm fomentado 
especialmente a mudança nas 
práticas dos professores e, por 
conseguinte, a melhoria das 
aprendizagens dos alunos; 
 
(iv)  a reflexão em ação e sobre a 
ação, a qual tem sido guiada por 
formadores experientes através da 



supervisão, implementada de 
diferentes formas, como a 
introspeção, narração em diários, 
portfólios e, ainda, amigos críticos, 
afigura-se coadjuvante de mudanças 
nas práticas didático-pedagógicas 
dos professores . Todavia, pese 
embora algumas evidências positivas, 
este é um processo que se tem 
revelado difícil e complexo; 
 
(v) no isomorfismo entre a formação 
recebida pelos professores e o tipo 
de educação que depois lhes é 
solicitado que desenvolvam têm-se 
mostrado cruciais as atividades e as 
estratégias de formação empregues; 
entre estas destacam-se estratégias 
cooperativas de grupo, bem como a 
realização de atividades de carácter 
prático. Os êxitos percepcionados 
pelos professores, no contexto da  
maioria dos programas 
implementados, têm incitado a que 
estes adotem práticas CTS quando 
veem, também, que esta se ajusta 
confortavelmente à sua maneira de 
ensinar;  
 
(vi) os programas que respondem a 
necessidades, características 
pessoais, cognitivas, contextuais e 
relacionais dos professores, têm 
permitido, de modo mais evidente, 
que estes desenvolvam as suas 
próprias capacidades, 
nomeadamente de pensamento 
crítico; 
 
(vii) os instrumentos desenvolvidos 
para o levantamento de conceções 
sobre CTS e caraterização de 
práticas dos professores, como o 
desenvolvido por Vieira (2003) e que 
está também em Vieira, Tenreiro-

Vieira e Martins (2011), têm permitido 
aproximar o que defendem e 
consideram que fazem na sala de 
aula com aquilo que as suas práticas 
reais documentam e demonstram.  
 
Dos estudos revistos verifica-se uma 
mudança, que em alguns casos se 
mantém a longo prazo, por um lado, 
de conceções, como a Ciência passar 
a ser encarada como um 
empreendimento humano e cultural, 
socialmente contextualizado, que 
evidencia múltiplos factores 
contingentes como: filosóficos, éticos, 
económicos e políticos e, por outro 
lado, de práticas didático-
pedagógicas de natureza mais sócio 
construtivista na aprendizagem, a 
qual ocorre num processo de 
interação e mediante a superação de 
situações problemáticas e de outras 
estratégias de ensino e de 
aprendizagem diversificadas para 
potenciar recursos, muitos deles co-
construídos por professores para uma 
educação CTS. 
 
 



Conclusões 
 

Conclui-se da relevância da formação 
de professores sobre CTS continuar a 
ser uma necessidade e ter em 
consideração a operacionalização 
dos princípios que se têm revelado 
eficazes, como os sete identificados. 
Esta decorre essencialmente da 
mudança, que esta formação tem 
proporcionado aos professores, de 
conceções e práticas didático-
pedagógicas. No primeiro caso são 
evidentes conceções mais 
consentâneas com o atual 
empreendimento científico. No 
segunda – das práticas – pode-se 
constatar a diversificação de 
estratégias para uma educação em 
Ciências mais contextualizada e com 
recursos explicitamente focados nas 
interações Ciência, Tecnologia e na 
Sociedade e com um ambiente 
estimulante e que o aluno assume um 
papel ativo, nomeadamente na 
investigação de questões-problema 
relevantes.  

O contributo mais substancial que se 
salienta deste estudo prende-se com 
a eficácia evidenciada nos estudos 
revistos destes sete princípios na 
mudança de conceções e práticas 
didático-pedagógicas consentâneas 
de uma educação CTS. Uma 
implicação desta meta-análise 
prende-se com os resultados que se 
podem obter com a aplicação destes 
princípios de formação a outros 
contextos culturais e da necessidade 
de continuar a desenvolver 
instrumentos e referenciais sobre 
conceções e práticas CTS.  
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Resumo 
 
 
A análise de artigos publicados na área de ensino CTS pretende verificar se 
autores do PLACTS e seus questionamentos são utilizados como base teórica por 
estudos voltados para o ensino CTS. Sugere-se que a adoção deste referencial 
auxilie na formação de professores sobre os papéis da sociedade, do governo e 
de especialistas quando se trata de políticas e de gestão científico-tecnológica. 
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Introdução: 
 
Durante as décadas de 60 e 70, de 
acordo com alguns autores, surgiu 
um pensamento latino americano 
sobre ciência, tecnologia e sociedade 
(PLACTS) que questionava as 
relações entre estes três, porém com 
um viés diferente quando comparado 
ao dos enfoques CTS europeu e 
norte-americano, os quais também 
surgiram à mesma época. O PLACTS 
teria se iniciado a partir de diversas 
críticas com relação ao modelo linear 
de inovação desenvolvido na América 
Latina, à situação marginal da ciência 
e da tecnologia nos países latino 
americanos e às políticas estatais 
que coordenavam e incentivavam a 
ciência e a tecnologia. Somava-se a 
essas críticas a intenção de realizar 
mudanças sociais nos países da 
América Latina através de 
planejamentos e execuções de novas 
estratégias para políticas de ciência e 
tecnologia, como afirmam 
Vaccarezza (2002), Dagnino (2003), 
Dagnino, Thomas e Davyt (2003) e 
Kreimer e Thomas (2004). 
 
Em suas obras, estes autores 
contextualizam o surgimento do 
PLACTS com o cenário sociopolítico 
existente nas décadas de 60 e 70 nos 
países da América Latina e citam 
alguns dos autores fundadores do 
PLACTS, como Jorge Sábato, 
Amilcar Herrera, Miguel Wionseck, 
Máximo Halty-Carrére, Francisco 
Sagasti, Osvaldo Sunkel, Marcel 
Roche, José Leite Lopes e Oscar 
Varsavsky. 
 
No Brasil de hoje, diversos são os 
trabalhos acadêmicos publicados 

utilizando o enfoque Ciência, 
Tecnologia e Sociedade (CTS) 
inserido no contexto do ensino. Estes 
trabalhos divulgam a importância do 
uso desta abordagem na formação de 
cidadãos, de indivíduos críticos e 
formadores de suas próprias opiniões 
quanto a problemas sociais atuais 
que envolvam a ciência e a 
tecnologia. 
 
Porém, como afirmam Auler e 
Delizoicov (2006), compreensões 
ingênuas dos professores, ou mesmo 
que poderiam ser consideradas 
historicamente ultrapassadas, sobre 
os conceitos de ciência e de 
tecnologia podem realizar um 
desserviço ao ensino CTS. 
Por contribuirem com o escopo deste 
trabalho, duas destas compreensões 
dos professores, conforme os 
resultados do trabalho de Acevedo 
(1995), foram selecionadas e 
discriminadas: 
 
- A responsabilidade da tomada de 
decisões sobre assuntos científico-
tecnológicos que envolvam 
repercussões sociais deve ser dos 
especialistas; 
 
- A responsabilidade sobre a 
coordenação, sobre as políticas de 
incentivo à ciência e à tecnologia 
cabe aos governos, que são mais 
aptos a realizá-las. 
 
Interessa-nos em particular estes 
pontos fracos encontrados na 
formação de professores por serem 
referentes a assuntos que foram 
debatidos e considerados pelo 
PLACTS através de ponderações 



 

sobre gestão e política de ciência e 
tecnologia. 
 
Este trabalho pretende, então, 
verificar se trabalhos de autores 
Fundadores do PLACTS ou mesmo 
dos considerados Discípulos deste 
enfoque, que estudam a história, as 
características e as conjunturas do 
surgimento do PLACTS, são citados 
como referências bibliográficas em 
publicações científicas atuais sobre 
ensino CTS no Brasil. 
 
Considerando que estas publicações 
atuais reflitam a fonte de 
conhecimento de onde são 
renovados os currículos de formação 
de professores, este estudo 
possibilita uma análise indireta da 
apropriação dos questionamentos do 
PLACTS pelos formadores de 
educadores em CTS no Brasil.  
 
Metodologia: 
 
Para realizar este projeto, numa 
primeira etapa foram levantados os 
nomes de autores envolvidos com o 
desenvolvimento do PLACTS durante 
as décadas de 60 e 70, os seus 
Fundadores, e de autores que 
iniciaram seus estudos sobre o tema 
após estas duas décadas, os 
Discípulos que estudam o PLACTS. 
 
Estes autores foram buscados em 
artigos e trabalhos de revisão 
abordando o tema PLACTS ou CTS 
latino americano e em algumas fontes 
primárias, partindo, inicialmente, de 
quatro trabalhos de revisão: 
Vaccarezza (2002), Dagnino (2003), 
Dagnino et al (2003) e Kreimer e 
Thomas (2004), totalizando 16 obras 

gerais. A leitura indicou a existência 
de 128 nomes ligados ao PLACTS. 
 
Na segunda etapa, buscou-se o 
artigo de Chrispino, Lima, 
Albuquerque, Freitas e Silva (2013) e 
a pesquisa de doutorado de Brañas. 
Estes dois trabalhos espelham uma 
pesquisa sobre a produção na área 
de ensino CTS no Brasil, e produziu 
um banco de dados com 116 artigos 
de CTS na área, desde 1996 até 
2013, indicando suas fontes 
bibliográficas, que chegam a 1.691 
fontes. 
 
A terceira etapa foi um levantamento 
dos autores ligados ao PLACTS nas 
fontes bibliográficas encontradas nos 
artigos publicados na área de ensino 
CTS no Brasil.  
 
Resultados: 
 
A análise dos dados encontrados nos 
mostra que são citados 9 autores 
Fundadores e 6 autores Discípulos. 
No total, encontram-se 18 artigos na 
área de ensino CTS que citaram 48 
obras dos autores ligados ao 
PLACTS (15 obras de Fundadores e 
33 obras de Discípulos). 
Considerando as múltiplas citações, 
alcançamos o numero de 70 citações 
(19 para os Fundadores e 51 para os 
Discípulos).  
 
Dos Fundadores, o autor que recebe 
maior número de citações por todas 
as suas obras é Amilcar Herrera, o 
qual apresenta seis citações, em um 
universo de 19. Este também é o 
autor com o maior número de obras 
no grupo, sendo de sua autoria 
quatro das obras encontradas em um 



 

total de 15. As obras mais citadas são 
“Ciencia y política en América Latina”, 
de Amilcar Herrera, e “El 
pensamiento latinoamericano en la 
problemática ciencia-tecnología-
desarrollo-dependencia”, de Jorge 
Sabato, cada qual tendo recebido três 
citações em 19. 
 
Dos Discípulos, o autor mais citado 
foi Renato Dagnino, com 35 citações 
recebidas pelo conjunto de suas 
obras, em 51. Este também é o autor 
com o maior número de obras no 
grupo, sendo dele 26 dos trabalhos 
publicados sobre o PLACTS, em 33 
obras. Ao analisar o número de 
citações por trabalho do grupo, 
encontramos a obra de Leonardo 
Vaccarezza, “Ciência, tecnologia e 
sociedade: o estado da arte na 
America Latina” como a que recebeu 
o maior número de citações, sete em 
51. 
 
Dos 18 artigos da área de Ensino 
CTS podemos informar que existem 
14 autores que citam as obras sobre 
o PLACTS. Entre eles, dois também 
são do grupo de discípulos, Rafael 
Dias e Renato Dagnino. O autor com 
o maior número de citações 
realizadas às obras sobre o PLACTS 
é Dagnino, com 31 citações feitas às 
publicações (em duas obras), seguido 
por Irlan Von Linsingen, com sete (em 
uma obra). O trabalho que apresenta 
o maior número de referências às 
obras sobre o PLACTS é “As 
trajetórias dos estudos sobre Ciência, 
Tecnologia e Sociedade e da Política 
Científica e Tecnologica da Íbero-
América”, de Renato Dagnino, com 
24 trabalhos usados como 
referências, sendo 12 destes de 

autoria do próprio Dagnino. Retirando 
os trabalhos feitos por Rafael Dias e 
Renato Dagnino da análise, o 
trabalho “Perspectiva educacional 
CTS: aspectos de um campo em 
consolidação na América Latina” de 
Irlan Von Lisingen passa a ser o que 
cita em maior número as obras sobre 
o PLACTS, utilizando sete obras 
como referência. Décio Auler se 
destaca pelo maior número de 
trabalhos realizados na área de 
ensino CTS citando obras do 
PLACTS. São três trabalhos seus que 
fazem uso de referencial do PLACTS. 
 
Conclusões: 
Os resultados obtidos mostram que 
não parece haver uma apropriação 
por parte dos autores de artigos na 
área de ensino CTS dos 
questionamentos e considerações 
desenvolvidas pelo PLACTS. 
Pela análise dos resultados, percebe-
se que o PLACTS é um assunto 
endógeno dentro de CTS, sendo 
discutido e perpetuado por autores 
que pesquisam sobre o assunto, mas 
tendo pouca visibilidade e 
apropriação por autores de fora deste 
assunto. 
 
O número de trabalhos dos 
Fundadores do enfoque citados por 
artigos de ensino CTS é pouco menor 
que a metade dos trabalhos dos 
Discípulos que foram citados, 
indicando que os questionamentos 
em si sobre a política e a gestão da 
ciência e da tecnologia não são 
tratados no contexto do ensino, 
apenas a questão histórica do 
surgimento e das características do 
PLACTS, assuntos tratados pelos 
trabalhos dos Discípulos. 



 

Nossa pesquisa maior começa a 
indicar a existência de um movimento 
latino americano de CTS, quando 
pesquisado o impacto destes autores 
originais, percebe-se que este 
impacto é ainda muito pequeno para 
o conjunto de Ensino CTS, que forma 
os professores que tem a tarefa de 
disseminar as ideias e princípios 
CTS. Sugere-se o resgate dos 
originais e releituras dos trabalhos 
dos autores Fundadores do PLACTS 
no contexto do ensino como via de 
inserir e melhorar a concepção e 
formação de professores e futuros 
professores sobre a relação da 
sociedade com as políticas e gestão 
de ciência e tecnologia do país. 
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Resumo 
 
A muito o ensino de Ciências realizado na perspectiva Ciência, Tecnologia e 
Sociedade (CTS) vêm sendo discutido e defendido. Conforme alguns 
pesquisadores, a partir da década de sessenta muitos currículos foram 
desenvolvidos à luz do enfoque CTS.  O artigo que apresentamos é resultado de 
um trabalho desenvolvido na Argentina, onde se buscou verificar as percepções 
que os professores de Ciências Biológicas de diferentes províncias do país, 
possuíam acerca do tema. Trata-se de uma investigação qualitativa que nos levou 
a concluir que os professores da Argentina tem uma percepção satisfatória sobre 
CTS, entretanto fica evidente que a formação inicial ofertada não abarca essas 
discussões, sendo essas realizadas posteriormente em outros cursos. 
 
Palavras chave: CTS, Argentina, Professores, Ciências Biológicas.  
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Introdução  
 
 A presença e influência da 
Ciência e da Tecnologia na 
sociedade contemporânea é 
inquestionável e bem perceptível, e 
se apresenta como um tema 
importante para não dizer crucial para 
a melhoria da educação em Ciências, 
por contribuir com a formação de 
educandos/ cidadãos capazes de, 
estabelecer criticamente a relação 
dessa tríade. De maneira sumária, 
Ciência, Tecnologia e Sociedade 
(CTS) podem ser entendidas como 
um movimento que tem como objetivo 
aproximar o Ensino de Ciências das 
implicações tecnológicas para a 
sociedade (CUNHA, 2006).  
 

O movimento CTS apresenta 
uma nova forma de pensar a Ciência, 
como uma construção humana, que 
possui interesses e implicações para 
a sociedade. 
 

Pesquisa realizada por 
Lemgruber (2000) aponta que 
cresceu o número de trabalhos 
acadêmicos com referenciais teóricos 
que estão relacionados à abordagem 
CTS. Entretanto, esta perspectiva de 
ensino não é tão recente. Conforme 
Santos e Mortimer (2002) desde a 
década de 60, currículos de ensino 
de ciências com ênfase em CTS vêm 
sendo desenvolvidos no mundo 
inteiro. Entretanto, no Brasil, esse 
movimento só se expandiu na década 
de 90, amparado pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs) que 
chamam atenção da necessidade de 
preparar os alunos para o exercício 
pleno da cidadania, ou seja, 
permitindo a estes participarem das 

discussões a respeito dos usos dos 
conhecimentos científicos.  

 
 O movimento CTS é originado 
das várias manifestações acadêmica 
e social que discutiam e 
questionavam a concepção de 
Ciência como “uma atividade neutra, 
desempenhada apenas por um grupo 
de especialistas, que trabalhavam 
desinteressadamente na busca de 
um conhecimento universal, cujas 
consequências ou usos inadequados 
não eram de sua responsabilidade” 
(SOUSA, 2013, p.39). Desse modo, 
almeja-se que o ensino das ciências 
promova: “à discussão das 
implicações políticas e sociais da 
produção e aplicação dos 
conhecimentos científicos e 
tecnológicos, tanto em âmbito social 
como nas salas de aula” (Brasil, 
1997).  
 
 A pesquisa que apresentamos, 
é fruto de um diálogo (intercâmbio) 
entre os Mestrados de Didática das 
Ciências Experimentais da 
Universidade Nacional do Litoral- 
UNL/Argentina e o de Educação 
Científica e Formação de Professores 
de Ciências e Matemática da 
Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia- UESB- Brasil. A partir de 
observações e conversas “informais” 
foi possível perceber que 
aparentemente havia pouco 
entendimento sobre o movimento 
CTS entre os professores daquela 
Instituição de Nível Superior. 
Questionamos, então, como o tema 
CTS tem sido abordado na formação 
de professores para a Educação 
Básica no contexto argentino. Esse 
questionamento indica o problema 



 

central deste estudo: Qual é a 
percepção de professores de Biologia 
de algumas cidades argentinas 
possuem a respeito do enfoque CTS 
(Ciências, Tecnologia e Sociedade)? 
A formação de professores oferecida 
tem levado em consideração em seus 
currículos essa perspectiva de 
ensino? Discussões que envolvam a 
Formação de Professores em 
Educação CTS se fazem necessária, 
tendo em vista o papel de formadores 
de opinião que o professor deve 
exercer. 
 
 
Metodologia  
  
 A investigação foi desenvolvida 
no ano de 2013 entre os meses de 
outubro e novembro durante um 
período de intercâmbio na 
Universidade Nacional do Litoral-
UNL, Santa Fé, Argentina. Adotamos 
como metodologia a pesquisa 
qualitativa, uma vez que, essa 
perspectiva de investigação se 
preocupa mais com o processo que 
com o produto, se atentando também 
em retratar a perspectiva dos 
participantes (LÜDKE; ANDRÉ, 
1986). 
 
 Como ferramenta de coleta de 
dados, adotamos a entrevista 
semiestruturada que foi desenvolvida 
com sete professores de distintas 
cidades. É válido destacar que, 
conforme os estudiosos da área, 
entre os requisitos básicos requeridos 
por qualquer entrevista o primeiro é o 
respeito pelo entrevistado. E isso foi 
devidamente cumprido pela pesquisa. 
Na primeira parte da entrevista, que 
continha oito questões, objetivou-se 

conhecer o perfil do grupo 
investigado e a segunda parte, 
constava de pontos específicos que 
nos levasse a responder aos 
objetivos do estudo, ou seja, verificar 
a concepção do grupo de professores 
de Ciências Biológicas da Argentina, 
sobre o ensino de Ciências com o 
enfoque CTS (Ciências, Tecnologia e 
Sociedade). Os professores estão 
identificados como professor 01, 
professor 02 e assim 
sucessivamente.  
 
Resultados  
 
 Os professores participantes 
são de quatro diferentes cidades da 
Argentina, correspondentes a três 
províncias: Reconquista (03 
professores), Paraná (02 
professores), Santa Fé (01 professor) 
e Villa Ângela/Chaco (01 professor). 
Sendo três dos participantes do sexo 
feminino e quatro do sexo masculino. 
Tendo em média 34,5 anos.  
 
 Em se tratando da formação, 
cinco professores possuíam formação 
em Ciências Naturais em Instituto de 
Educação Superior não universitário, 
uma em Instituto Superior em nível 
universitário, e apenas uma possuía 
formação em Ensino Superior em 
Ciências Naturais (Mestrado). 
Referente ao tempo de ensino variou 
entre 01 a 20 anos de experiência 
docente.   
 
 Quando inquiridos a respeito 
de já terem escutado algo a respeito 
do movimento CTS, seis 
responderam que sim e apenas um 
disse que não. Desse modo, 
solicitamos aos que afirmaram que 



 

sim, que respondessem o que 
entediam por Ciência, Tecnologia e 
Sociedade (CTS). Três dos 
professores (P1, P6 e P7) deram 
respostas satisfatórias, isto é, que se 
aproximavam do que a literatura 
apresenta como movimento CTS. 
Assinalando, portanto, de alguma 
maneira, se tratar de uma ideia de 
ensino que se preocupava com as  
 
 

relações entre Ciência e Tecnologia e 
dessas com a sociedade, suas 
implicações, influências e 
interferências, como podemos 
verificar:  
 
 
 
 
 
 

Professor Discurso 

 
01 

―La idea central es que la enseñanza se preocupe por explicitar las 
relaciones entre ciencia y tecnologia en función de los problemas que 
ambas vienen a solucionar o las demandas sociales que satisfacen‖    

 
07 

“Este movimiento combina la Ciencia con La tecnologia y La 
sociedad. Es decir la sociedad se involucra en cuestiones de La 
Ciencia y La tecnología‖ 



 

Os demais deram repostas confusas, 
não se aproximando muito da 
resposta esperada. 

 
 As respostas dos profesores  
estão relativamente  acordadas com 
o que relata a literatura, ou seja, que 
é um movimento que tem como 
objetivo aproximar o Ensino de 
Ciências das implicações 
tecnológicas para a sociedade 
(CUNHA, 2006). Entretanto, quando o 
professor 01 expõe que a função é 
solucionar os problemas sociais 
podemos inferir que falta um 
posicionamento mais crítico por parte 
do professor.  De acordo (Auller; 
Bazzo, 2001) fatos como o 
agravamento da degradação 
ambiental e a vinculação do 
desenvolvimento científico e 
tecnológico à II Guerra Mundial e 
Guerra do Vietnã fizeram com que a 
Ciência e a Tecnologia se tornassem 
alvo de um posicionamento mais 
crítico por parte da sociedade; assim, 
as pessoas começaram a entender 
que o desenvolvimento científico e 
tecnológico tanto poderia conduzir ao 
desenvolvimento do bem estar social, 
como também favorecer o 
aparecimento de riscos, problemas e 
prejuízos à população humana. 

Após termos realizado o 
levantamento dos conhecimentos 
prévios do grupo, por meio da 
primeira parte da entrevista, 
realizamos a segunda. Nessa etapa 
foi esclarecido aos professores o que 
vem a ser o movimento CTS. Isso 
nos permitiu indagá-los se em algum 
momento já trabalhou em sua sala de 
aula nessa perspectiva e se achava 
importante trabalhar os conteúdos de 
Ciências à luz desse movimento. 
Todos afirmaram que já trabalharam 
e que consideram importante ensinar 
Ciências nesse enfoque: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professor Discurso 

 
 
 
01 

―cuando abordamos aspectos que tienen que ver con el uso de los recursos 
naturales y los efectos que produce en el ambiente, relacionando 
especialmente la extracción, las transformaciones, la distribución y 
comercialización de, por ejemplo, la madera, los metales, los hidrocarburos”.   

 
 
02 

 ―al momento de trabajar contenidos de biotecnología, se debate 
como intereses económicos(...) esta concepción esta siempre 
presente, en el abordaje de la materia, por ejemplo cuando hablamos 
de contaminación como resultado de algunas tecnología, etc. y como 
todos estos procesos se relacionan con la cotidianeidad de las 
sociedades‖.  

 
07 

Considero importante porque la diferencia que encuentro (según lo 
que mencioné en el punto dos) tiene que ver con las actitudes de los 
estudiantes hacia la ciencia como producto cultural, como herramienta 
que sirve para transformar la realidad y mejorar la calidad de vida de 
las personas. 

03 Lo considero importante, los estudiantes se vuelven críticos de los 
avances científicos y sus tecnologías, debatiendo sus peligros y 
beneficios hacia la sociedad. De esta manera 

 



 

Trivelato (1995) assinala ainda 
que “delega-se ao ensino de Ciências 
a função de desenvolver a 
racionalidade e de capacitar os 
futuros cidadãos a terem uma 
participação ativa e significativa no 
processo democrático de tomada de 
decisão [...] para isso, todos os 
cidadãos deverão compreender as 
interações entre ciência, tecnologia e 
sociedade, bem como ter habilidade 
para avaliar inteligentemente as 
atividades tecnológicas e científicas 
no contexto moderno [...]” (Trivelato, 
1995:124).  

 
 Com o propósito de aprofundar 
um pouco mais a temática pedimos 
aos professores que relatassem os 
resultados que obtiveram quando 
trabalharam nessa perspectiva. 
Todos afirmaram que os resultados 
foram satisfatórios, uma vez que, ao 
trabalhar com esse enfoque, 
percebiam um maior desenvolvimento 
da criticidade dos educandos em 
relação às ações humanas 
especialmente, como verificamos no 
depoimento do professor 02: 
“Considero muy satisfactorio los 
resultados, los estudiantes observan 
las consecuencias de las tecnologías, 
y comienzan a tener un pensamiento 
en que relacionan procesos sociales 
con científicos. arribando a un 
pensamiento critico de las acciones 
humanas‖. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em se tratando da formação 
que receberam nos institutos e 
universidades, cinco professores 
assinalaram que não tiveram uma 
formação que trabalhasse com esse 
enfoque, os outros dois afirmaram 
que sim. Daqueles que responderam 
que não, três relatam ter tido contato 
com a temática ulteriormente a 
formação inicial.  
 
 

Professor Discurso 

03 No demasiado. La 
perspectiva la pude 
canalizar en una 
Diplomatura que realicé 
posteriores a mi título de 
terciario 

 
 

02 En la formación inicial no he 
recibido instrucción al respecto. 
Lo poco que se lo he aprendido 
leyendo artículos de difusión o 
bibliografía específica. 

 
Conclusão  
 
 Diante de tudo que foi 
mencionado, podemos afirmar que a 
percepção dos professores de 
Ciências Biológicas da Argentina em 
relação ao movimento CTS é 
relativamente satisfatória; eles 
percebem a perspectiva CTS como 
um movimento que visa aproximar o 
Ensino de Ciências das implicações 
da Tecnologia para a sociedade. No 
que concerne à formação oferecida,  
os currículos de formação inicial, não 
contemplam a abordagem CTS- vale 
advertir que estamos tomando como 
parâmetro os depoimentos dos 



 

professores. Conforme os relatos, os 
professores passaram a ter contato 
com esse enfoque após a formação 
inicial. Desse modo, faz-se pertinente 
levantar discussões sobre o enfoque 
CTS no contexto argentino, uma vez 
que, esses debates já estão bastante 
consolidados em outras partes do 
mundo. 
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Resumo 

Neste artigo, o objetivo é apresentar resultados parciais de uma pesquisa em 
andamento, na qual o interesse é analisar a presença dos temas sociocientíficos 
que foram propostos para o ensino de Ciências, pelos participantes do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Como metodologia foi 
realizado o estudo de caso do projeto PIBID desenvolvido na Universidade 
Federal do ABC (UFABC). Foram analisados seis relatórios referentes as áreas da 
Licenciatura em Ciências Biológicas, Física e Química. A análise dos resultados 
aponta cinco temas que foram identificados nos subprojetos, são eles: poluição, 
produtos de beleza, desenvolvimento de vacinas e medicamentos, uso de 
produtos químicos e, energia. 

 

 

Palavras chaves: Ensino de Ciências, PIBID, Temas sociocientíficos, Formação 
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Introdução 

A realização de pesquisas 
sobre propostas para a abordagem 
de temas sociencientÍficos no ensino 
de Ciências é altamente relevante e 
defendida por diversos autores. 
Santos e Mortimer (2009: 192) 
afirmam que «questões ambientais, 
políticas, econômicas, éticas, sociais 
e culturais relativas à ciência e à 

tecnologia [...] podem ser traduzidas 
por questões sociocientíficas ou 
temas sociocientíficos». Neste 
aspecto, a inserção de questões 
sociocientíficas no ensino de 
conteúdos escolares tem sido 
recomendada para os vários níveis 
de ensino, uma vez que essas 
questões abrangem controvérsias 
ligadas ao conhecimento científico da 
atualidade (Martínez Perez e 
Carvalho, 2012; Forgiarini e Auler, 
2009; Vieira e Bazzo, 2007; Zuin e 
Freitas, 2007).   

 

Segundo Martínez Perez e 
Carvalho (2012: 3) questões como 
clonagem, biocombustíveis e 
fertilização in vitro, dentre outras, 
«envolvem consideráveis implicações 
científicas, tecnológicas, políticas e 
ambientais que podem ser 
trabalhadas em aulas de ciências» 
visando o favorecimento da 
participação dos alunos nas aulas. 
Uma das propostas para a 
abordagem dessas questões no 
currículo é de forma temática, ou por 
meio de tópicos amplos que 
possibilitem o desenvolvimento do 
processo argumentativo. Outra 
proposta é introduzir os temas 
sociocientíficos de forma pontual 

tratando de fenômenos do cotidiano 
por meio de perguntas controversas 
que possibilitem o debate e a 
discussão, ou ainda, introduzi-los a 
partir de conteúdos problematizados 
culturalmente (Santos e Mortimer, 
2009).  

 

Martínez Perez e Carvalho 
(2012: 3) apontam que, em geral, «os 
professores de ciências são 
especializados em disciplinas 
específicas e não foram preparados 
para trabalhar aspectos sociais, 
políticos e éticos envolvidos em 
assuntos públicos adjacentes ao 
progresso científico e tecnológico». 
Porém, mesmo apontando a falta de 
preparo dos professores é enfatizada 
«a potencialidade da abordagem de 
QSCs para repensar a prática do 
professor de ciências em termos de 
orientar de melhor forma, tanto a 
tomada de decisão dos alunos, 
quanto o desenvolvimento de 
algumas habilidades de pensamento 
crítico» (Martínez Perez e Carvalho, 
2012: 14) 

 
Há uma ênfase sobre a 

importância do ensino de Ciências 
privilegiar também o desenvolvimento 
da capacidade de tomada de decisão 
culminando em uma formação 
cidadã. Ao discutir sobre a formação 
de professores Krasilchik e 
Marandino (2004) apontam duas 
questões que devem ser relacionadas 
ao ensino de Ciências, uma 
direcionada ao âmbito acadêmico, 
voltada a conteúdos e conceitos, e 
outra utilitária, direcionada à 
formação cidadã.  



  

 

 

Santos e Mortimer (2009: 192) 
enfatizam que é necessária uma 
mudança de concepção dos 
professores para que aconteça a 
abordagem de aspectos 
sociocientíficos «em uma perspectiva 
mais ampla de formação para 
cidadania». A questão da formação 
para a cidadania tem sido enfatizada, 
não somente pelos pesquisadores, 
como também nas políticas públicas 
da educação. Essa questão é 
presente tanto nos documentos 
oficiais quanto nos diversos 
programas que são oferecidos pelos 
órgãos públicos como o Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID).  

 

Vale destacar que o PIBID 
surgiu a partir da necessidade de 
fomentar a formação de professores 
no Brasil visando promover a 
melhoria da educação. Esse 
programa foi lançado pela Capes 
(Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior) em 
2007 e propõe bolsas de estudos aos 
alunos de cursos de licenciatura e, 
também aos professores que se 
dedicam ao projeto, tanto nas 
universidades quanto nas escolas 
públicas (Brasil, 2009).  

 

O Programa PIBID/Capes visa 
proporcionar aos estudantes de 
licenciatura a vivência de situações 
reais de ensino–aprendizagem. Na 
Universidade Federal do ABC 
(UFABC), o PIBID foi desenvolvido, 
no período de 2010 a 2014, sob a 
forma de projeto institucional 
composto por subprojetos de áreas 

específicas da licenciatura. Dentro os 
principais objetivos do PIBID 
destacamos o aumento do incentivo à 
formação de professores, a 
valorização do magistério, a vivência 
de situações reais de ensino e 
aprendizagem, a inserção de 
licenciandos em escolas públicas e, a 
utilizando a sala de aula como 
espaço de observação e regência 
(Brasil, 2009). 

 

Durante toda a execução do 
projeto PIBID os licenciandos são 
acompanhados pelo professor da 
escola, fato este que pode possibiltar 
a promoção do diálogo entre a 
formação inicial e continuada. A 
observação de aulas, a elaboração 
de atividades de ensino, o 
planejamento de ensino e a regência 
são algumas das ações 
desenvolvidas pelos licenciandos. 
Para a preparação dessas ações são 
realizadas reuniões periódicas 
envolvendo o professor da 
universidade, o professor da escola e 
os alunos licenciandos de cada 
subprojeto.  

 
Neste aspecto, algumas 

questões nos instigam: Os 
participantes do PIBID/UFABC 
priorizam os temas  sociocientíficos 
em seus planejamentos? Esses 
temas aparecem nos relatórios dos 
subprojetos? Se aparecem, como 
eles aparecem? Quais são as 
atividades relacionadas com os 
temas sociocientíficos propostos 
pelos participantes? Neste trabalho 
que apresenta resultados parciais de 
uma pesquisa em andamento, nosso 
objetivo é apresentar a análise sobre 



  

 

 

as questões sociocientíficas que 
aparecem nos subprojetos das áreas 
de Biologia, Física e Química, no 
primeiro ano do desenvolvimento do 
projeto PIBID/UFABC. 

 

Metodologia 

A metodologia se insere nos 
moldes da abordagem qualitativa do 
tipo estudo de caso (Yin, 2001; 
André, 2005). A nossa unidade de 
análise é o projeto PIBID/UFABC que 
se trata de um caso real devidamente 
documentado. Ressaltamos que esse 
projeto foi escolhido porque possui 
uma particularidade que o diferencia 
de outros projetos PIBID, ou seja, 
todos os alunos envolvidos somente 
podem concluir os cursos de 
licenciatura em Ciências Biológicas, 
Física ou Química após cursarem o 
Bacharelado em Ciências e 
Tecnologia. Sendo assim, o esperado 
é que esses alunos que realizam uma 
formação diferenciada, com uma forte 
base em Ciência e Tecnologia 
priorizem os temas sociocientíficos no 
planejamento de suas atividades de 
ensino. 

 

O projeto PIBID foi 
desenvolvido em parceria com 
escolas públicas da região de Santo 
André, durante o período de maio de 
2010 a fevereiro de 2014. Importa 
destacar que, por se tratar de uma 
pesquisa em andamento, neste 
trabalho apresentaremos apenas a 
análise de seis relatórios parciais 
produzidos no primeiro ano do 
projeto, relativo aos subprojetos das 
áreas de licenciatura em Ciências 

Biológicas, Física e Química. A 
análise dos relatórios ocorreu a partir 
do confronto dos dados com as 
questões do estudo. Além dos dados 
apresentados neste trabalho, também 
estamos realizando entrevistas com 
os participantes e análise dos 
relatórios referentes aos outros 
períodos.  

 

Resultados e discussão 

Nos relatórios dos subprojetos 
de área das Licenciaturas em 
Ciências Biológicas, Física e 
Química, referentes ao primeiro ano 
de desenvolvimento do projeto, foram 
identificados cinco temas 
sociocientíficos, mas esses temas 
não foram apresentados nos relatos 
como prioridade. Os temas 
identificados são: poluição, produtos 
de beleza, desenvolvimento de 
vacinas e medicamentos, uso de 
produtos químicos e, energia. A falta 
de prioridade na proposição desses 
temas pode estar relacionado ao fato 
de que os temas sociocientíficos 
abrangem controvérsias públicas 
envolvendo considerações éticas e 
morais, algo que é «diferentemente 
do tipo de problema geralmente 
enfocado nas aulas de ciências, que 
tradicionalmente possui delimitações 
e pode ser contido pelo conhecimento 
disciplinar disponível e objetivo» (Zuin 
e Freitas, 2007: 2).  

Os temas poluição e 
desenvolvimento de vacinas ou 
medicamentos foram tratados no 
subprojeto de Ciências Biológicas e 
no subprojeto de Química. Os temas 
produtos de beleza e uso de produtos 
químicos foram tratados apenas no 



  

 

 

subprojeto de Ciências Biológicas. O 
tema energia foi tratado no subprojeto 
de Física. Destacamos que Ciências 
Biológicas foi a área que apresentou 
a maior variedade de temas 
sociocientíficos em seu subprojeto. 
Santos e Mortimer (2009: 214) 
apontam que «a mudança de 
concepção do professor ocorre 
quando, na sua prática em sala de 
aula, a partir de experiências 
diversificadas, ele vai adquirindo 
autonomia e segurança para a 
adoção de novas metodologias». 
Nesse aspecto, pontuamos que o 
PIBID oferece aos professores 
iniciantes a oportunidade de vivenciar 
experiências diversificadas, fato este 
que poderá possibilitar a inserção de 
temas sociocientíficos nas práticas 
docentes, com mais segurança por 
parte dos licenciandos. 

 

Outro resultado que chamou a 
nossa atenção foi a forma como os 
temas apareceram nos projetos, ou 
seja, os temas são apontados como 
conteúdos principais das regências e 
estão sempre associados à alguma 
atividade de ensino. Por exemplo, 
para o desenvolvimento do tema 
poluição em Ciências Biológicas, uma 
das atividades propostas foi a 
discussão de uma reportagem do 
jornal da „Globo‟ sobre o número de 
mortes por doenças causadas pela 
água contaminada. Na área da 
Química, a atividade proposta foi a 
realização de um experimento para 
explorar o fenômeno de chuva ácida. 

 

 

Martínez Perez e Carvalho 
(2012) apontam que a abordagem de 
questões sociocientíficas pode 
contribuir com a formação do 
professor pesquisador. Os mesmos 
autores destacam a importância de 
espaços coletivos que possibilitem a 
relação entre professores da escola e 
professores universitários, visando o 
desenvolvimento da prática docente. 
Nesse caso, apesar de identificarmos 
poucos temas sociocientíficos nos 
subprojetos, consideramos que o 
projeto PIBID apresenta-se como um 
espaço coletivo que favorece a 
proposição desses temas e a 
construção do professor como 
pesquisador da sua prática. 

 

Conclusões  

A análise dos relatórios revela 
que os temas sociocientíficos 
propostos nos subprojetos possuem 
relevância social, estão relacionados 
com o currículo escolar e com 
questões do cotidiano, porém não 
foram prioritários nos planejamentos 
dos participantes do PIBID/UFABC, 
no primeiro ano do projeto. Esses 
temas aparecem atrelados às 
regências que os licenciandos 
desenvolveram, sempre associados a 
atividades de ensino como leitura de 
textos seguida de discussão e 
debate. Por fim, apontamos que o 
PIBID é um programa de governo que 
possui um potencial considerável 
para o trabalho com temas 
sociocientificos no Ensino de Ciência.  
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Resumo 

 
Atendendo à insuficiência de manuais escolares do 1.º Ciclo do Ensino Básico [CEB] 
que visem o ensino das ciências com orientação ciência-tecnologia-sociedade e 
pensamento crítico [CTS/PC], e encontrando-nos num contexto de crescente 
visibilidade em torno das tecnologias de informação e comunicação, este estudo visa 
desenvolver um manual escolar digital [MED] que responda a esta necessidade.  
Aliado às potencialidades tecnológicas e da multimédia educativa, procurar-se-á com o 
desenvolvimento deste MED, defender uma abordagem pedagógico-didática focada nos 
princípios ligados à educação em ciências com orientação CTS/PC com vista ao 
contributo de uma literacia científica e tecnológica desde os primeiros anos de 
escolaridade.  
Neste artigo partilhar-se-á as diferentes fases do seu desenvolvimento, assim como 
evidenciar as principais contribuições dos diferentes intervenientes neste processo, 
nomeadamente especialistas em tecnologia/multimédia educativa e em didática das 
ciências, bem como por professores e alunos do 1º CEB. 
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Crítico; Educação em Ciências 
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Introdução 
 

Numa sociedade tecnológica e 
científica em constante transformação, 
há uma crescente necessidade de todo 
o cidadão prover-se de literacia 
científica e tecnológica, perspetivada 
numa educação em ciências. A literacia 
científica e tecnológica deve ser 
desenvolvida deste os primeiros anos 
de escolaridade pois «[...] cada individuo 
deve dispor de um conjunto de saberes 
do domínio científico-tecnológico que 
lhe permita compreender alguns 
fenómenos importantes do mundo em 
que vive e tomar decisões democráticas 
de modo informado, numa perspetiva de 
responsabilidade social partilhada» 
(Martins, Veiga, Teixeira,  
 
 
Tenreiro-Vieira, Vieira, Rodrigues & 
Couceiro, 2007: 16).  

 
Estas orientações de cariz mais 

cultural, humanístico e cívico, marcadas 
por problemas que enfatizam as inter-
relações entre a ciência, a sociedade e 
a tecnologia e que implicam a 
mobilização de conhecimentos, atitudes 
e capacidades de tomada de decisão e 
resolução de problemas, remetem para 
um currículo de educação em ciências 
com orientação CTS e para o 
desenvolvimento de capacidades de PC 
(Vieira, 2003; Vieira, Tenreiro-Vieira & 
Martins, 2011; Tenreiro-Vieira & Vieira, 
2012).  

 
No entanto, apesar deste manifesto 

reconhecimento por parte de 
investigadores da importância de 
educação em ciências com orientação 
CTS, é diminuta a existência de 
recursos educativos, em particular de 
manuais escolares que proliferam no 

contexto escolar português, providos de 
orientações CTS/PC (Alves, 2005; 
Martins, 2002; Membiela, 2001; Vieira, 
Tenreiro-Vieira & Martins, 2011). É 
ainda de evidenciar que, no contexto 
português, são escassos os exemplos 
de recursos educativos digitais, aliado 
às potencialidades do multimédia, 
desenvolvidos com intuito de uma 
abordagem CTS. Destacam-se dois 
recursos educativos digitais, o 
courseware «Sere – O ser humano e os 
recursos naturais», já comercializado, 
desenvolvido para promover uma 
educação sustentável em alunos do 2.º 
e 3.º ciclos, e o courseware «energiza.te 
– recursos de eficiência energética», 
numa versão de protótipo, desenvolvido 
para focar as problemáticas e a 
escassez de recursos e da eficiência 
energética. 

 
É ainda de salientar que aglomerado 

à fraca existência de materiais 
educativos com orientações CTS, 
também as práticas pedagógico-
didáticas dos professores para o 
desenvolvimento de capacidades de 
pensamento crítico, definido por Ennis 
(1993: 180) como sendo «[...] 
reasonable reflective thinking focused 
on deciding what to believe or do», tem 
sido descuradas, tal como reconhecem 
vários investigadores como Tenreiro-
Vieira e Vieira (2000; 2012) Tenreiro-
Vieira (2004) e Vieira (2003), apesar da 
sua importância em contextos CTS. 

Assim, de acordo com os autores 
supracitados, numa sociedade 
tecnológica e científica em constante 
mutação, é fundamental preparar o 
aluno a lidar com a proliferação contínua 
e rápida da informação e a se adaptar 
com êxito às novas exigências pessoais, 
sociais e profissionais. O uso das 
capacidades de pensamento crítico 



  

 

 

potencializa a utilização eficaz e racional 
do conhecimento científico e tecnológico 
fundamentais para que quaisquer 
alunos «[…] sejam capazes de usar o 
conhecimento que possuem, organizar, 
sintetizar e gerar nova informação, 
participar nas escolhas sociais e 
políticas, intervir, argumentar e tomar 
posição sobre questões públicas que 
envolvem a ciência e a tecnologia» 
(Tenreiro-Vieira, 2004: 230).  

 
Sendo o manual escolar um 

poderoso instrumento de ensino e de 
aprendizagem, reconhecido como sendo 
um guia curricular de muitos professores 
e um apoio para a construção de 
saberes dos alunos (Santos, 2001), 
estes têm influenciado para apresentar 
uma imagem da ciência desviada dos 
princípios CTS/PC. Desta forma, é 
importante que o manual escolar, para 
além de colaborar para a construção de 
conceitos, teorias e princípios, potencie 
as capacidades de interpretação, 
reflexão e avaliação e inclua dimensão 
ética e atitudinal, onde os princípios 
CTS/PC sejam a essência deste 
instrumento tão presente no sistema 
educativo português. 

Deste modo, cientes do papel do 
manual escolar digital para o ensino das 
ciências com orientação CTS/PC e 
usufruindo das potencialidades do 
multimédia em educação, como por 
exemplo a interatividade entre o 
utilizador e o MED, pretendemos 
desenvolver um manual escolar digital 
(MED) com vista à melhoria do processo 
de ensino e de aprendizagem das 
ciências com orientação CTS/PC, 
desejando contribuir para o aumento da 
literacia científica e tecnológica dos 
alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico (6 a 
10 anos).  

 

Metodologia 
 

Este estudo quanto ao propósito 
centrar-se-á numa metodologia de 
developmental research uma vez que é 
um tipo de investigação que se centra 
na tecnologia educativa e que requer 
«[…] systematic study of designing, 
developing and evaluating instructional 
programs, processes and products that 
must meet the criteria of internal 
consistency and effectiveness» (Richey 
& Klein, 2005: 24). Esta metodologia, 
traduzida por Coutinho e Chaves (2001) 
por metodologia do desenvolvimento, 
visa romper com as dicotomias 
tradicionais da investigação básica 
versus investigação aplicada. Quanto ao 
método enquadra-se numa 
investigação-ação na medida que, num 
processo cíclico, incumbe a ação 
(mudança) e investigação 
(compreensão) que alterna entre a ação 
e a reflexão critica e avaliativa com o 
objetivo de melhorar o processo de 
ensino e de aprendizagem, neste caso 
em particular, da educação em ciências 
com orientação CTS/PC (Coutinho, 
2011). 

Adotando as metodologias atrás 
descritas, este projeto visa dar resposta 
a duas questões de investigação. Para 
uma maior compreensão do desenho da 
investigação que este projeto assenta, 
passamos a descrever as diversas fases 
que englobam estas duas questões, 
evidenciando, em particular, a 
colaboração e participação ativa dos 
diferentes intervenientes no 
desenvolvimento deste MED. 

 

Com que referenciais e como 
desenvolver um MED de Estudo do 
Meio com orientação CTS/PC? 

 



  

 

 

Para responder a esta primeira questão de investigação, iremos, numa primeira 
fase, estabelecer um referencial teórico de suporte à problemática, essencialmente, 
relacionada com a abordagem pedagógico-didática das ciências com orientação 
CTS/PC e com as especificações técnicas e tecnológicas que ditam o desenvolvimento 
de recursos educativos digitais, em particular de MED. 

  
Numa segunda fase, recorreremos à técnica de entrevista por focus group com o 

intuito de reunir, num primeiro momento, com especialistas da área das 
tecnologias/multimédia educativa, assim como, num segundo momento, com 
especialista em didática das ciências. 

  
O focus group permite uma partilha de pontos de vista e aprofundamento de 

conhecimentos sobre um determinado tópico, assim como a discussão e a reflexão com 
profundidade e detalhe, particularmente quando os intervenientes se sentem 
efetivamente envolvidos com o tópico em discussão, possibilitando a partilha de 
posicionamentos, concepções e experiências (Bryman, 2012; Stewart, Shamdasani & 
Rook, 2007). Desta forma, o primeiro focus group, terá como tópico as especificações 
técnicas e tecnológicas a serem contempladas no desenvolvimento de MED; o segundo 
focus group terá como tópico a abordagem pedagógica-didática com orientação 
CTS/PC a contemplar num MED de ciência para o 1.º CEB. Estes focus group contarão 
com a participação de especialistas internos e externos à Universidade de Aveiro, com 
uma composição média de 6 participantes, e estima-se uma duração aproximada de 90 
minutos. 

 
Após análise, reflexão e validação de todos os dados recolhidos nos focus group, 

iremos elaborar um instrumento de análise de MED. Este instrumento servirá para 
analisar alguns MED de ciências existentes no contexto educativo português e, ao 
mesmo tempo, auxiliará no processo de desenvolvimento do MED a conceber.  

 

Qual a avaliação dos peritos em didática das ciências, peritos em 
multimédia/tecnologia educativa, professores e alunos do 1.º CEB sobre o MED 
desenvolvido? 



  

 

 

Para responder a esta questão de 
investigação, numa terceira fase, iremos 
conceber estratégias/atividades de 
aprendizagem para uma educação em 
ciências com orientação CTS/PC. Estas 
estratégias/atividades serão validadas 
por especialistas em didática das 
ciências. A quarta fase deste projeto, 
contemplará a concepção do protótipo 
do MED através de uma 
ferramenta/aplicação digital. Este 
protótipo será, uma vez mais, validado 
por um grupo de especialistas tanto de 
tecnologia/multimédia educativa como 
de didática das ciências. 

 

 

Este protótipo, numa quinta fase, 
será implementado em contexto de sala 
de aula e, consequentemente, 
explorado e avaliado, por professores e 
por alunos do 1.º Ciclo do ensino 
Básico. Esta avaliação será fulcral para, 
numa última fase, uma avaliação e 
reflexão detalhada de todos os dados 
recolhidos até ao momento e retorno de 
todo o processo até os indicadores 
estabelecidos evidenciarem a 
concretização dos objetivos 
estabelecidos inicialmente. 

Conclusão 
 

O desenvolvimento deste MED 
contempla uma variedade de 
intervenientes, que contribuem para um 
olhar plurifacetado nas diferentes 
fases/etapas deste processo. Esta 
sinergia entre os diversos intervenientes 
visa enriquecer este MED, através da 
validação, avaliação e reflexão sobre os 
domínios tecnológicos e pedagógico-
didáticos do MED.  

 
Este MED contribuirá, para além de 

uma inovação da educação em ciências, 
para a melhoria das práticas de ensino 
dos professores e das aprendizagens 
dos alunos traduzindo-se num aumento 
de literacia científica e tecnológica e na 
promoção de capacidades de 
questionamento e de pensamento 
crítico.  

 
Tendo o manual escolar um papel 

preponderante no processo de ensino 
de aprendizagem, reconhecido como 
sendo um guia curricular de muitos 
professores e um apoio para a 
construção de saberes dos alunos, este 
MED poderá colaborar para uma 
formação em ciências contextualizada 
de cariz mais cultural, humanístico e 
cívico, que valoriza o quotidiano e que 
enfatiza as interações CTS, capaz de 
viabilizar a eficaz mobilização de 
conhecimentos, atitudes e capacidades 
na tomada de decisão e a resolução de 
situações-problema sociais com uma 
componente científica e tecnológica 
(Vieira, Tenreiro-Vieira & Martins, 2011). 
Desta forma, este MED procurará 
potenciar uma educação em ciência 
com orientação CTS/PC, tentando 
colmatar as práticas pedagógico-
didáticas utilizadas pelos professores 
caraterizadas por serem fortemente 



  

 

 

marcadas pela transmissão e pela 
memorização, onde predomina uma 
visão positivista e indutiva da ciência 
(Cachapuz, Praia & Jorge, 2002; 
Vieira, Tenreiro-Vieira & Martins, 
2011).  

 
Este MED, evocando práticas 

pedagógico-didáticas infrequentes no 
sistema educativo português 
(nomeadamente práticas de 
abordagem indutiva), visa possibilitar 
que o próprio professor se assuma 
como um profissional ativo e reflexivo 
e, nesta medida, seja capaz de 
analisar as suas práticas com vista ao 
seu reajustamento. Assim, procurar-
se-á que este MED estimule o 
professor a construir o seu próprio 
conhecimento através de um 
processo ativo, construtivo e 
interativo. Desta forma, incidindo de 
forma reflexiva e crítica sobre as suas 
concepções de ensino e, ao mesmo 
tempo, da necessidade e pertinência 
de alterar as suas práticas, este MED 
deverá auxiliar os professores na sua 
autoformação. 

 
Para ultimar, procurar-se-á que 

este MED seja considerado como um 
modelo para o desenvolvimento de 
outros MED com orientação CTS/PC. 
Pretender-se-á demonstrar as 
potencialidades e proveito 
pedagógico-didático das múltiplas 
ferramentas tecnológicas e 
multimédia associadas a um MED. 
Desta forma, através de um conjunto 
de características específicas podem 
contribuir de forma mais efetiva para 
a inovação educativa, 
disponibilizando funções e 
funcionalidades que os professores e 
alunos podem utilizar para melhorar o 

processo de ensino e de 
aprendizagem. Permitindo a 
tecnologia associada aos MED 
recorrer a toda a uma riqueza 
multimédia e de toda a interatividade 
envolvente, torna-se atualmente 
premente o seu não aproveitamento e 
utilidade. Assim, para além de outras 
contribuições que envolvem a 
literacia científica e tecnológica, com 
o desenvolvimento deste MED 
ansiamos colmatar esta lacuna que 
reside nos atuais recursos educativos 
digitais portugueses. 

 
No entanto, reconhece-se que ao 

longo do processo de 
desenvolvimento deste MED, 
requerendo a envolvência de um 
leque de intervenientes com 
especificações e competências 
diversificadas, surgirão dificuldades e 
limitações, nomeadamente na 
conjugação de fatores internos e 
externos ao próprio estudo. 
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Resumo 

Diante da diversidade de sentidos atribuídos às perspectivas de participação 
social, encontradas no âmbito da Educação CTS, objetiva-se o aprofundamento e 
sistematização dessas perspectivas. Para isso, buscou-se uma articulação entre 
estudos sobre o significado de “participação social”; referenciais teóricos externos 
ao campo educacional e artigos publicados em eventos e periódicos brasileiros da 
área de Ensino de Ciências. São propostas cinco categorias, que podem ser 
organizadas em níveis crescentes de crítica, que vão desde o simples 
reconhecimento da presença da ciência e tecnologia (CT) até à complexa 
participação das políticas públicas. Espera-se que tal sistematização possa 
contribuir para situar os objetivos educacionais envolvidos em discussões CTS. 
 
 
Palavras chave: educação CTS, participação social, ensino de ciências. 
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Introdução 

Ao resgatar o histórico do 
Movimento e da Educação CTS, 
diversos autores (Garcìa et al., 1996; 
Aikenhead, 2003) afirmam que sua 
origem está associada à busca por 
uma maior participação da sociedade 
nos rumos do desenvolvimento 
científico-tecnológico.  

 
Apesar disso, a questão da 

Participação Social, não tem sido 
foco de maiores estudos e 
aprofundamentos no âmbito da 
Educação CTS. Diante disso, cabe a 
pergunta, de qual participação 
estamos falando no âmbito das 
discussões sobre CTS, desenvolvidas 
no contexto educacional?  

 
Uma análise preliminar de 

estudos sobre esse assunto, bem 
como de propostas didáticas 
baseadas na Educação CTS, aponta 
que a preocupação com a 
participação social pode comparecer 
de formas muito diversificadas, o que 
está associado não somente aos 
termos empregados, mas às 
intenções implícitas.  

 
Sendo assim, o objetivo do 

presente trabalho é investigar quais 
perspectivas de participação social 
podem ser assumidas no âmbito da 
Educação CTS.  

 

Referencial Teórico  

Bordenave (1994) enfatiza o 
interesse da sociedade por participar 
e o uso frequente dessa palavra nos 
tempos atuais. Segundo ele, esse 
interesse não vem acompanhado da 

compreensão sobre seu sentido, mas 
das possibilidades de contribuições 
que oferece, já que pode tanto 
implantar objetivos de liberdade 
quanto contribuir para a manutenção 
de uma situação de dominação e 
controle de alguns sobre muitos. Para 
o autor, a participação social pode 
assumir diferentes graus, que 
dependem dos papéis atribuídos aos 
dirigentes e subordinados e pode 
variar de acordo com a natureza da 
decisão a ser tomada. 

 
Diante dessa diversidade, cabe 

questionarmos à que participação nos 
referimos quando tratamos da 
Ciência e da Tecnologia (CT) e suas 
relações com a Sociedade. Os 
estudos apresentados a seguir nos 
ajudam a delimitar melhor essa 
questão. 

 
Lacey (2010), ao discutir a 

importância dos valores na 
construção da ciência, chama 
atenção para o desenvolvimento das 
políticas públicas, que deveriam ser 
determinadas por comissões 
formadas por cientistas e, também, 
por grupos que representam 
diferentes perspectivas de valores da 
sociedade como um todo. Beck 
(2010), ao analisar a “sociedade de 
risco”, argumenta que são 
necessárias mais esferas políticas 
participando das decisões sobre 
ciência e tecnologia, em especial 
porque os problemas atuais envolvem 
riscos e incertezas e não serão 
resolvidos unicamente pelo viés 
científico. Japiassu (2005), no 
contexto do estudo da ciência e do 
destino humano, critica o olhar 
ingênuo que a população tem com 



 

 

 

relação à ciência, entendendo-a 
como absoluta, infalível, condutora 
inexorável ao progresso, à sabedoria 
e à felicidade e, nessa perspectiva, 
defende que a superação dessa 
alienação será possível se houver 
uma maior participação por parte da 
sociedade em questões envolvendo 
CT. Em Morin (2011) a preocupação 
com a participação social, nesse 
caso, está associada à importância 
de confederações que buscam 
responder às necessidades vitais 
planetárias; para o autor, é preciso 
que o pensamento da sociedade 
abandone o paradigma simplificador 
e venha a se inserir em um 
paradigma da complexidade. Por fim, 
também nos trabalhos de Herrera 
(2003) e Feenberg (2010), voltados à 
análise das políticas de CT, há um 
destaque para a necessidade de uma 
participação da sociedade nos rumos 
dessas políticas, em especial quando 
defendem que o desenvolvimento 
tecnológico deve ser pensado e 
adequado à sociedade.  

 
Diante dessa diversidade de 

compreensões e possibilidades de 
participação, como articular essas 
discussões ao contexto educacional? 
Quais as intenções e funções podem 
ser atribuídas à participação social? 
Os estudos a seguir apontam alguns 
encaminhamentos. 

 
Santos e Mortimer (2001) 

discutem a diversidade de modelos 
de tomada de decisão no contexto da 
Educação Científica e destacam que 
é preciso considerar a natureza 
complexa desse processo, o que 
implica em incluir nessa discussão 
aspectos valorativos, culturais e 

éticos. Auler (2011) chama atenção 
para dois modelos decisórios, o 
democrático e o tecnocrático, e 
defende que a participação deve 
ocorrer não somente na avaliação 
dos impactos pós produção, mas, 
principalmente, na definição dos 
rumos do desenvolvimento científico-
tecnológico. Cassab (2008), ao 
examinar como o debate sobre 
democracia vem sendo realizado no 
campo do Ensino das Ciências (e não 
especificamente da Educação CTS), 
afirma que há diferentes perspectivas 
de utilização das ideias de 
democracia, as quais estão 
associadas: à possibilidade de 
realizar correções em ensinamentos 
distorcidos promovidos pela mídia, 
pela cultura popular e pela própria 
escola; à compreensão da 
abordagem científica das questões, 
dos conceitos básicos da ciência e de 
questões de política científica; ao 
desenvolvimento do pensamento 
crítico e da independência intelectual 
de todos os sujeitos sociais e à 
tomada de decisões em relação à CT.  

 
Ainda que relacionados à 

Educação CTS, esses últimos 
estudos não apresentação uma 
sistematização no que se refere às 
práticas escolares, em outras 
palavras, cabe questionarmos, que 
perspectivas de participação social 
podem se fazer presentes no 
contexto da Educação CTS? 

 

 

 

 

 



 

 

 

Metodologia 

A partir do exposto, para 
alcançar os objetivos propostos, foi 
desenvolvida a Análise Textual 
Discursiva (ATD) (Morais e Galiazzi, 
2007) dos estudos anteriormente 
apresentados, organizados em dois 
âmbitos. No primeiro, foram incluídos 
autores que desenvolvem reflexões 
associadas à Participação Social seja 
no campo social mais amplo, seja no 
âmbito das discussões sobre 
ciência/tecnologia/sociedade externas 
ao campo educacional. Nesse caso, 
destacam-se: Bordenave (1994), 
Lacey (2010), Japiassu (2005), Beck 
(2010), Morin (2011), Herrera (2003) 
e Feenberg (2010).  No segundo 
âmbito foram investigados os 
sentidos atribuídos a essa 
participação no campo específico da 
Educação CTS, considerando 
estudos que enfatizam essa questão: 
Santos e Mortimer (2001), Cassab 
(2008) e Auler (2011). 

 
A partir da análise desses 

estudos foram mapeadas diferentes 
perspectivas de participação social, 
as quais foram confrontadas com a 
produção recente em Educação CTS, 
por meio da ATD de artigos do 
periódico Ciência & Educação.  

 
 
 
Cabe destacar que, 

reconhecendo que o material 
analisado não esgota o problema, 
trata-se, portanto, de propor um 
quadro de categorias que possa 
orientar nossa compreensão atual, ao 
mesmo tempo em que sinaliza os 
espaços para futuros estudos.  

Resultados 

As análises permitiram 
delimitar que diferentes níveis de 
compreensão sobre a questão da 
participação social são possíveis no 
âmbito da Educação CTS, 
associados: (i) à busca pelo 
reconhecimento da presença da CT 
na sociedade; (ii) à avaliação de 
pontos positivos e negativos 
associados ao uso de determinado 
resultado/produto da CT; (iii) à 
discussão de problemas, impactos e 
transformações sociais da CT, (iv) à 
identificação de contradições e 
estabelecimento de mecanismos de 
pressão e, (v) à compreensão das 
políticas públicas e participação no 
âmbito das esferas políticas. Segue 
uma discussão dos cinco níveis e sua 
articulação ao contexto das práticas 
educacionais. 

 
 (i) A busca pelo 

reconhecimento da presença da CT 
na sociedade está associada a uma 
aproximação maior da sociedade 
para com a ciência e a tecnologia, 
que passa a estar informada sobre os 
avanços e problemas mais recentes 
sem avaliar riscos e benefícios ou 
discutir implicações e transformações 
sociais. No âmbito das propostas de 
práticas educacionais, essa ênfase 
associa-se à discussão de temas que 
estão em pauta na mídia ou no dia-a-
dia dos alunos, com a intenção de 
compreender os princípios científicos 
(conceitos, processos, etc.) 
associados a esses temas.  

 
(ii) A participação da sociedade 

também pode se dar no âmbito da 
avaliação de pontos positivos e 



 

 

 

negativos associados ao uso de 
determinado resultado/produto da CT, 
o que pode resultar em uma mudança 
de atitudes de cunho individual. Está 
presente, por exemplo, em propostas 
que discutem os prós e contras do 
uso de transgênicos, do celular ou de 
determinada fonte de energia. Em um 
extremo, propostas desta natureza 
centram-se na apresentação de 
argumentos favoráveis e contrários 
do ponto de vista social e econômico 
e acabam deixando de lado 
discussões de cunho científico.  

 
(iii) A discussão de problemas, 

impactos e transformações sociais da 
CT, envolvendo decisões coletivas 
aponta que a participação perpassa o 
reconhecimento das transformações 
sociais/culturais causadas pelo 
desenvolvimento científico-
tecnológico, o que deve ocorrer no 
plano social mais amplo, envolvendo 
a análise histórica e decisões 
coletivas. Contudo, nesse caso, a 
decisão ainda está relacionada à 
avaliação dos impactos pós produção 
e não ao processo produção em si. 
No contexto educacional, comparece, 
por exemplo, em propostas que 
analisam as transformações pelas 
quais a sociedade tem passado em 
virtude do uso do celular, do 
computador ou de transgênicos. 

(iv) A identificação de 
contradições e estabelecimento de 
mecanismos de pressão perpassa o 
reconhecimento dos propósitos 
políticos que levaram ao 
desenvolvimento de determinado 
produto da CT, a exemplo da 
exclusão social e/ou luta de classes; 
o que implica em um controle social 
mais amplo. Nessa perspectiva, 

diferente das anteriores, comparece 
uma possibilidade de intervir no 
processo de produção e/ou 
implementação de determinado 
produto da CT. Dentre os exemplos, 
comparecem os centrados em 
discussões sobre a implementação 
de usinas com ênfase na 
compreensão das relações de poder 
presentes e as contradições 
envolvidas.  

 
(v) A compreensão das 

políticas públicas e participação no 
âmbito das esferas políticas, indica 
que a participação se dá no âmbito 
das políticas públicas, na definição de 
seus objetivos, meios para alcançá-
los e maneiras de controlar sua 
implementação. Envolve a análise e 
discussão do contexto em que serão 
inseridos os novos conhecimentos 
e/ou produtos. No contexto 
educacional, associa-se, por 
exemplo, à abordagem de temas 
controversos e/ou problemas ainda 
não estabelecidos; à discussão das 
limitações do conhecimento científico 
e, associado a isso, do fato de as 
decisões ficarem, unicamente, nas 
mãos de especialistas.  

 

Conclusões 

As diferentes perspectivas de 
participação, ainda que 
representando distintos níveis de 
compreensão, devem ser entendidas 
como complementares, todas 
trazendo importantes contribuições 
para a educação científica.  

 
 
 



 

 

 

Não representam, portanto, 
uma progressão no sentido do que 
deve ser abordado no contexto 
educacional, mas ciclos espirais de 
aprofundamento da temática em 
questão. Pode-se, por exemplo, 
iniciar a abordagem de um 
determinado tema enfatizando o 
reconhecimento da presença da CT 
na sociedade e, à medida que as 
discussões vão sendo aprofundadas 
e reconstruídas, caso for o propósito, 
poderá ser possível reconhecer as 
contradições e os mecanismos de 
pressão envolvidos no processo, e 
associado a isso, a necessidade de 
haver participação no âmbito das 
esferas públicas.  

 
Por fim, esperamos, com o 

presente trabalho, além de destacar a 
importância da participação social no 
âmbito da Educação CTS, chamar 
atenção para as diferentes 
perspectivas de trabalho possíveis. 
As quais, certamente, devem ser 
incorporadas nos currículos voltados 
à Formação de Professores para que 
possamos ter essas discussões 
presentes no âmbito da Educação 
Básica. 
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Resumen 
 
Establecer recomendaciones curriculares que emergen de la interacción entre las 
representaciones y actitudes, relacionadas con la ciencia, la tecnología la 
sociedad y el ambiente (CTSA), que permitan la construcción de criterios 
pedagógicos y didácticos para la formación inicial del profesorado de la 
Universidad Pedagógica Nacional, se constituyó en el propósito fundamental de la 
investigación realizada y de la cual se presenta resultados en esta comunicación. 
 
Palabras claves: Actitudes, representaciones, recomendaciones curriculares, 
formación docente, CTSA. 
 
 



 

 

 

Introducción 
 

El proceso de formación 
docente debe tener en cuenta 
factores sociológicos (que engloban 
situaciones del profesorado según 
países, regiones, contextos 
educativos, etc., lo que no posibilita 
diseñar un único tipo de formación), 
de contexto y factores psicológicos 
(en la medida en que el aprendizaje 
se relacione con necesidades 
sentidas y relacionadas con el 
análisis de su propia experiencia), las 
características personales de los 
sujetos implicados, pero también 
factores escolares y de diseño 
curricular, en los que se articulan 
contenidos académicos, dentro de 
una formación pedagógica y 
didáctica.  
 

El movimiento CTSA, por su 
parte, pretende realizar un 
tratamiento educativo de las 
complejas relaciones entre la ciencia, 
la tecnología y la dimensión 
ambiental con el fin de integrar 
aspectos propios de diferentes 
dominios explicativos, tales como el 
filosófico, el antropológico, el ético, el 
histórico, el económico, etc., que si 
bien son retomados 
fragmentariamente por espacios 
académicos institucionalizados, 
presentan en algunos casos 
(Vásquez et al  2006), una visión 
distorsionada de la ciencia y la 
tecnología en la sociedad actual. 
Algunas investigaciones realizadas 
en el marco de la didáctica de las 
ciencias experimentales señalan la 
presentación de conocimientos ya 
elaborados y el refuerzo de ideas 
alternativas por parte de la 

enseñanza tradicional, como causas 
frecuentes de las visiones 
distorsionadas y empobrecidas de la 
ciencia y la tecnología.  
 
Metodología 
 

La investigación propone una 
metodología cualitativa que vislumbre 
las emergencias propias de la 
interacción entre los miembros de la 
comunidad educativa, con el objeto 
de iniciar una discusión sobre las 
implicaciones sociales, culturales, 
pedagógicas y didácticas que tiene el 
estudio de dichas interacciones, 
desde una mirada crítica del mundo. 
Se plantean tres etapas para el 
desarrollo de la investigación:  
 

Etapa I: Corresponde a la 
consolidación de la situación 
problema estudiada a partir del 
reconocimiento de sus propiedades 
esenciales. En este proyecto de 
investigación, concierne a la revisión 
de los resultados de investigación de 
los proyectos de las vigencias 
anteriores. Como los análisis de las 
preguntas del COCTS relacionadas 
con  naturaleza de las ciencias. 
 

Etapa II: El trabajo de campo 
que hace referencia al periodo de 
recolección y organización de los 
datos. Para efecto de esta 
investigación se refiere a la revisión 
de las relaciones CTSA en los 
componentes de los programas 
académicos y en los trabajos de 
grado de cada uno de los 
departamentos de la facultad de 
Ciencia y Tecnología de la 
Universidad.  
 



 

 

 

Etapa III: En ésta se hace 
alusión a la identificación de los 
patrones que organizan la situación 
problema estudiada. Al respecto, el 
análisis, la interpretación y la 
conceptualización de la información, 
permite el establecimiento de las 
correlaciones entre las diferentes 
fuentes documentales, que aportarán 
a la formulación de recomendaciones. 

Esta investigación de tipo 
descriptivo intenta aproximarse al 
conocimiento de las situaciones, 
costumbres y actitudes 
predominantes a través de la 
descripción exacta de las actividades, 
objetos, procesos y personas. Su 
meta no se limita a la recolección de 
datos, sino a la predicción e 
identificación de las relaciones que 
existen entre dos o más variables. 
Los investigadores dan tratamiento 
cuidadoso a la información y luego 
analizan minuciosamente los 
resultados, a fin de extraer 
generalizaciones significativas que 
contribuyan al conocimiento en este 
caso de las representaciones y 
actitudes que presentan los docentes 
en formación de la Universidad 
Pedagógica Nacional. 

Resultados 

Uno de los aspectos a tratar en 
el  presente estudio corresponde a la  
aplicación del  cuestionario COCTS a 
estudiantes de la Facultad de Ciencia 
y Tecnología y de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad 
Pedagógica Nacional. 



 

 

 

La relación de estudiantes  de la Facultad de Ciencia y Tecnología que 
respondieron el COCTS, se  muestra  en  la Tabla: 
 

Tabla 1  Estudiantes  de la Facultad de Ciencia y Tecnología que respondieron el COCTS 

 
La relación de estudiantes  de la Facultad de Humanidades que 

respondieron el COCTS, se  muestra  en  la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Estudiantes  de la Facultad de Humanidades que respondieron el COCTS 

 

SEMESTRE 
GÉNERO 

PRIMEROS ÚLTIMOS TOTAL 

MASCULINO 36 15  51 

FEMENINO 42 21  63 

              TOTAL 78 36 114 

SEMESTRE 
GÉNERO 

PRIMEROS ÚLTIMOS TOTAL 

MASCULINO 218 111 329 

FEMENINO 162 125 287 

              TOTAL 380 236 616 

  

  



 

 

 

La mayor comprensión 
obtenida por el grupo sobre la riqueza 
de posibilidades de análisis intrínseca 
al cuestionario ha consolidado su 
convicción de la necesidad de 
ahondar en el conocimiento de sus 
metodologías propias y de los 
supuestos filosóficos subyacentes a 
las proposiciones ofrecidas en cada 
uno de los ítems de la taxonomía 
adoptada para el tratamiento de los 
tópicos CTSA. Introducir elementos 
de análisis sobre la categoría 
Ambiente se constituye en un 
elemento innovador en esta 
investigación. Con esto se espera, 
fundamentalmente, garantizar un 
nivel de certeza razonable sobre las 
conclusiones obtenidas acerca de los 
índices actitudinales de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencia 
y Tecnología de la Universidad 
Pedagógica Nacional, respecto a  la 
siguiente taxonomía: Ciencia, Ciencia 
y Sociedad, Tecnología, Ciencia, 
Tecnología y Sociedad, Ambiente y 
Ciencia, Tecnología y Ambiente.  

El análisis del COCTS permite 
establecer que la formación 
académica y personal que se 
desarrolla a nivel superior no 
garantiza el estudio de las relaciones 
CTSA, desde una perspectiva 
compleja, ya que los procesos 
formativos adelantados en las 
instituciones educativas olvidan, las 
interacciones que a nivel social los 
sujetos establecen a partir de su 
subjetividad; por lo que aquellos 
esquemas de interpretación del 
mundo (personal, científico, filosófico, 
ético, estético, etc.) determinados por 
las representaciones que se 
construyen, se pasan por alto en la 
formación docente. Teniendo en 

cuenta estos planteamientos, la 
complejización de la dinámica 
educativa desde la Universidad, a 
partir de un tratamiento no lineal de la 
ley de causalidad constató que los 
docentes en formación de áreas 
científicas, desconocen principios 
epistemológicos, que se configuran 
en la naturaleza de la ciencia y la 
tecnología, siendo las 
representaciones más recurrentes 
aquellas que sugieren una ciencia 
libre de valores morales, una 
tecnología como ciencia aplicada y un 
ambiente reducido a aspectos 
ecológicos, las cuales en conjunto 
pueden influir en la propia práctica 
profesional futura. 
            
   Con relación al análisis de 
espacios académicos de los 
programas de la Facultad de Ciencia 
y Tecnología de la Universidad 
Pedagógica Nacional, se eligieron 
las categorías: Naturaleza y 
conocimiento de la Ciencia y 
Tecnología, solución de problemas 
con tecnología, Tecnología, 
Sociedad y ambiente, con el fin de 
determinar ¿Cuáles son los que 
abordan cuestiones CTSA, en qué 
nivel se ubican, cuáles son sus 
características fundamentales?.  
  

Dada las características de 
cada espacio académico, de alguna 
manera se manifiestan las relaciones: 
ciencia – tecnología – sociedad 
(desde lo social, cultural, histórico) – 
sin embargo hay que reconocer que 
las características de los espacios en 
cuanto a objetivos, contenidos, 
metodología, evaluación no 
corresponden en su totalidad con la 
categoría de ambiente.  



 

 

 

De acuerdo a la estructura que 
presenta cada espacio académico, se 
destaca lo siguiente en todas: 
- Fundamentos pedagógicos y 

didácticos. 
- Relación CTS de alguna 

relevancia. 
- Dirigidos a un semestre en 

concreto. 
- Describen los objetivos, la 

metodología, los contenidos, las 
actividades de aprendizaje y de 
evaluación. 

- Sirven como guía para el profesor 
en formación. 
 

Conclusiones 
La educación institucionalizada 

no es ajena a esta tradición del 
pensamiento, al fragmentar los 
tiempos y los espacios académicos 
que comportan las disciplinas 
académicas, lo que dificulta la 
construcción de una visión 
integradora, sistémica y compleja del 
ambiente, en este sentido, los 
docentes en formación de primeros 
semestres conservan esta visión 
fragmentada, que no se logra resolver 
en su proceso de formación 
universitaria, dado que los 
estudiantes de últimos semestres 
siguen manteniendo estas 
representaciones que pueden dar 
lugar a otro tipo de orientaciones en 
su ejercicio profesional.  

Teniendo en cuenta los 
compromisos definidos en el proyecto 
de investigación, se propuso desde el 
Departamento de Física, el desarrollo 
de un curso electivo de Facultad, 
denominado Ciencia y Tecnología 
para la Formación Ciudadana, el 
cual busca favorecer la formación 
profesional docente, a partir de la 

reflexión pedagógica y didáctica en 
torno a la incorporación de las 
relaciones CTSA en el ámbito 
educativo. En este sentido, resulta 
relevante reconocer las diferentes 
propuestas didácticas de inclusión de 
las relaciones CTSA en la dinámica 
escolar, con el fin de consolidar 
propuestas de actuación, a través de 
materiales didácticos y estrategias 
metodológicas, que permitan 
comprender la importancia de la 
ciencia y la tecnología en la 
resolución de problemas socio-
ambientales. 

 
Los procesos de formación de 

docentes deben responder a los retos 
que plantea las relaciones del ser 
humano con otros, el ambiente y sus 
transformaciones incluyendo una 
visión integral y de totalidad de lo 
humano y de los procesos 
educativos, propiciando de esta 
manera una cultura de cambio y 
mejor disposición frente a la Ciencia, 
la Tecnología, la Sociedad y el 
Ambiente. 
  

En atención a las exigencias 
educativas del siglo XXI, relacionadas 
con el formar para la vida y en pro de 
la sostenibilidad (UNESCO, 2007) se 
evidencia la necesidad de una 
Alfabetización Científica y 
Tecnológica; se aprecia relevante el 
desarrollo de cursos y proyectos para 
la enseñanza de las ciencias y de la 
tecnología, en los que por supuesto, 
se consideren: objetivos, contenidos, 
metodología y evaluación, acordes 
con las finalidades y niveles de la 
CTSA. 

 
 



 

 

 

Bibliográfica 
 

FERNÁNDEZ, Isabel, GIL 

PÉREZ, Daniel., VALDÉS, Pablo. y 

VILCHES, Amparo. (2005). La 

superación de las visiones 

deformadas de la ciencia y la 

tecnología: Un requisito esencial para 

la renovación de la educación 

científica. En: GIL- PÉREZ, Daniel., 

MACEDO, Beatriz, MARTÍNEZ 

TORREGROSA, Joaquín, Sifredo, 

Carlos, VALDÉS, Pablo y VILCHES, 

Amparo. (Eds.). ¿Cómo promover el 

interés por la cultura científica? Una 

propuesta didáctica fundamentada 

para la educación científica de 

jóvenes de 15 a 18 años. Santiago de 

Chile: OREALC/UNESCO. Capítulo 2, 

pp. 29-62.Accesible en 

http://www.campusoei.org/decada/pro

mocion04.pdf. Revisado 12 octubre 

de 2012. 

 
VÁZQUEZ, Angel, 

MANASSERO, Maria & ACEVEDO, 
Antonio (2006). «An Analysis of 
Complex Multiple-Choice Science-
Technology-Society Items: 
Methodological Development and 
Preliminary Results». En: Science 
Education, Vol.90, N.o 4 pp. 681-706.  
 
 

UNESCO (2007). La educación 
encierra un Tesoro. Disponible en 
http://unesdoc.unesco.org/images/00
10/001095/109590so.pdf Revisado 12 
octubre de 2012. 

htpp://www.campusoei.org/decada/promocion04.pdf
htpp://www.campusoei.org/decada/promocion04.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590so.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590so.pdf


 

 

 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE QUÍMICA COM 
ENFOQUE CTSA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL BRASILEIRA: DO CURRÍCULO ÀS 
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

 

 

Sidnei Quezada Meireles Leite (squezada@ifes.edu.br) 
 IFES, Brasil 

Wildson Luiz Pereira dos Santos (wildson@unb.br)   
UnB IQ/FE, Brasil 

 
 

Resumo 
 
O objetivo deste trabalho foi estudar os impactos da introdução de práticas 
pedagógicas com enfoque Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA), 
desde 2009, em um currículo de formação inicial de professores de Química 
iniciado em 2006 no Instituto Federal do Espírito Santo. Há um conjunto de 
evidências que levaram a introdução do enfoque CTSA no curso de Licenciatura 
em Química, destacam-se a presença de professores com formação em Educação 
e Educação em Ciências que atuam nesse campo, o envolvimento de alunos nos 
programas educacionais de governo (PIBID, Prodocência etc.) que desenvolvem 
projetos com temáticas CTSA e a apresentação de trabalhos de alunos nos 
eventos científicos da área de Educação em Ciências também nessa área. 
 
 
Palavras-Chave: educação CTSA; currículo; educação Química; práticas 
pedagógicas; formação inicial de professores. 
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Introdução 
 

Em 2008, no Brasil foram criados 
38 Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia, inclusive o 
Instituto Federal do Espírito Santo – 
IFES (Brasil, 2008), implantados a 
partir da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica, 
formada pelos Centros Federais de 
Educação Tecnológica (CEFET), 
Escolas Agrotécnicas Federais e 
Escolas Técnicas vinculadas a 
Universidades. Então, desde 2009, os 
Institutos Federais consistem em 
estabelecimentos especializados na 
oferta de ensino profissionalizante e 
tecnológico nas diferentes 
modalidades de ensino, desde a 
educação de jovens e adultos, até o 
doutorado. Essa Lei previa um 
quantitativo de 20% das matrículas 
para a formação de professores 
(licenciaturas e cursos de pós-
graduação em ensino/educação).  

 
 
No caso do IFES, ao se debruçar 

sobre o contexto da formação inicial 
do professor de Química iniciado em 
2006, percebemos que o projeto 
pedagógico do curso de Química 
sofreu alterações até 2011. Ao 
mesmo tempo, o enfoque Ciência-
Tecnologia-Sociedade-Ambiente 
(CTSA) passou a estar presente em 
algumas disciplinas e influenciou 
desenvolvimento de projetos de 
pesquisas.  

Como parte de uma pesquisa 
maior, produzimos alguns 
questionamentos, tais como os 
motivos que levaram o Colegiado do 
Curso de Licenciatura em Química a 
promover alterações em seu 

currículo? ou por que foram 
introduzidas novas disciplinas? qual 
foi a influência das políticas 
educacionais? e a necessidade de se 
formar professores no contexto da 
Educação Profissional? e de que 
forma o enfoque CTSA foi introduzido 
no currículo, mesmo timidamente? 

 
O presente trabalho é parte dessa 

pesquisa maior que visa estudar as 
evidências da introdução do enfoque 
CTSA nas mudanças do currículo de 
formação inicial de professores de 
Química iniciado em 2006, no 
contexto da Educação Profissional 
realizada no IFES. Assim, neste 
trabalho, buscamos identificar a 
reconstrução desse currículo com a 
introdução de novas práticas 
pedagógicas materializadas em 
disciplinas, participação de projetos 
nacionais e eventos científicos da 
área de Ensino de Ciências. 

 
Segundo Cachapuz et al. (2005), 

não se pode conceber o ensino de 
ciências sem que este esteja 
vinculado as discussões sobre os 
aspectos tecnológicos e sociais que a 
ciência traz nas modificações de 
nossas sociedades. Essas 
discussões são o foco da educação 
CTSA que apresenta diferentes 
significados na educação científica, 
conforme pode-se depreender na 
obra de Santos e Auler, (2011). 
Santos e Mortimer (2000) 
caracterizam essa educação pela 
compreensão das inter-relações 
Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) 
que podem ser abordadas por meio 
de temas sociocientíficos. 
 
 



 

 

 

Percurso metodológico 
 

Tratou-se de uma pesquisa 
qualitativa sobre as mudanças do 
currículo de formação inicial de 
professores de Química, do tipo 
estudo de caso, construída a partir de 
observações do autor, aplicação de 
entrevistas semiestruturadas, análise 
de documentos oficiais. Foram 
analisados os conteúdos 
programáticos das disciplinas 
introduzidas ao longo das 
modificações sofridas, visando 
identificar aproximações do itinerário 
formativo do movimento CTSA. Este 
trabalho apresenta resultados da 
primeira etapa do projeto, na qual 
foram identificadas as evidências das 
mudanças sociofilosóficas no curso 
de Licenciatura em Química à luz do 
movimento CTSA. 
 
Resultados e discussão 
 

Os estudos realizados por nosso 
grupo de pesquisa nos cursos de 
Licenciatura em Química ofertados no 
Espírito Santo demonstraram que o 
currículo inicial apresentava 
características de um ensino 
tradicional, com um foco principal nos 
conteúdos conceituais (Leite, 2012). 
Esse curso se iniciou em 2006, com 
uma grupo de professores que 
apresentavam uma visão focada na 
formação disciplinar em Química. Os 
professores que atuavam nas 
chamadas disciplinas pedagógicas 
eram de outros departamentos, sem 
nenhuma aproximação com a área da 
Química ou Educação Química. 
Embora tivesse algumas disciplinas 
de formação pedagógica, tais como 
Metodologia, Didática e Prática de 

Ensino, a Matriz Curricular de 2006 
na prática ainda apresentava 
característica do modelo 3+1 
produzindo na década de 80 e 90 
(Gatti, 2010). A partir de 2009, com a 
contratação de novos professores 
com formação em nível de Mestrado 
e Doutorado em Educação, iniciaram-
se diversos debates sobre a 
formação de professores de Química 
e o que conduziu à nova matriz de 
2009. Então houve a criação do 
grupo de pesquisa com o foco no 
movimento CTS/CTSA. Também, 
houve a criação da representação da 
Sociedade Brasileira de Química no 
Estado do Espírito Santo, com a 
realização do II Encontro Capixaba 
de Química, no qual tiveram as 
primeiras publicações de Educação 
Química com enfoque CTS/CTSA.  

 
Com a publicação das Diretrizes 

Operacionais para a implantação do 
Programa Emergencial de Segunda 
Licenciatura para Professores (Brasil, 
2009), outras demandas surgiram 
para adequação do curso regular de 
Licenciatura em Química e a criação 
de um curso para receber os 
professores que atuavam na 
disciplina de Química na Rede 
Pública de Educação Básica, mas 
não possuíam diploma. Então 
surgiram as Matrizes Curriculares 
2010 com adaptação das disciplinas 
de formação pedagógica em 
Química, e a Matriz Curricular 2010 
voltado para a formação do professor 
de Química inserido no Plano 
Nacional de Formação de 
Professores da Educação Básica – 
Parfor. Nessa época, surgiram alguns 
programas do governo federal 
brasileiro aprovados em Instituições 



 

 

 

de Ensino Superior (IES) que 
contribuíram para aproximação do 
contexto da Docência à luz do 
movimento CTSA. O Quadro I mostra 
um percurso histórico dos 
acontecimentos ocorridos no 
processo formativo da licenciatura em 
Química. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANO 
MARCO 

HISTÓRICO 
ANÁLISE 

2006 Matriz 2006 – 2008. 
Início do curso de Licenciatura em Química. Uma formação voltada para formação em Ciências. As 

disciplinas de formação pedagógica era feita por professores distanciados da Educação Química. 

2009 

Resolução Nº 1, de 

11 de fevereiro de 
2009 

Estabelece Diretrizes Operacionais para a implantação do Programa Emergencial de Segunda 

Licenciatura para Professores em exercício na Educação Básica Pública a ser coordenado pelo MEC 

em regime de colaboração com os sistemas de ensino e realizado por instituições públicas de Educação 

Superior. 

2009 

Criação da SBQ do 
Espírito Santo. 

Evento: II Encaqui 

Realização do II Encaqui, com uma seção de Ensino de Química. Evidência dos primeiros trabalhos de 

CTS/CTSA. 

2009 

Matriz 2009.  

Revisão da Matriz 
2006. 

Contratação de novos professores com formação em nível de Mestrado e Doutorado em Educação. 

Disciplinas voltadas para práticas do professor de Química. Criação do Grupo de Pesquisa com 
enfoque CTS/CTSA. 

2010 PRODOCÊNCIA 

O PRODOCÊNCIA – Programa de Consolidação das Licenciaturas é uma ação da Capes/MEC, do 

Ifes – aprovado pela CAPES/MEC em 2010, promoveu a realização de 10 oficinas de formação de 

professores - enfoque CTSA. 

2010 
Matriz 2010 Parfor.  

Início do PARFOR. 

No PARFOR – Programa fomenta a oferta de turmas especiais em cursos de Licenciatura. Um 
programa decorrente do Programa Emergencial de Segunda Licenciatura para Professores criado em 

2009. 

2010 Matriz 2010. Uma adaptação da Matriz 2009 para atender os alunos do Parfor. 

2011 III Encaqui 
Realização do evento da área de Química com uma seção de Ensino de Química. Houve uma aumento 

do número de trabalhos de EQ. 

2011 PIBID 
No PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência em parceria com escolas de 

educação básica da rede pública de ensino em, iniciado em 2011 – 2014, por exemplo, foram 

desenvolvidos 15 projetos em escolas públicas com temáticas CTSA. 

2011 Início do Educimat. 
Em agosto de 2011, houve início do Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e 

Matemática (Educimat) do Ifes. Um programa voltado para formação de professores. 

2012 I JECIM 
Realização da I Jornada Científica em Educação em Ciências e Matemática do Espírito Santo. Um 

evento da área de Educação em Ciências. Houve a presença de trabalhos com o enfoque CTS/CTSA. 

2013 IV Encaqui 
Realização do evento da área de Química com uma seção de Ensino de Química. Participação de 30 

trabalhos de EQ do Ifes. Uma boa parte aborda CTS/CTSA. 

Quadro I. Marcos históricos no processo de mudança do currículo da formação inicial de professores de Química 

do IFES, no período de 2006 – 2013. 

 

 



 

 

 

Ressalta-se a participação do IFES 
nesses programas de governo foi 
efetivada mediante submissão de 
projeto institucional, cuja proposta 
apresentava indícios da educação 
CTSA. No PIBID 2012, por exemplo, 
foram desenvolvidos 15 projetos em 
escolas públicas com temáticas 
CTSA. No Prodocência foram 
desenvolvidas cerca de 10 oficinas 
com temas CTSA. No Parfor, as 
disciplinas pedagógicas foram 
desenvolvidas com temas CTSA, 
cujos alunos são professores 
contratados da Educação Básica, e 
aplicam as estratégias de ensino na 
sala de aula. Os resultados desses 
projetos com orientação CTSA 
puderam ser observados no Encontro 
Capixaba de Química de 2013. Nesse 
Encontro foram identificados cerca de 
25 trabalhos submetidos com 
orientações CTSA na linhas de 
Ensino de Química, frente os 34 
trabalhos apresentados. Tantos foram 
premiados. 
 

Com as modificações inseridas na 
Matriz 2009, foram criadas novas 
disciplinas como “Instrumentação 
para o Ensino de Ciências”, “História 
da Ciência”, “Práticas Pedagógicas” e 
“Estágio Supervisionado em 
Docência” (Quadro II). Então, na 
Matriz Curricular de 2010, o Núcleo 
de Formação Específica-Pedagógica 
é constituído de disciplinas que 
articulam a formação específica e a 
formação pedagógica abrangendo os 
seguintes conteúdos curriculares: 
História da Ciência; Psicologia da 
Educação; Bases Sociofilosóficas da 
Educação; História da Educação 
Brasileira e Política e Organização da 

Educação Brasileira. O Núcleo de 
Formação Pedagógica é constituído 
pelas disciplinas de Didática Geral; 
Tecnologias Integradas à Educação; 
Diversidade e Educação de Jovens e 
Adultos; Libras; Prática de Ensino; 
Instrumentação para ensino de 
ciências e o Estágio Supervisionado 
Obrigatório I, II, III, e IV. Nesse último 
caso, o estágio curricular é a 
atividade obrigatória e supervisionada 
por um professor tendo como carga 
horária mínima 400 (quatrocentas) 
horas. E há também 200 horas de 
atividades complementares de cunho 
cultural. Essas disciplinas passaram a 
ser realizadas à luz da filosofia do 
movimento CTSA, que foi adotada 
como orientação pelos novos 
professores que se apropriaram 
dessa tendência curricular.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA DA MATRIZ 2010 ANÁLISE DO ENFOQUE CTSA 

História da Ciência 

Disciplina realizada no 1o semestre do curso de Licenciatura em Química. As práticas pedagógicas 

são baseadas em uso de temas CTSA, com aproximação da cultura local e regional, com exibição 
de documentários e filmes.  

Práticas Pedagógicas em 

Química 

Disciplina realizada no 4o período do curso de Licenciatura em Química. Debates sobre a 

profissão docente, políticas educacionais e currículo de Química, metodologias de ensino e 

recursos didáticos. Uso de laboratório de ensino e temas sociocientífico CTSA. 

Instrumentação para o Ensino de 

Ciências 

Disciplina realizada no 5o período do curso de Licenciatura em Química. Debates sobre 
metodologias de ensino diferenciadas, tais como uso de cinema, teatro, jogos pedagógicos e 

espaços de educação não formal, a partir de temas sociocientífico CTSA. 

Estágio Supervisionado em 

Docência 

Disciplina realizada no 5o período do curso de Licenciatura em Química. Debates sobre 

metodologias de ensino diferenciadas, tais como uso de cinema, teatro, jogos pedagógicos e 
espaços de educação não formal, a partir de temas sociocientífico CTSA. 

Quadro II. Disciplinas da Matriz Curricular 2010 do curso de Licenciatura em Química e o enfoque CTSA. 

 

 



 

 

 

Segundo Nóvoa (2009), é 
sempre importante envolver os 
alunos de licenciatura na prática 
docente, especialmente no chão das 
escolas, no qual trabalhar e formar 
não sejam atividades distintas. O 
ajuste da carga horária em 200 horas 
de atividades complementares e 400 
horas de estágio supervisionado, 
além da criação das disciplinas de 
História da Ciência e Práticas 
Pedagógicas de Química produziram 
nos alunos uma reflexão sobre a 
atuação docente na Educação 
Básica. Houve uma aproximação com 
a realidade do mercado de trabalho 
do professor de Química ao mesmo 
tempo que as disciplinas passavam a 
debater as práticas com enfoque 
CTSA. Esse fato mostrou que estava 
havendo uma mudança dos 
professores e alunos, o que antes de 
2009, as práticas de CTS eram 
eventuais com ênfase em conteúdos 
de Química, já em 2010 percebia-se 
o uso de práticas CTS com alguma 
articulação com questões sociais e 
ambientais. 
 
Considerações finais 
 

A formação de professores no 
contexto da Educação Profissional 
ainda é muito recente e passa por um 
período de adaptação. Há um 
conjunto de fatores que levaram 
introdução do enfoque CTSA no 
curso de Licenciatura em Química no 
IFES. Destacam-se a presença de 
professores com formação em 
Educação e Educação em Ciências; a 
criação de grupos de pesquisa em 
Educação; e a participação de alunos 
nos programas educacionais de 

governo (PIBID, Prodocência etc.), e 
em eventos da Educação em 
Ciências. 

 
A introdução de disciplinas que 

promovem a aproximação do 
processo formativo das escolas de 
Ensino Médio foi importante para a 
introdução de práticas pedagógicas 
voltadas para formação docente, 
inclusive influenciando outras 
disciplinas do núcleo específico. A 
adoção de práticas CTSA pelos 
novos professores nas novas 
disciplinas tem sido constatada em 
nossas entrevistas e nos relatos de 
pesquisa apresentados em 
Congresso. Essa nova orientação 
mudou o perfil do curso centrado em 
conteúdos sem foco na formação 
docente. Os projetos em 
desenvolvimento têm fomentado 
mudanças curriculares e a 
abordagem CTSA tem se revelado 
com uma importante prática para a 
adoção de inovação e de mudanças 
na formação de professores. Tudo 
isso aponta avanços e desafios, 
como efetivar essas transformações 
para que a escola também mude 
incorporando o ideário da educação 
CTSA. 
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Resumo 
 
Os estudos sobre as questões curriculares sempre estiveram em pauta na 
educação brasileira e mundial. No Brasil estes debates estão mais evidentes, uma 
vez que a educação básica brasileira se encontra em processo de reestruturação, 
que busca a ampliação da jornada escolar, com a implantação da educação 
integral. Para tanto, se faz necessário a organização e reorganização dos espaços 
educacionais, investimentos na formação dos educadores e principalmente, uma 
análise e reestruturação do currículo a ser desenvolvido. Nesse contexto, discutir 
currículo é imprescindível, pois proporciona um novo olhar sobre o papel da escola 
na formação da sociedade. O ensino de ciências pautado na CTSA 
(Ciência/Tecnologia/Sociedade/Ambiente) contribui nesse sentido, uma vez que 
sociedade se caracteriza como eixo estruturante e na articulação entre os demais 
eixos, numa perspectiva interdisciplinar. Nas unidades escolares esse debate 
ocorre a partir da elaboração e efetivação do Projeto Político Pedagógico com o 
intuito de definir qual indivíduo, escola e sociedade que se tem e mais do que isso, 
que indivíduo, escola e sociedade se almeja. Por meio de análise documental este 
estudo busca verificar como se apresenta as discussões acerca do currículo que 
se almeja na proposta da educação integral, bem como a integração da CTSA 
nesse cenário. Como resultado, observa-se a necessidade de ampliação do 
debate sobre a construção de um currículo que respeite as particularidades de 
uma escola integral e que promova mudanças. 
 
 
Palavras chave: currículo, ensino de ciências, educação integral, CTSA e projeto 
político pedagógico. 
 
 



 

 

 

Introdução 
 

A atual conjuntura da 
educação brasileira reconhece a 
necessidade de se ampliar e 
qualificar o tempo dos educandos nas 
escolas brasileiras. Dessa forma, por 
meio da Portaria Interministerial 
17/2007, o governo federal brasileiro, 
instituiu o Programa Mais Educação, 
que representa uma forma de 
estimular a ampliação da jornada 
escolar e, principalmente, organizar 
um currículo dentro de uma 
perspectiva de educação integral 
(Brasil, 2007). 

 
O documento “Caminhos para 

elaborar uma proposta de Educação 
Integral em Jornada Ampliada” 
(Brasil, 2011) aponta como 
pressupostos para a Educação 
Integral: educação de qualidade; 
promoção de articulações e 
convivências entre programas; a 
escola como parte de uma rede; 
diferentes atores sociais podem agir 
como agentes educativos; a escola 
não é o único espaço educador da 
cidade; maior tempo em 
aprendizagens significativas; e a 
necessidade de construção de um 
Projeto Político Pedagógico (PPP). 

 
Além disso, o Programa Mais 

Educação, orienta que o currículo 
para Educação Integral deve 
contemplar os macrocampos: 
Acompanhamento Pedagógico, 
Educação Ambiental (EA), Esporte e 
Lazer, Direitos Humanos em 
Educação, Cultura e Artes, Cultura 
Digital, Promoção da Saúde, 
Comunicação e Uso de Mídias, 
Investigação no Campo das Ciências 

da Natureza e Educação Econômica.  
 
Ao elencar a EA como 

macrocampo, almeja-se o 
cumprimento do artigo 1º da Lei nº 
9.795/99, que a aborda como 
“processo por meio dos quais o 
indivíduo e a coletividade constroem 
valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitude, o coletivo e 
competências voltadas pra a 
conservação do meio ambiente, bem 
de uso comum do povo, essencial à 
sadia qualidade de vida e sua 
sustentabilidade” (Brasil, 1999). 

 
 
Dessa forma, o objetivo 

principal da educação numa 
abordagem CTSA corrobora em 
possibilitar o conhecimento cientifico 
para os estudantes, auxiliando-os “a 
construir conhecimentos, habilidades 
e valores necessários para tomar 
decisões responsáveis sobre 
questões de Ciência e Tecnologia na 
sociedade e atuar na solução de tais 
questões” (Santos e Mortimer, 2002: 
4). 

 
Nesse sentido, como a CTSA 

pode contribuir para a organização da 
elaboração de um currículo para a 
Educação Integral? Buscou-se 
verificar se tal contribuição é 
efetivada em uma escola de caráter 
integral do município de Maringá – 
Paraná, por meio da análise de seu 
PPP. 

 
Metodologia 

 
Para Oliveira (2002), a 

pesquisa qualitativa possui a 
facilidade de poder descrever a 



 

 

 

complexidade de uma determinada 
hipótese, analisar a interação entre 
variáveis, compreender e classificar 
processos dinâmicos, apresentar 
contribuições no processo de 
mudança, criação ou formação de 
opiniões e a interpretação das 
particularidades dos comportamentos 
ou atitudes dos indivíduos. 

Para tanto, buscou-se com a 
bibliografia – livros, dissertações, 
teses e artigos informações 
relevantes sobre a temática que 
subsidiassem essa produção, bem 
como a análise do PPP da escola. 

 
Dessa forma, essa pesquisa se 

caracteriza por ser do tipo análise 
documental, pois é por meio da 
análise de orientações e documentos 
que Cellard (2008, p. 298) afirma que 
“uma pessoa que deseja empreender 
uma pesquisa documental deve, com 
o objetivo de constituir um corpus 
satisfatório, esgotar todas as pistas 
capazes de lhe fornecer informações 
interessantes”. 

 
O intuito é ampliar a revisão 

literária com o objetivo de aprofundar 
a discussão da pesquisa. Assim 
sendo, não se pretende repetir o que 
já foi escrito ou dito sobre 
determinado assunto, mas analisar o 
tema sob uma nova perspectiva. 
 
Resultados 

 
Com a ampliação dos tempos 

e espaços educacionais, objetivo da 
proposta de educação integral, 
espera-se que o currículo possa 
relacionar a aprendizagem dos 
alunos ao seu dia-a-dia, à 
comunidade na qual está inserido, 

integrando as atividades 
desenvolvidas na escola a outras 
situações onde a aprendizagem 
também se concretiza, superando a 
segmentação dos conteúdos por 
meio das disciplinas curriculares, 
formando-o em sua totalidade. 

 
O que se pretende é 

possibilitar aos estudantes uma nova 
formação, por meio de novos 
métodos de apropriação do 
conhecimento e da dinamização da 
educação em todos os espaços 
possíveis e revelar, ainda, que estes 
consigam extrapolar o espaço 
educacional, observando que a 
sociedade, bem como as pessoas 
que a constituem são diferentes, 
fazendo com que se sintam presentes 
e atuantes nessa sociedade, fato este 
presente retratado no PPP da escola. 

Sacristán (2000) alega que a 
assimilação dessas mudanças em um 
currículo ampliado, acontece 
lentamente pela instituição escolar, 
produzindo contradições enquanto a 
seu próprio funcionamento. 

 
Giroux (1997) já alertava para 

esse fato ao afirmar que os currículos 
devem ter um caráter pessoal, mas 
no sentido de reconhecer a 
singularidade e as necessidades de 
cada indivíduo como parte de 
determinada realidade social. Deve 
também, voltar-se para as 
experiências pessoais concretas de 
grupos e populações culturais 
específicas, fomentando as 
discussões acerca de definições 
impostas por grupos dominantes 
sobre as minorias. 

 
 



 

 

 

Arroyo (2011) e Oliveira (2011) 
corroboram nesse sentido, ao 
afirmarem que, o currículo e as 
escolas, precisam romper com os 
paradigmas impostos pela classe 
dominante ao longo da história da 
educação brasileira e mundial, 
permitindo que os sujeitos envolvidos 
em todo o processo educacional 
tenham voz e vez, na construção de 
uma educação justa e igualitária, 
respeitando as múltiplas 
características individuais e coletivas 
que se encontram e se socializam no 
espaço escolar. 

 
Dessa forma, o PPP definirá o 

marco teórico-metodológico, orientará 
o planejamento geral da instituição, 
determinando qual a função de cada 
ator no contexto educacional – 
respeitando suas diferenças, bem 
como as diretrizes acerca dos 
conteúdos a serem desenvolvidos no 
dia-a-dia em sala de aula. 

Sendo assim, 
É somente a partir do projeto 
político pedagógico, construído 
coletivamente, que a escola pode 
orientar e articular as ações e 
atividades propostas na 
perspectiva da Educação Integral. 
A Educação Integral não é 
apenas algo baseado em 
princípios legais e valores sociais, 
visa responder aos desafios 
concretos da comunidade onde 
está inserida a escola (BRASIL, 
2011: 15). 

 
Nesse contexto, ao se discutir 

a elaboração do PPP e elencar o 
macrocampo EA, se faz necessário 
discutir a dialética da vivência 
democrática, reunindo diversos 
sujeitos, adicionando importantes 

fatores socioculturais para a plena 
formação do aluno. Dessa forma, 
pode-se estabelecer um paralelo 
entre as atividades de aprendizagem 
na escola e fora dela, edificando um 
currículo significativo, reafirmando o 
objetivo da CTSA. 

 
Santos e Mortimer (2002: 5), 

afirmam ser relevante discutir a 
abordagem de CTSA apresentada 
nos currículos, pois segundo os 
autores “a interação entre ciência, 
tecnologia e sociedade propiciaria o 
desenvolvimento de valores e ideias 
por meio de estudos de temas locais, 
políticas públicas e temas globais”.  

Contudo, a abordagem CTSA 
não foi citada no PPP ao se estruturar 
a disciplina de ciências e a oficina de 
EA, porém observa-se uma 
aproximação do trabalho 
desenvolvido com o proposto pela 
CTSA. 

É imprescindível que o processo 
pedagógico promova a 
compreensão das causas e dos 
efeitos explícitos e implícitos da 
degradação ambiental. Ao 
mesmo tempo em que o ser 
humano é determinante na 
constituição do mundo social, 
por meio dos conhecimentos 
científicos e tecnológicos 
(MARINGÁ, 2010:59). 
 

A proposta CTSA contribui 
nesse sentido, pois almeja o 
rompimento de um ensino metódico, 
pautado no conteúdo e 
descontextualizado do dia-a-dia dos 
educandos, pois promove a real 
necessidade de formar o cidadão em 
Ciência e Tecnologia. 
 
 



 

 

 

Conclusões 
 
       Freire (1991: 16) nos faz refletir 
sobre a escola que almejamos: 

Não devemos chamar o povo à 
escola para receber instruções, 
postulados, receitas, ameaças, 
repreensões, punições, mas para 
participar coletivamente da 
construção de um saber que vai 
além do saber da pura 
experiência feito, que leve em 
conta suas necessidades e o 
torne instrumento de luta, 
possibilitando-lhe transformar-se 
em sujeito de sua própria história. 
 

Ao se solidificar um currículo 
construído e realizado por meio de 
práticas interdisciplinares a escola 
exercerá sua função de catalisadora 
do pensamento crítico, possibilitando 
o pleno desenvolvimento dos 
educandos por meio do diálogo com 
seus educadores, consolidando a 
criticidade e a valorização dos 
indivíduos e deixando de ser mera 
transmissora de conhecimentos. 

 
Pode-se afirmar que a 

Educação Integral prima por uma 
educação focada na qualidade do 
ensino em que o trabalho docente a 
ser desenvolvido deve ser pautado 
em aprendizagens significativas, 
possibilitando a formação integral aos 
educandos por meio de um currículo 
que respeite a particularidades de 
uma escola de educação integral. 

 
Conforme apresenta o artigo 1º 

da Lei nº 9.795/99, o indivíduo 
constroem valores sociais voltados 
para a conservação do meio 
ambiente confirmando o principal 
objetivo da abordagem CTSA.  

 
No entanto, perante a análise 

do PPP, os preceitos da Lei e a 
abordagem CTSA não foram 
mencionados, verificando a 
necessidade de debates e formação 
continuada nestas temáticas, no 
intuito de consolidar um ensino de 
qualidade, que ultrapasse os muros 
da escola formando cidadãos 
conscientes para atuarem em 
sociedade. 
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Resumo 
 

Apresentamos as produções didáticas do Grupo PROENFIS, com temas para o 
ensino de Física, numa abordagem CTS. São materiais com o desenvolvimento de 
tópicos para sala de aula, com sugestões para o professor que desejar utilizá-las. 
Os materiais apresentam abordagem metodológica diversificada, sempre com 
atividades investigativas, instigando os alunos a pensar na ciência que está ao seu 
redor. Tem sido observado pelos participantes do grupo que tais atividades em 
sala de aula têm proporcionado uma melhor compreensão de ciência e tecnologia 
e suas controvérsias, no mundo contemporâneo. 
 
 
Palavras chaves: ensino de Física – ensino médio – CTS  
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 Na sociedade contemporânea, 
é cada vez mais importante que os 
estudantes se apropriem da 
linguagem da ciência e da tecnologia 
e se expressem corretamente sobre 
esses campos do conhecimento, a 
fim de que possam participar de 
forma articulada em discussões 
acerca de temas atuais em ciência-
tecnologia, preparando-se 
plenamente para o exercício da 
cidadania. Um dos aspectos que 
envolvem o trabalho dos professores 
das disciplinas científicas é a 
necessidade de ensinar aos 
estudantes aquilo que os cientistas 
fazem e falam. 

Há mais de uma década vimos 
pesquisando e produzindo materiais 
que possam estimular discussões 
junto aos estudantes do ensino 
médio, sobre a ciência que é feita 
pelos cientistas e a que é 
apresentada em sala de aula pelos 
professores. Nesse sentido, sentimos 
que precisamos, cada vez mais, 
contextualizar os conteúdos de 
Física.  

O enfoque Ciência-Tecnologia-
Sociedade (CTS), visto como 
alternativa humanista para o ensino 
de Ciências (Aikenhead, 2006), é um 
dos caminhos para a construção de 
um letramento científico e 
tecnológico, favorecendo a formação 
de cidadãos capazes de atuar de 
forma responsável em relação a 
temas controversos que incorporem 
aspectos sociocientíficos (Santos e 
Mortimer, 2009). 

O grupo de pesquisa em 
ensino de Física PROENFIS, desde 
2006, incorpora e articula trabalhos 
de alunos de graduação e pós-
graduação (mestrado acadêmico, 

mestrado profissional e doutorado) do 
Instituto de Física da UFRJ, do 
Instituto Oswaldo Cruz-FIOCRUZ e 
do CEFET-RJ.  

Ao longo do tempo, foram 
produzidos materiais para o ensino 
de Física com destaque para o 
enfoque CTS. Algumas destas 
propostas se encontram na 
publicação “Novas Perspectivas 
para o Ensino de Física: Propostas 
para uma Formação Cidadã 
Centrada no Enfoque Ciência, 
Tecnologia e Sociedade (CTS)”, 
organizadas por Vianna (2008), 
divulgadas e implementadas em 
escolas da rede pública do Rio de 
Janeiro, assim como em oficinas para 
professores em diferentes eventos da 
área de ensino de Física e Ciências.. 

Concordando com os 
princípios e pressupostos do 
movimento CTS, entendemos que a 
abordagem de conteúdos deve 
proporcionar ao estudante da 
educação básica a construção do seu 
conhecimento, com discussões sobre 
o papel social da ciência-tecnologia, 
inserida no mundo atual, a fim de 
possibilitar uma visão crítica do 
mundo globalizado (BERNARDO, 
SILVA e VIANNA, 2011).  

Em 2012, concluímos o livro: 
“Temas para o ensino de Física 
com abordagem CTS” (Vianna e 
Bernardo, 2012), com textos que 
podem ser utilizados por professores 
e estudantes do ensino médio, e 
sugestões de estratégias para a 
inserção das propostas em sala de 
aula. Este material do GRUPO 
PROENFIS está disponibilizado no 
site www.proenfis.pro.br, e pode ser 
utilizado integralmente ou adaptado 
pelos interessados, de acordo com 

http://omnis.if.ufrj.br/~pef/producao_academica/material_didatico/deise_2008_1/descricao.html
http://omnis.if.ufrj.br/~pef/producao_academica/material_didatico/deise_2008_1/descricao.html
http://omnis.if.ufrj.br/~pef/producao_academica/material_didatico/deise_2008_1/descricao.html
http://omnis.if.ufrj.br/~pef/producao_academica/material_didatico/deise_2008_1/descricao.html
http://omnis.if.ufrj.br/~pef/producao_academica/material_didatico/deise_2008_1/descricao.html
http://www.proenfis.pro.br/


 

 

 

sua realidade na escola, sem a 
pretensão de ser prescritivo. 

As propostas construídas por 
diferentes autores, na forma de 
material didático para os estudantes, 
contêm textos, experiências, vídeos, 
histórias em quadrinhos, músicas, e 
outras atividades, e se destina 
àqueles que estejam interessados 
nesta proposta didática, mas que a 
entendam como sugestão sujeita a 
modificações cabíveis para cada 
contexto educacional, assim como 
em relação ao nível de ensino. 

A abordagem metodológica é 

diferenciada, mas sempre com 

atividades investigativas (Azevedo, 

2004), proporcionando ao estudante 

uma atuação reflexiva e ativa, em 

cada situação proposta, com 

discussão entre os pares em sala 

de aula, ampliando e modificando o 

seu conhecimento sobre a ciência. 

O trabalho em grupo é estimulado, 

promovendo o desenvolvimento da 

linguagem oral, articulando 

discussões e argumentações Os 

textos apresentados introduzem 

conceitos e conteúdos, com ênfase 

em questões ou problemas abertos 

(Azevedo, 2004). Assim como a 

Ciência tem suas vozes 

contraditórias, o ensino das 

Ciências pode e deve trabalhar com 

dúvidas e controvérsias que 

possam auxiliar a aprendizagem 

dos estudantes. 

 

São 11 os temas apresentados 
que não seguem uma ordenação 
programática de conteúdos para o 
Ensino Médio, mas podem ser 
relacionados com qualquer grade 
curricular para o ensino de Física. As 
unidades que apresentamos no 
material citado acima englobam os 
seguintes temas: SISTEMAS DE 
UNIDADES DE MEDIDAS, de Sandro 
Soares Fernandes que valoriza a 
importância dos processos de 
padronização das medidas na 
organização das sociedades em 
diferentes épocas, apresentando 
momentos do dia a dia; TRÂNSITO E 
A PRIMEIRA LEI DE NEWTON, de 
Paulo Henrique de Sousa Silva, que 
sugere um projeto didático com 
inserção de vídeos encontrados na 
Internet, e que, com base em tais 
materiais, foram elaboradas questões 
abertas para cobrir o conteúdo a ser 
ensinado; MOVIMENTO DOS 
SATÉLITES, de Leandro Batista 
Germano, com abordagem de 
conteúdos sobre Gravitação 
Universal, com problematização 
sobre o uso de satélites e a previsão 
do tempo; ÁGUA DE LASTRO: UM 
PROBLEMA DE HIDROSTÁTICA, de 
Vitor Cossich de Holanda Sales, que 
discute os conceitos de pressão e 
empuxo, baseando-se em desafios e 
propondo uma discussão sobre o uso 
da água de lastro para equilíbrio de 
embarcações e seus efeitos 
ambientais, destacando a importância 
do conhecimento sobre Hidrostática; 
O MOTOR À COMBUSTÃO NA 
SOCIEDADE, de João Paulo 
Fernandes, que aborda conteúdos de 
termodinâmica problematizando a 
controvérsia que envolve tecnologia e 
meio ambiente no contexto da 



 

 

 

produção de automóveis e do 
aquecimento global; 
IRREVERSIBILIDADE, de Carlos 
Frederico Marçal Rodrigues, que 
apresenta os processos físicos 
naturais e sua relação com a 
degradação da energia por meio de 
atividades, ou por vídeos que 
apresentam situações observadas 
cotidianamente, e com reversão 
temporal dos eventos apresentados, 
propiciando uma discussão 
diferenciada da 2a. lei da 
termodinâmica; EFEITO ESTUFA, de 
Leandro Nascimento Rubino, que 
discute os conceitos físicos de 
emissão, reflexão, absorção de 
energia radiante e ressonância como 
consequência do fenômeno do efeito 
estufa, assunto ainda pouco discutido 
no ensino médio, e importante de ser 
aprendido para dar condições sobre 
de compreensão, reflexão  e tomada 
de decisões sobre questões da 
sociedade ; PRODUÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA EM USINAS 
HIDRELÉTRICAS, de José Roberto 
da Rocha Bernardo, utilizando o tema 
como eixo estruturante para 
discussões sobre as questões 
socioambientais, sobre as quais os 
estudantes poderão opinar sobre 
usos alternativos de produção de 
energia; ESPELHOS PLANOS, de 
Eduardo Oliveira Ribeiro de Souza, 
que apresenta histórias em 
quadrinhos de sua autoria com 
situações do cotidiano, enfocando o 
fenômeno físico da reflexão, com 
problematizações para o aluno 
resolver; ONDAS DE RÁDIO E A 
QUESTÃO DAS ―RÁDIOS PIRATA‖, 
de Ana Paula Damato Bemfeito, que 
desenvolve o tema através de uma 
sequência de etapas voltadas para o 

enfrentamento da polêmica 
envolvendo as “rádios pirata”, não 
legalizadas, em que considera as 
dimensões científica, tecnológica, 
social, administrativa e jurídica 
relacionadas ao tema, enfatizando a 
necessidade de informação sobre 
conhecimentos físicos para seu 
entendimento e resolução de 
questões relacionadas ao tema; 
RAIOS X, de Fabio Ferreira de 
Oliveira, onde aborda elementos da 
construção do conhecimento sobre os 
Raios X, com algumas das suas 
aplicações tecnológicas, para 
medicina, odontologia e indústrias, 
mostrando benefícios e malefícios de 
seu uso, e também como foi seu 
surgimento no mundo. 

O material tem sido aplicado 
em diferentes escolas obtendo muito 
êxito na aprendizagem dos alunos. 
As questões polêmicas são debatidas 
em grupos, com a presença do 
professor, para organizar o debate, 
ouvindo os argumentos dos alunos, 
chegando ao fechamento com a 
sistematização do conteúdo 
abordado. Sempre que possível, as 
aulas dos autores dos temas do livro 
são gravadas para posterior análise, 
o que já vem ocorrendo há algum 
tempo, com bons resultados. Material 
das diferentes pesquisas tem sido 
publicado em revistas de circulação 
aberta on line ou em anais de 
eventos em que haja a participação 
do Grupo PROENFIS. 

Em momentos, como 
apresentação de trabalhos em 
eventos científicos ou como oficinas, 
professores e alunos de licenciatura 
em Física têm se mostrado 
interessados, levando material para 
suas escolas de origem, na 



 

 

 

perspectiva de aplicação. Já 
recebemos retorno positivo e 
continuamos a produzir em nosso 
grupo outros temas relacionados ao 
ensino de Física. 
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Resumen 
 

En esta ponencia se presenta el análisis del discurso didáctico que movilizan los 
profesores de ciencias al abordar cuestiones sociocientíficas (CSC), el cual es 
caracterizado en términos de modalidad y cortesía. Los resultados indican la 
necesidad de promover estrategias didácticas que favorezcan las interacciones 
CTSA, a partir del diseño e implementación de unidades didácticas centradas en 
CSC que contribuyan con la formación ciudadana. 
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Introducción  
 

Acorde a las exigencias del 
mundo actual, la apuesta del 
educador es a construir modelos 
didácticos alternativos capaces de 
tratar las contradicciones 
ocasionadas por las diversas crisis 
parciales de la sociedad hasta lograr 
un cambio ético asertivo (Rodríguez, 
1997). 

 
 
Habermas (1999) al referirse a 

la sociedad de nuestra época, 
menciona tres grandes rupturas o 
desequilibrios que evidencian la crisis 
del desarrollo humano, como son: el 
desequilibrio ecológico, el 
antropológico (ruptura de la 
congruencia del sistema de la 
personalidad) y el internacional. El 
primer problema consecuencia de la 
expansión del capitalismo, que 
traspasa el límite de la capacidad de 
la naturaleza, por la explosión 
mundial de recursos (ejemplo: la 
explotación minera a cielo abierto que 
conlleva a terminar con la provisión 
de agua potable, del suelo útil para 
garantizar la alimentación entre 
otros), el segundo que a causa de la 
venta de imágenes del mundo 
distorsionadas y cargadas de 
ideología dominante genera en las 
personas consentimiento para 
resquebrajar el proceso de 
socialización, que según Habermas, 
consiste en la comunicación, 
permitiendo que no tengan la 
capacidad crítica para participar de 
las decisiones políticas quedando en 
mano de unos pocos que desean 
legitimar sus intereses individuales. El 
tercer desequilibrio o ruptura consiste 

en las relaciones internacionales 
también como resultado del 
crecimiento de las fuerzas 
productivas características del 
capitalismo, evidencia la 
autodestrucción de la humanidad por 
la utilización de armas 
termonucleares. 

 
Ante este panorama, el papel 

del educador y de la didáctica 
escolar, invita a la reflexión y a la 
puesta en escena de nuevas 
estrategias, de nuevos enfoques 
alternativos basados en una 
pedagogía y didáctica critica, que 
permitan la reflexión permanente de 
los acontecimientos del mundo y en 
la cual los docentes recuperen el 
papel de liderazgo en la formación de 
ciudadanos conscientes de los 
avances científicos y tecnológicos 
que cada día afectan la sociedad y la 
cultura, además de exigir 
contraposición ética y moral al 
discurso dominante; para que se 
construyan formas alternativas que 
satisfagan las necesidades de los 
seres humanos, sin  poner en riesgo 
el equilibrio ambiental y brindando la 
posibilidad de intervenir 
asertivamente en las decisiones que 
competan a la aldea global. 

 
Rodríguez (1997) describe la 

crisis de la sociedad actual en 
términos de la violencia física y 
estructural producto de una sociedad 
superindustrializada, a la que una 
educación para la paz podría 
proporcionar una posible salida, la 
cual estaría fundamentada en la 
teoría crítica que evoca al aprendizaje 
y a la educación su papel 
emancipador; es aquí que en nuestro 



 

 

 

papel de formadores de formadores 
desarrollamos el análisis del discurso 
didáctico, el cual forma parte de una 
investigación más amplia relacionada 
con CSC en la formación de 
profesores: discursos y enseñanza, 
como una apuesta por la formación 
de la ciudadanía critica, propositiva, 
solidaria y humana, a través de 
docentes en formación y en ejercicio 
profesional que sean capaces de 
proponer nuevas formas de 
humanizar la revolución tecnológica, 
por ejemplo con la reconversión de 
las empresas militares en proyectos 
de utilidad civil, de crear conciencia 
del abuso anti ecologista de la tierra, 
el mar y el espacio aéreo y promover 
un humanismo científico, solidario y 
liberador. Dicho humanismo puede 
promoverse a través del enfoque 
CTSA centrado en la discusión de 
CSC, las cuales permiten el 
desarrollo del pensamiento crítico 
(Solbes y torres, 2012).  

 
Martínez (2010) hace 

referencia a las CSC, comentando 
que son discusiones, controversias o 
temas de interés público (manejados 
generalmente por los medios de 
comunicación masivos) y que están 
ligados a investigaciones científicas y 
tecnológicas de grande impacto en la 
sociedad, como son los transgénicos, 
clonación, uso de células tronco, 
cambio climático, armas nucleares, 
genoma humano, producción y 
utilización de medicamentos, 
cosméticos, experimentación con 
animales, fertilización en vitro, uso de 
productos químicos, entre otros 
temas abarcan un notable impacto 
local y global. 
 

 
METODOLOGIA  
 

Para lograr la caracterización 
de la movilidad del discurso se 
realizaron 12 encuentros; el primero 
direccionado a caracterizar los 
docentes y su posicionamiento al 
asumir en las clases temas 
controversiales como el uso de 
transgénicos para la enseñanza de 
las ciencias;  en el segundo se les dio 
una situación y se analizó asumiendo 
diferentes roles (ambiental, ético, 
científico- técnico, global, etc.), se 
realizaron unidades didácticas donde 
abordaron CSC según el interés de 
los participantes de orden local y/o 
global, y finalmente se desarrolló el 
primer foro de CSC, en el cual en una 
primera parte se trabajó con un 
investigador alrededor de dos 
situaciones controversiales y en la 
segunda se socializaron y evaluaron 
las unidades didácticas propuestas 
por los participantes de un seminario 
– taller desarrollado con estos 
profesores.  

 
Participaron 14 profesores de 

ciencias en ejercicio y 14 profesores 
de química en formación inicial 
producto de una convocatoria abierta 
a través de la Facultad de Ciencia y 
Tecnología, así como estudiantes y 
egresados de la maestría en 
docencia de la química  de la 
Universidad Pedagógica Nacional.  
 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS  
 

Los resultados obtenidos se 
toman a partir de la trascripción de 
las grabaciones de cada uno de los 



 

 

 

encuentros, así como de las unidades 
didácticas y entrevistas. El análisis 
fue fundamentado en el Análisis 
Crítico del Discurso (ACD) en 
términos de su dimensión textual, 
conforme a los elementos de 
modalidad y cortesía propuestos por 
Fairclough  referenciado por Martínez 
(2010), para interpretar la movilidad 
del discurso en términos textuales y 
discursivos; al igual que identificar en 
los participantes del taller las 
competencias de pensamiento crítico 
cuando aborda CSC (Solbes y 
Torres, 2012). 

 
  En los primeros encuentros el 
discurso de los docentes tanto en 
ejercicio como en formación, 
evidencia cierto grado de amenaza 
(cortesías positiva) al usar CSC 
(ejemplo uso de transgénicos), 
aunque dicen que lo usarían, develan 
cierto grado de angustia cuando 
dicen que hay desconocimiento 
científico en sus saberes, que 
necesitan tener conocimiento del 
mismo, pero que este no solo es de 
carácter científico, sino que además, 
exige contextualización política, 
económica, cultural y ética que les 
permita identificarse como docentes y 
contribuir en la formación critica de 
sus estudiantes; los profesores que 
no las usarían son profesores en 
ejercicio, quienes ya han consolidado 
una práctica discursiva en contra de 
estas cuestiones, ya que la ven como 
amenaza contra la evolución y a favor 
del consumismo, evidenciando a la 
luz de la teoría critica, una posición 
ideológica en contra de la sociedad 
super-industrializada. 
 

En el segundo y tercer 
encuentro, aunque la mayoría de 
docentes presentan aceptación por el 
uso de CSC en términos de 
modalidad, en el discurso aún se 
evidencia que algunos docentes lo 
usarían como medio de motivación y 
como estrategia para reforzar los 
contenidos disciplinares, sin embargo 
un buen número de docentes lo 
asume como medio que favorece 
tomar posicionamiento ético, 
ambiental, critico frente a las 
decisiones que afectan la sociedad 
en general, otros evidencian como las 
CSC  promueven al investigación 
docente como parte de su formación 
y practica permanente. 

 
El cuarto encuentro estuvo 

caracterizado por el desarrollo de 
reflexiones dialógicas y discursivas 
entre los profesores en ejercicio y en 
formación liderados por los docentes 
del proyecto, aunque la construcción 
de su práctica discursiva se moviliza 
hacia la construcción de diseños 
curriculares, se manifiesta en el 
discurso que se realizan las 
actividades propuestas desde la 
dirección institucional, se 
interrelacionan, pero no se hace 
evidente la propuesta de los docentes 
en dichas construcciones; los 
docentes en ejercicio son conscientes 
de la elaboración de los mismos, pero 
apuntan a una práctica social en la 
que se deben cumplir objetivos y 
procedimientos que conlleven al 
cumplimiento de los mismos y a 
través de la voz de un docente se 
pone en cuestión lo que esta voz 
puede ser la representación de 
muchos docentes que no participan 
en la construcción de los diseños, se 



 

 

 

limita a realizar actividades lineales y 
direccionadas desde la estructura 
curricular propuesta por la ley, la 
escuela o el direccionamiento 
escolar, sin poner a tela de juicio el 
papel del docente como profesional y 
responsable de la actividades escolar 
(Giroux, 1997).  

 
El quinto, sexto y séptimo 

encuentros se caracterizaron por la 
reflexión en torno al papel social que 
debe caracterizar las unidades 
didácticas y el papel que cumple la 
evaluación, la cual pone en evidencia 
que los docentes asumen que el 
diseño de las unidades permite 
evaluar si se cumple con los objetivos 
propuestos al desarrollar la unidad, 
pero que no tiene coherencia 
discursiva en la función de la 
evaluación con los estudiantes. 

 
Del octavo a decimo 

encuentro, se estableció un espacio 
de seguimiento y diseño de las 
unidades didácticas abordadas por 
los docentes, evidenciando que esta 
forma de trabajo posibilita a los 
docentes en formación desarrollar un 
conocimiento didáctico del contenido 
que le permita movilizar su discurso 
en pro de la formación de ciudadanos 
críticos, donde la preocupación 
central de su actuar no sea la 
trasposición de contenidos ya 
elaborados para pasar de una 
generación a otra los conocimientos 
científicos ya elaborados, sino que le 
permite desarrollar habilidades y 
capacidades de carácter 
investigativo, las cuales se empiezan 
a desarrollar en su práctica docente 
desde el proceso de formación inicial 
y no cuando ha adquirido el título 

profesional. Para los docentes en 
ejercicio, además de ser un medio de 
continuación del proceso formativo, le  
da la posibilidad de reflexionar acerca 
de su praxis, le permite rediseñar la 
didáctica disciplinar, lo convoca al 
trabajo en equipo interdisciplinar y en 
especial le permite ser escritor e 
investigador de su práctica docente, 
donde va fortaleciendo, 
estructurando, reestructurando y 
formando su epistemología como ser 
cultural y transformador, en términos 
de lo propuesto por Rodríguez (1997) 
se trata de promover prácticas 
centradas en el humanismo científico, 
solidario y liberador.  
 
CONCLUSIONES 
 

Los resultados del proyecto de 
investigación evidencian que el 
trabajo por grupos del profesorado en 
ejercicio y en formación inicial 
favorece un trabajo colaborativo, en 
el cual la polifonía permite un 
aprendizaje mutuo, a la par que 
promueve el desarrollo de habilidades 
de pensamiento crítico y moviliza el 
discurso de los docentes de una 
didáctica tradicional tecnicista a una 
aproximación crítica, en la cual el 
docente propone UD sobre CSC que 
reconfiguran u reconstruyen la visión 
de currículo construido y estático. En 
su lugar se proponen espacios de 
discusión y de formación a través de 
conocimientos de frontera, que 
consolidan la interdisciplinariedad de 
conocimiento, rompen el esquema de 
trabajo de la escuela tradicional, 
convocan al trabajo investigativo y en 
equipo, reconfiguran nuevas 
dinámicas del aula y permiten tener 



 

 

 

una visión de ciencia al servicio de la 
humanidad. 

 
Los docentes al asumir la 

CSC, manifiestan la falta de 
conocimiento científico, lo que 
convoca a trabajos en equipo de 
docentes de tipo interdisciplinar, ya 
que el diseño y realización de las UD  
exige además del dominio disciplinar 
una comprensión de la ciencia de 
índole histórico, filosófico, ético, 
moral, social y político, que denote  
de esta manera que la formación de 
docentes debe garantizar el 
desarrollo del pensamiento crítico. 
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Resumo 
 

A pesquisa que aqui desenvolvemos se refere a um levantamento da produção 
científica sobre atividades e propostas pedagógicas vinculadas com a perspectiva 
CTS, em periódicos e encontros de pesquisadores de grande relevância para o 
Ensino de Ciências. Nosso objetivo neste trabalho foi apresentar dados 
quantitativos sobre a produção científica e numa análise qualitativa e descrever os 
temas e conteúdos científicos abordados nos artigos. Com a análise quantitativa é 
possível observar que as publicações de práticas e atividades pedagógicas em 
CTS são iniciadas a partir do ano de 2001 e que ao longo dos anos a produção 
está crescendo, sendo constatado um aumento representativo entre os anos de 
2008 e 2010. Com a análise qualitativa foi possível observar três 
encaminhamentos para o desenvolvimento das atividades propostas nos artigos 
analisados, perspectiva Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA), a 
proposta CTS vinculado com aspectos teóricos do educador brasileiro Paulo Freire 
e uma visão clássica de CTS, que assim denominamos por possuir um 
delineamento relacionado as visões de CTS desenvolvidas por Aikenhead (1994), 
pesquisador pioneiro nesta discussão. 
 
 
Palavras chaves: Ensino de Ciências; Ciência – Tecnologia – Sociedade (CTS); 
Revisão de Literatura. 
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Introdução 
 

A pesquisa que aqui 
desenvolvemos se refere a um 
levantamento da produção científica 
sobre atividades e propostas 
pedagógicas vinculadas com a 
perspectiva CTS, em periódicos e 
encontros de pesquisadores de 
grande relevância para o Ensino de 
Ciências (EC). Nosso objetivo, em um 
primeiro momento, é descrever 
quantitativamente a produção, 
indicando o numero total de artigos 
(periódicos) e trabalhos (encontros 
científicos) selecionados ao longo dos 
anos pesquisados, áreas com maior 
frequência de publicação e principais 
temas que pautam o desenvolvimento 
de tais pesquisas nas esferas do 
Ensino Básico (Educação Infantil, 
Ensino Fundamental, Médio e 
Técnico) e Superior. 

Em um segundo momento, 
com uma análise qualitativa, nosso 
objetivo é de  descrever os temas e 
conteúdos científicos relacionados, 
buscando uma discussão sobre  
como a comunidade de 
pesquisadores em EC está se 
apropriado do referencial em CTS 
para desenvolver e implementar  
atividades de ensino nessa  
perspectiva. 

 
Quadro metodológico: a análise de 
conteúdo proposta por Laurence 
Bardin  
 

Neste levantamento 
bibliográfico nosso principal objetivo é 
descrever quantitativamente e 
qualitativamente a produção de 
atividades e propostas pedagógicas 
vinculadas com a perspectiva CTS no 

EC. Neste sentido, a análise de 
conteúdo proposta por Bardin (2011: 
22) nos auxiliou a construir e 
desenvolver, metodologicamente a 
presente análise. 

 
No plano metodológico, a 

análise de conteúdo se divide entre 
uma abordagem quantitativa e uma 
abordagem qualitativa. Na análise 
quantitativa, presente na primeira 
etapa do nosso estudo, o que serve 
de informação para a descrição dos 
nossos resultados é a frequência com 
que surgem certas características do 
conteúdo. Na análise qualitativa é a 
presença ou a ausência de uma 
característica de conteúdo ou de um 
conjunto de características num 
determinado fragmento que é tomado 
em consideração (Bardin, 2011: 27).  
 
Procedimentos de pesquisa e 
delimitação do corpus de análise 
 

Nossa base de dados para 
realização deste levantamento levou 
em consideração periódicos e 
encontros de legitimados pela 
comunidade de pesquisadores em 
EC no contexto educacional 
brasileiro, sendo estes: Ciência e 
Educação – UNESP (C&E); Revista 
Brasileira de Pesquisa em Ensino de 
Ciências (RBPEC) Ensaio – UFMG; 
IENCI – UFRGS; Revista Brasileira 
de Ensino de Física (RBEF); Química 
Nova na Escola (QNE); Caderno 
Brasileiro de Ensino de Física 
(CBEF); Alexandria – UFSC ; Física 
na Escola (FnE); Revista Ensino, 
Saúde e Ambiente – UNIPLI (RESA) ; 
Encontro Nacional de Pesquisa em 
Educação em Ciências (ENPEC) e 



 

 

 

Encontro de Pesquisa em Ensino de 
Física (EPEF). 

 
Com a seleção da base de 

dados concluída, iniciamos a busca 
de artigos. Esta seleção consistiu na 
leitura dos títulos, palavras- chave e 
resumos, considerando alguns 
descritores que possibilitassem 
indicar que um determinado artigo ou 
trabalho desenvolveu a temática 
CTS. Expressões como Ciência-
Tecnologia-Sociedade, Ciência-
Tecnologia-Sociedade-Ambiente e as 
siglas CTS e CTSA nos ajudaram a 
identificar tais pesquisas.  
 
A presença da temática CTS nos 
periódicos e eventos analisados: 
aspectos quantitativos e 
qualitativos  
 

Nosso objetivo inicial, no 
presente artigo, é apresentar alguns 
dados quantitativos do levantamento 
realizado. Neste sentido construímos 
uma tabela que relaciona os 
periódicos e eventos, período 
analisado e o número de artigos e 
trabalhos selecionados. Esta tabela 
indica que a temática CTS aplicada 
ao desenvolvimento de atividades ou 
propostas didáticas está 
representada por um pequeno 
conjunto de artigos, 
aproximadamente 0,6% do que foi 
analisado. Podemos observar um 
número expressivo de artigos na C&E 
quando comparados a outros 
periódicos, sendo este, publicando, a 
cerca do tema desde o ano de 2001, 
periódico pioneiro nas publicações no 
contexto brasileiro.Com este 
levantamento observamos que ao 
longo dos anos a produção de 

atividades relacionadas ao tema CTS 
está crescendo, sendo constatado um 
aumento representativo de 2008 à 
2010. 

 
Com a leitura do material, 

conceituada por Bardin (2011:128) 
como leitura flutuante, foi possível em 
um primeiro momento identificar o 
delineamento de algumas pesquisas 
e assim classificar os artigos, a priori 
em três categorias, indicando o 
publico alvo em que a atividade é 
desenvolvida ou proposta, são elas:  
Escola Básica, Ensino Superior e 
Espaços não Formais de Ensino. 

 
A Categoria Escola Básica faz 

referência a propostas didáticas 
direcionadas para Educação Infantil, 
Ensino Médio, Ensino Fundamental, 
Educação de Jovens e Adultos e 
Ensino profissionalizante. O Ensino 
Superior indica artigos que 
relacionam principalmente a 
formação inicial e continuada de 
professores. Espaços não Formais de 
Ensino são artigos cujo 
desenvolvimento e aplicação de uma 
determinada atividade foi realizada 
em Museus e Centros de Ciências. 
Considerando estas três categorias 
que emergiram com nossa leitura 
inicial, explicitaremos alguns 
apontamentos relacionados com 
estes três eixos (Ensino Básico, 
Ensino Superior e Espaços não 
formais), nos periódicos, tendo como 
objetivo central estudar  como os 
autores se apropriam e desenvolvem 
atividades no contexto do ensino em 
CTS. 
 
 
 



 

 

 

A tabela 1 foi constituída tendo 
como base a leitura completa dos 
artigos selecionados de acordo com o 
quantitativo descrito anteriormente, 
tendo como base somente os 
periódicos.  Nela é possível ter uma 
visão geral do que foi desenvolvido, 
relacionando disciplinas, níveis de 
ensino, temáticas centrais de 
abordagens, conteúdos curriculares e 
recursos didáticos utilizados. Com 
esta descrição foi possível agregar 
temáticas comuns em diferentes 
trabalhos  relacionado os diferentes 
tipos de abordagens e apropriações 
da perspectiva CTS nas atividades 
desenvolvidas. 

 



 

 

 

 
 
 
 

Tabela 1: Uma visão geral das atividades desenvolvidas na perspectiva CTS 

Disciplina  Nível de 
Ensino 

Temas  Conteúdos 
Curriculares  

Recursos 
Didáticos  

Ciências  
Ensino 
Fundamental 

Armas químicas; 
biológicas 
 

Física moderna e 
contemporânea;  
Aspectos químicos;  

RPG(Roler Play 
Games),Musica 
Textos Científicos 

  Biocombustíveis  Energia;Aspectos 
Físicos;  

 

Biologia  Ensino Médio  Aquecimento global; 
Temas controversos; 
Temas geradores;  
sociocientíficos; 

Ciclo da água; 
 

Textos Científicos 

Física  Ensino 
Profissional  
Ensino Médio  
Educação de 
Jovens e 
Adultos  

Desigualdades 
sociais; 
Divulgação científica;   
Temas controversos; 
Temas geradores ; 
Temas sociocientífico; 
Ética ; 
Nanotecnologia;  
Política; 

Caloria;  
Condutividade 
elétrica;  
Energia;  
Nanotecnologia;  
Física Moderna;  
Radiação;  

Fotografias  
Júri simulado  
Debate simulado 
Textos Científicos  
Teatro  
Vídeos 

Química  Ensino Médio Conflitos ambientais; 
Descartes de pilhas; 
Temas controversos; 
Temas sociocientífico; 

Energia;  
PH da água;  
Pilhas;  
Potência;  
Química orgânica;  

Textos Científicos  
Vídeos 
 

Didática  Nível 
Superior  

Construção de 
praticas CTS; 

Formação de 
professores; 
Prática educacional; 

Textos científicos  

Engenharia Nível 
Superior 

Materiais didáticos.  Física Geral. Problemas 
Geradores. 



 

 

 

 
Nesta tabela é possível 

observar os principais campos de 
confluência dos materiais e propostas 
pedagógicas em suas diferentes 
esferas de ensino e que os textos 
científicos são utilizados como a 
principal estratégia de ensino para 
abordagem de temas que relacionam 
aspectos sociais, tecnológicos e 
científicos. 
 
 
 
Considerações Finais  
 

Com a análise quantitativa é 
possível observar que as publicações 
de práticas e atividades pedagógicas 
em CTS são iniciadas a partir do ano 
de 2001, sendo este um dado que 
indica o início da consolidação teórica 
da perspectiva CTS em pesquisas 
relacionadas com o EC, no contexto 
educacional brasileiro. 
Podemos observar que o quantitativo 
de publicações ao longo dos anos 
não é tão expressivo quando 
comparado com o total de artigos 
publicados em cada periódico 
analisado, porém esta discussão, ao 
longo dos anos, vem ganhando 
grande visibilidade no EC e isso pode 
ser constatado com um aumento 
expressivo nos últimos quatro anos. 
 

Foram encontradas atividades 
em todas as esferas de ensino 
(Ensino Superior, Ensino Médio e 
Fundamental, Educação não Formal), 
tendo um quantitativo maior 
direcionado para a Educação Básica. 
Com a análise qualitativa foi possível 
identificar a heterogeneidade da 
produção de atividades e propostas 

pedagógicas relacionadas com a 
perspectiva CTS.  
Foi possível observar três 
encaminhamentos para o 
desenvolvimento das atividades 
propostas nos artigos analisados. O 
primeiro foi a construção de 
atividades tendo como base teórica a 
perspectiva Ciência-Tecnologia-
Sociedade-Ambiente (CTSA). O 
segundo foi a proposta CTS 
vinculado com aspectos teóricos do 
educador brasileiro Paulo Freire.  O 
terceiro possuía uma visão clássica 
de CTS, que assim denominamos por 
possuir um delineamento relacionado 
as visões de CTS desenvolvidas por 
Aikenhead (1994:51), pesquisador 
pioneiro nesta discussão. 
 

Pensamos que são 
encaminhamentos que podem ser 
desenvolvidos de forma integrada e 
que não existem diferentes 
perspectivas e sim um conjunto delas 
que em consonância formam a 
perspectiva CTS, que por sua vez 
pode ser interpretada e 
recontextualizada levando-se em 
consideração as especificidades de 
cada atividade desenvolvida.   
Os conflitos ambientais e os temas 
controversos são temas mais 
frequentemente desenvolvidos em 
trabalhos delineados pela perspectiva 
CTSA (Andrade e Carvalho, 2002; 
Monteiro et al. 2012; Rebelo et al. 
2009; Zuin et al. 2009; Batista et al. 
2010), o que não impede que estes 
temas sejam trabalhados em uma 
abordagem freiriana (Auler; 
Delizoicov, 2006; Carletto ; Pinheiro, 
2010; Muenchen; Auler, 2007)  ou 
clássica (Samagaia ; Peduzzi, 2004; 
Barbosa, Lima; Machado, 2012). 
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Resumo 
 
A relação ciência e sociedade é abordada a partir da análise de uma questão do 
Questionário de Opiniões sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade (COCTS) do 
Projeto Ibero-americano de Avaliação de Atitudes Relacionadas com Ciência, 
Tecnologia e Sociedade (PIEARCTS) que trata sobre a motivação dos cientistas 
para realizar seu trabalho. A questão foi aplicada a alunos e professores do Centro 
Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow (CEFET/RJ). Os resultados 
mostraram que, diferentemente do esperado, os professores, de forma geral, 
tiveram um índice atitudinal inferior ao dos alunos. A partir dos resultados obtidos 
buscamos elucidar quais as concepções predominam a respeito da motivação 
científica. A análise desses resultados leva ao questionamento sobre a 
contribuição do sistema formal de ensino para a perpetuação de uma visão 
ingênua de ciência. 
 

 
Palavras-chave: CTS, questionário de opiniões, crenças e valores, PIEARCTS 
 
 
 



 

 

 

Introdução 
 

A discussão atual sobre Natureza 
da Ciência (NdC) em um sentido para 
além da epistemologia, é um caminho 
para analisar as relações entre 
ciência e sociedade. Para Vázquez-
Alonso et al (2008): 

 
O conceito de NdC engloba uma 

variedade de aspectos sobre o que é 
ciência, seu funcionamento interno e 
externo, como constrói e desenvolve 
o conhecimento que produz, os 
métodos que usa para validar esse 
conhecimento, os valores envolvidos 
nas atividades científicas, a natureza 
da comunidade científica, os vínculos 
com a tecnologia, as relações da 
sociedade com o sistema 
tecnocientífico e vice-versa, as 
contribuições desta cultura e o 
progresso da sociedade. 

 
 Este trabalho trata sobre o 
funcionamento interno da ciência, 
especificamente de quem faz ciência 
e quais são suas motivações para 
fazê-la. 
 

A área da sociologia no século 
XX foi marcada por diversos estudos 
sobre ciência e produção do 
conhecimento científico. Para Merton 
(1973), a ciência requer dos 
cientistas, como condição de sua 
eficácia, algumas disposições de 
caráter moral, o Ethos Científico, um 
conjunto de normas sociais que 
orientam a prática dos cientistas. 
Para o sociólogo a motivação pessoal 
dos cientistas não tem importância, 
mas sim a forma que as instituições 
operam, especialmente, por meio de 
recompensas e alocação de recursos.  

 
Em meados da década de 1970 

um grupo conhecido como Programa 
Forte, explicava a produção do 
conhecimento científico a partir de 
fatores sociais. David Bloor (2009) 
defende que até o conhecimento 
matemático e físico são tão 
dependentes de fatores sociais 
quanto de seus próprios fenômenos. 
Barnes e Edge (1982) utilizaram o 
conceito de interesses como princípio 
explicativo na produção do 
conhecimento científico. 

 

Mas qual seria o cerne motivador 
da atividade científica? Latour e 
Woolgar (1997) defendem que a 
formação do pesquisador é marcada 
por normas que vão sendo impostas 
ao longo de sua carreira. Normas 
essas, que nem sempre aparecem de 
forma explícita. Em Ciência em Ação, 
Latour (2000) desmistifica a visão da 
opinião pública sobre a 
profissionalização do cientista e 
busca desfazer a visão de que para 
ser cientista basta usar jaleco branco, 
não havendo necessidade que esse 
profissional se envolva com a política 
institucional. 

 
 A concepção de Latour sobre as 
disputas que envolvem a construção 
do conhecimento remete a obra de 
Fleck (2010), que em seus estudos 
sobre a epistemologia científica 
concede a ciência um caráter de 
atividade coletiva complexa.  
 
 
 
 
 



 

 

 

A partir da ideia de ciência, como 
atividade humana e portanto 
construída socialmente, questiona-se 
no presente trabalho quais os fatores 
que professores e alunos acreditam 
motivar o trabalho científico.  
 

Metodologia  

 
O Projeto Ibero-americano de 

Avaliação de Atitudes Relacionadas 
com Ciência, Tecnologia e Sociedade 
(Vázquez-Alonso et al., 2011) busca 
o entendimento social da ciência e 
sua dimensão humana, com impacto 
direto acerca da Natureza da Ciência 
(NdC) (Acevedo-Díaz et al, 2007). O 
principal objetivo é realizar um 
diagnóstico da compreensão de 
Ciência, Tecnologia e Sociedade 
(CTS), com amostras de alunos e 
professores, para informar e 
identificar seus pontos fortes e fracos, 
melhorar o ensino e a aprendizagem 
da ciência e tecnologia, melhorar a 
formação inicial e continuada dos 
professores. 

  
O método escolhido tem origem 

nos questionários VOSTS (Views on 
Science-Technology-Society) e TBA-
STS (Teacher‟s Belief about Science-
Technology-Society), esses 
questionários foram adaptados ao 
contexto espanhol dando origem ao 
Cuestionario de Opiniones sobre 
Ciencia, Tecnologia y Sociedad 
(COCTS). 

 
A partir do COCTS foram 

selecionadas 30 questões com 200 
frases empíricas, que deram origem a 
2 questionários, os entrevistados 

identificaram com números de 1 a 9 
da escala acordo/desacordo, sendo 
os menores números associados a 
completa discordância frente a frase 
e os maiores a completa 
concordância.  

 
As frases foram avaliadas 

previamente por um grupo de juízes 
que as classificaram em três 
categorias8: Adequadas (A), Ingênuas 
(I) ou Plausíveis (P). (Vázquez-
Alonso et al., 2011).  

 
Os resultados da aplicação do 

questionário foram obtidos por meio 
do cálculo do índice atitudinal (ver 
quadro 1), a partir de uma escala de 
conversão de pontuação direta. 

                                                 
8
 As consideradas adequadas são as frases 

nas quais há uma informação válida e 
coerente com a visão de natureza da ciência, 
compartilhada pelos especialistas. Uma frase 
é classificada como Ingênua quando 
apresenta uma afirmativa, opinião ou 
informação totalmente incoerente com a 
realidade científica proposta pelos juízes. 
Quando a frase não encontra total 
concordância com a realidade, nem total 
discordância, isto é, quando há informação 
válida, mesmo que não totalmente coerente, 
os juízes classificaram-na como plausível. 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 1. Escala de conversão da pontuação direta em índices atitudinais. 

 

Fonte:  Manassero, Vázquez-Alonso y Acevedo,2004. 
 

 

Categorias      Nº   de 
                         frases                 Escala de valores: transformação das pontuações diretas em índices atitudinais  

Escala direta 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

Grau de acordo 
 

 

Total 
 

Quase 
total 

 

Alto 
 

Parcial 
alto 

 

Parcial 
 

Parcial 
baixo 

 

Baixo 
 

Quase 
nulo 

 

 

Nulo 

Adequadas Na 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 

Palusíveis Np -2 -1 0 1 2 1 0 -1 -2 

Ingênuas Ni -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4       

      Total        N                    índice de frase (normalização): x/4(2) 



 

 

 

As respostas foram classificadas 
e valores foram atribuídos para 
expressar o resultado no índice 
atitudinal que varia entre +1 e -1, 
sendo esperado que o resultado dos 
professores ficasse mais próximo ao 
coeficiente desejado (+1), em virtude 
do contato com questões sobre 
Ciência por mais tempo que os 
alunos. 

 
A questão escolhida para análise 

no presente trabalho foi a de número 
60111 do questionário, a respeito da 
motivação científica, a saber: 
 

60111 A maioria dos cientistas está 

motivada para se esforçar muito no seu 
trabalho. A razão PRINCIPAL da sua 
motivação pessoal para fazer ciência é: 
A. ganhar reconhecimento, já que de 
contrário o seu trabalho não seria aceito. 
B. ganhar dinheiro, porque a sociedade 
pressiona os cientistas a esforçar-se por 
recompensas econômicas. 
C. adquirir um pouco de fama, dinheiro e 
poder, porque os cientistas são como todos 
os outros. 
D. satisfazer a sua curiosidade sobre o 
mundo natural, porque gostam de aprender 
mais e resolver os mistérios do universo 
físico e biológico. 
E. resolver problemas curiosos para 
conhecimento pessoal e descobrir novas 
ideias ou inventar coisas para benefício da 
sociedade (por exemplo: remédios, 
soluções para a contaminação, etc.) Tudo 
isso junto representa a principal motivação 
da maioria dos cientistas. 
F. inventar e descobrir coisas novas, 
desinteressadamente, para a ciência e a 
tecnologia. 
G. descobrir novas ideias ou inventar 
coisas para o benefício da sociedade (por 
exemplo, remédios, soluções para a 
contaminação, etc.). 
H. não é possível generalizar porque a 
motivação principal dos cientistas varia de 
uns para outros. 

 

 
 

Análise dos Resultados 
 

Foram aplicados 470 
questionários a alunos e professores 
do Centro Federal de Educação 
Tecnológica Celso Suckow, sendo 
299 estudantes iniciais (pré-
universitários ou no início da 
universidade), 58 estudantes finais 
(final da universidade) e 113 
professores. Os resultados foram 
analisados a partir dos três grupos 
amostrais supracitados. 

 
 
 
A partir da ideia de ciência, como 

atividade humana e portanto 
construída socialmente, acrescentada 
a um dos mitos da ciência de que a 
sociedade considera os cientistas 
gênios que vivem isolados (Gil-Pérez 
et al., 2001), é possível perceber que 
esta deturpação aparece nos 
resultados sobre a questão analisada 
neste trabalho. A figura abaixo 
apresenta o resultado por grupo 
amostral. 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Gráfico contento os índices atitudinais de estudantes inicias, estudantes 
finais e professores. 
 

 
Fonte: Elaborada pelos autores com base na questão número 60111 do questionário PIEARCTS.  

 

 



 

 

 

De forma geral, apenas na frase 
B. “ganhar dinheiro, porque a 
sociedade pressiona os cientistas a 
esforçar-se por recompensas 
econômicas”, os professores 
obtiveram um índice mais alto do que 
os alunos, deste modo, adotando a 
perspectiva do PIEARCTS - que 
defende que quanto mais tempo de 
contato com questões sobre Ciência 
sofistica o pensamento sobre o tema 
- não se confirma. 
Conclusões 
 

O presente trabalho, de caráter 
exploratório, pretende contribuir com 
a discussão sobre a temática da 
análise das crenças e atitudes sobre 
a NdC e reconhece que não trata-se 
de tarefa fácil, sobretudo em um 
campo em que há pouco consenso, 
como a natureza da ciência e quando 
o objeto em análise traz outro ponto 
também não consensual, o campo 
das motivações. A dificuldade de se 
trabalhar os aspectos que motivam a 
atividade científica já havia sido 
tratada por Latour (2000) como 
controversa.  

 
 
Os resultados obtidos pela 

análise da questão 60111 do 
questionário PIEARCTS indicam 
crenças e valores possivelmente 
associados a visões deformadas da 
ciência, visões que esperávamos 
serem desconstruídas em ambiente 
escolar, contudo esses resultados 
levam a discussão sobre como essa 
desconstrução será possível, uma 
vez que professores apresentam, a 
partir da metodologia utilizada, uma 
visão menos sofisticada de ciência 
que os alunos. 

Defende-se, portanto, que a 
abordagem CTS seja considerada 
durante a elaboração de currículos e 
percurso formativo dos professores, 
pois a mesma permite um trabalho 
voltado para a interdisciplinaridade e 
contextualização em torno de temas 
relevantes para a coletividade, 
favorecendo a alfabetização 
tecnocientífica dos alunos, indicando 
a formação de cidadãos mais 
esclarecidos sobre a área 
(CHRISPINO, 2013). 

 
A análise desses resultados 

levanta pontos a serem tratados em 
trabalhos futuros, como a 
contribuição do sistema formal de 
ensino para a perpetuação de uma 
visão ingênua de ciência e possíveis 
enfoques sobre a formação inicial e 
continuada de professores e currículo 
escolar. 
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Resumo 
 
Abordagens temáticas no desenvolvimento de currículo em Ciências são apontadas 
como possibilidade de atender às atuais recomendações das reformas curriculares de 
um ensino contextualizado e interdisciplinar, mais próximo do mundo da vida dos 
estudantes. Problematizou-se possíveis aproximações do enfoque CTS e Situação de 
Estudo (SE)11 como forma de produção e desenvolvimento de currículo a partir de 
temas sociais relevantes no âmbito da Educação Básica. Considerou-se como objeto 
de análise qualitativa uma SE produzida e desenvolvida no ano de 2011, pelos 
professores-autores, no contexto da formação inicial de professores – Licenciatura em 
Química da UNIJUÍ (Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do 
Sul, Brasil). Reconheceu-se a Química na atividade agrícola como uma problemática 
social relevante para uma SE pela riqueza conceitual e por permitir boas articulações 
com os princípios balizadores do enfoque CTS, sendo constitutiva do licenciando, 
professor-pesquisador, no espaço e tempo da sua formação inicial. 
 
 
Palavras-chave: Abordagens Temáticas, Interdisciplinaridade e Contextualização. 
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Introdução 
 

Produzir e desenvolver currículo 
escolar na Educação Básica com o 
objetivo de contemplar a realidade 
sociocultural dos estudantes, através 
dos princípios da interdisciplinaridade 
e da 
contextualização/recontextualização 
dos conteúdos científico-escolares, 
constituem-se em um ideário nas 
atuais reformas curriculares. Isso é 
destacado, por exemplo, em 
documentos oficiais, como as atuais 
Diretrizes Curriculares para o Ensino 
Médio no Brasil (Brasil, Resolução 
CEB nº 02/2012). No contexto da 
produção curricular em universidades 
e escolas, aposta-se em „abordagens 
temáticas socialmente relevantes‟ 
para avançar nessa possiblidade, 
conforme expresso por Auler (2007): 
<talvez, seja salutar a passagem da 
abordagem conceitual para a 
abordagem temática> (Auler, 2007: 
169). A educação escolar básica, 
entendida como formação geral 
obrigatória, com qualidade e gratuita 
para todos, persegue, segundo 
Kuenzer (2002), uma nova 
identidade, menos dicotômica, dual e 
propedêutica. Isso pode ser possível 
quando os professores de escola 
(Maldaner, 2007a) forem 
protagonistas do processo de 
produção e desenvolvimento de 
currículo, e que se mostra mais eficaz 
quando se dá de maneira 
indissociável de sua formação.  

 
As normativas12, produzidas no 

Brasil há menos de duas décadas, 

                                                 
12

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, Lei 9394/96 e os documentos 

que orientam o processo recente de 
reestruturação curricular, bem como, 
o seu acompanhamento através da 
pesquisa, evidenciam a necessidade 
de maior diálogo entre os conteúdos 
científicos escolares com seu entorno 
local e global (Abreu e Lopes, 2010; 
Ritter-Pereira, 2011; Ricardo, 2005). 
São contestados os currículos 
escolares normalmente carregados 
de conteúdos fragmentados que 
fazem pouco sentido para o mundo 
da vida dos estudantes. De diferentes 
origens e motivações, as abordagens 
temáticas são apontadas como 
adequadas por proporcionarem 
concretude aos princípios balizadores 
de práticas interdisciplinares e 
contextualizadas. Temas geradores, 
temas sociais relevantes, situações 
de estudo, situações sociais 
problemáticas, unidades temáticas, 
dentre outros, são enunciados como 
possibilidades a serem testadas. 

 
No entanto, quando se investiga 

o desenvolvimento de tais propostas 
vê-se que dentre inúmeros entraves 
está a dificuldade dos professores da 
Educação Básica para escolherem os 
temas e, ao mesmo tempo, 
estabelecerem diálogo com os 
conteúdos culturais necessários às 
novas gerações na problematização, 
equacionamento e entendimento de 
um tema proposto. Pergunta-se: O 
que são temas de relevância social 
dentro do contexto escolar e como 

                                                                     
oficias  subsequentes produzidos pelo MEC e 
a Câmara de Educação Básica (CEB) – 
Diretrizes, Parâmetros e Orientações 
Curriculares Nacionais: Resolução CEB nº 
03/1998; Resolução CEB nº 02/2012; 
Resolução CEB nº 04/2010, dentre outros. 
 



 

 

 

abordá-los? Se partirmos do 
pressuposto que temas são situações 
reais a serem estudadas com base 
em determinados conteúdos e 
conceitos científicos, questiona-se: 
com que ferramentas teórico-
metodológicas recontextualizá-los na 
ação pedagógica escolar? 

 
Ainda que em contexto mais 

restrito do Ensino na área das 
Ciências Naturais e suas Tecnologias 
(CNT), a Situação de Estudo (SE) 
propõe temas conceitualmente ricos, 
isto é, capaz de produzir sentido e 
significado para aquilo que se ensina 
na escola. No presente trabalho, 
considerou-se como objeto de análise 
uma SE produzida e desenvolvida no 
ano de 2011 em contexto da 
formação inicial – Curso de Química 
Licenciatura da UNIJUÍ - em diálogo 
retrospectivo com pressupostos da 
abordagem CTS. A SE foi proposta 
na época pela autora do presente 
trabalho como atividade no Programa 
de Pós-Graduação em Educação nas 
Ciências, Mestrado, da mesma 
universidade, juntamente com seu 
orientador e professor da disciplina 
de Estágio Supervisionado IV. A 
apropriação da SE pelos 
licenciandos, como ferramenta de 
produção e desenvolvimento de 
currículo, enquadra-se na ideia de 
constituir o professor-pesquisador de 
sua prática e autor do currículo que 
passa a desenvolvê-la nas escolas, 
superando a ideia de simples 
aplicador de currículo produzido por 
outros. 

  
O caminho metodológico com 

que foi conduzida a investigação 
seguiu os pressupostos da pesquisa 

qualitativa (Lüdke; André, 1986). A 
SE foi analisada à luz dos 
pressupostos da abordagem CTS no 
âmbito de sua relevância social e, no 
que se refere à aprendizagem, à luz 
da significação conceitual segundo 
Vigotski (2001). Analisou-se a 
abordagem de conceitos da Química 
Orgânica e se a atividade agrícola, 
tema da SE, proporciona debates e 
processos interativos necessários à 
significação conceitual. Os 
acadêmicos pertencem a essa 
Região de intensa atividade agrícola, 
constituindo-se em si tema de 
relevância social pelo tipo de 
produção que é realizada (agricultura 
de exportação), sendo, ainda 
conceitualmente rica para a 
significação de conceitos químicos no 
entendimento do que acontece com o 
ambiente, a natureza do solo, os 
resíduos químicos, os produtos 
químicos dos insumos, entre outros, 
nesse tipo de atividade econômica 
predominante. 

 

Resultados e discussão 
 

A SE visa interligar conceitos 
entre si na tentativa de atingir sempre 
maior nível de significação partindo 
de uma situação concreta e de 
vivência, que neste caso, é o 
contexto agrícola. 

 
Na perspectiva 
Vigotskiana, conceitos 
são construções humanas 
históricas que, em novos 
contextos, adquirem 
sentidos e significados 
renovados. Desta forma 
conceitos e conteúdos 
científicos são 



 

 

 

recontextualizados, 
mesmo que os sentidos 
iniciais produzidos ainda 
estejam distantes dos 
significados precisos que 
esses conceitos possuem 
no contexto científico ou 
no sistema conceitual que 
constituem. O controle de 
sentidos no contexto 
pedagógico, geralmente 
exercido pelo professor, 
permite que os 
significados evoluam na 
direção necessária 
(Maldaner, 2007: 246). 
 

Parte-se do pressuposto que 
uma palavra associada a um contexto 
real, como na SE, produz sentido 
porque tem a referência explícita no 
novo contexto, com isso mobiliza 
outros conceitos que evoluem e são 
ressignificados. Sendo a agricultura 
parte do contexto sociocultural dos 
estudantes tem-se nela um tipo de 
linguagem que se torna mais que 
instrumento de comunicação entre os 
sujeitos, e passa a ser constitutiva do 
pensamento. 

 
Introduziu-se a SE com um texto 

que objetivou dar ênfase na forma 
como veio evoluindo a prática da 
agricultura na história de constituição 
da raça humana quando deixa de ser 
nômade, da agricultura de 
subsistência à comercial e desta para 
a monocultura. O texto apresentou 
um preâmbulo dessa história, que 
gerou aculturamento e necessidade 
de novas tecnologias para produção 
de novas substâncias, a exemplo dos 
agroquímicos, formando assim a 
nova sociedade agrícula e seus 
desdobramentos, inclusive de 
impacto ambiental. 

 
Problematizou-se, o que representou 

na evolução do conhecimento químico o 
homem ter introduzido sementes na terra 
e esperado o tempo para germinar? o que 
provavelmente deve ter levado o homem a 
esse ato e o que ele representou na 
cultura humana? 

 

A intencionalidade dessa 
abordagem é dar contexto ao estudo 
das reações químicas em vegetais, 
pela tomada de consciência de que 
sem esse conhecimento o homem 
não teria evoluído em larga escala na 
produção de agroquímicos na busca 
de alimentos de melhor qualidade. 
Desde o início de seu ciclo de vida, a 
planta retira nutrientes da própria 
semente que a originou e em seguida 
passa a fabricá-los a partir de 
matérias primas presentes no 
ambiente: o solo, a água e o ar, 
através da fotossíntese, com 
incorporação de átomos de C, H e 
O, e de outras formas de 
incorporação de outros elementos 
necessários para a planta, como o N, 
S, P e muitos micronutrientes. Em 
seguida, a abordagem das reações 
de condensação explica o processo 
de polimerização de moléculas de 
glicose para a formação do amido e 
celulose através da união desse 
monômero na posição cis ou trans, 
relacionada ao cultivo do milho.  

 
De outra parte, o aumento da 

produtividade induziu o 
desenvolvimento de substâncias 
artificiais que precisaram ser 
acrescentadas ao solo principalmente 
em função das práticas de 
monocultura. A diferença entre 
adubos orgânicos e inorgânicos pela 
composição química gerou a 



 

 

 

necessidade de serem introduzidos 
pela SE novos conceitos associados 
ao ciclo do Nitrogênio em cultivares 
da classe das leguminosas como a 
soja. Da mesma forma, as práticas de 
adubação provocaram um 
desequilíbrio na cadeia alimentar 
ocasionando o desenvolvimento de 
pragas e ervas daninha que levou ao 
estudo da relação fertilizante x 
agrotóxico e a prática da rotação de 
cultura. Assim, entendeu-se que a 
atribuição de significados aos 
conceitos de Química Orgânica 
articulada à abordagem histórica da 
agricultura permite ao estudante 
compreender que a síntese, utilidade 
e aplicação das substâncias em 
nosso dia a dia estão diretamente 
associadas ao conhecimento que se 
tem da composição, das 
propriedades e transformações das 
substâncias e destas com as relações 
sociais, econômicas, tecnológicas e 
ambiental. 

 
Considerando apenas esse 

início da SE, pode-se dizer que a 
Química na atividade agrícola 
mostrou-se entre os licenciando um 
tema social relevante e que se 
aproxima da abordagem CTS – no 
campo das relações entre ciências, 
tecnologia e sociedade – por 
possibilitar outras e novas relações 
entre as problemáticas sociais de 
âmbito local e global (Santos, 2011).  
Da mesma forma, diante das tímidas 
iniciativas de proposições curriculares 
nesta direção, as orientações de 
cunho CTS e seu processo de 
recontextualização em alguns livros 
didáticos podem subsidiar o 
planejamento do professor de escola. 
As temáticas consideradas relevantes 

auxiliam o professor na tomada de 
decisão e dão pistas para o processo 
de autoria de programas de ensino de 
abordagem contextualizada, que uma 
vez apropriadas e compreendidas em 
processos formativos têm mais 
chance de constituir um professor 
mais autônomo. Segundo Smolka 
(2000: 27), o homem é um ser social, 
<um agregado de relações sociais 
incorporado num indivíduo - funções 
psicológicas construídas de acordo 
com a estrutura social> e sendo 
assim, o ato de aprender e se 
desenvolver na profissão dá-se pela 
incorporação/internalização da 
cultura, práticas sociais e material 
semiótico e essa explica concepções 
e práticas. 

 
Poder-se-ia classificar essa 

abordagem como enxerto CTS já que 
a centralidade da SE consistiu em 
desenvolver conceitos disciplinares 
de Química Orgânica? Segundo 
Wildson (2011) com base na 
classificação feita por Lúján Lópes 
(1994), esse enxerto – que não é 
CTS puro no qual os conceitos 
científicos ocupam uma posição 
secundária ou complementar – seria 
comum em desenvolvimento de 
currículos que incluem temas sem 
alterar a abordagem tradicional dos 
conteúdos científicos, o que não é o 
caso da SE. Todavia, com a SE o que 
se quer é justamente romper com a 
linearidade da tradição curricular, 
mas sem relativizar a evolução 
conceitual, muito menos minorar o 
papel dos conteúdos escolar-
científicos na constituição da 
inteligência dos estudantes na 
Educação Básica. Também, a partir 
dos pressupostos da SE, não faz 



 

 

 

sentido discutir a subordinação dos 
temas aos conceitos ou vice-versa, 
mas sim, introduzir uma situação rica 
conceitualmente que permita a 
evolução de conceitos disciplinares e 
interdisciplinares por sucessivas SE, 
e com isso o mesmo conceito entra 
em processo de novas 
recontextualizações. Logo, é o 
mesmo conceito mobilizado em outro 
contexto de SE. 

 
É clara a intencionalidade da SE 

com a significação conceitual 
contrapondo-se ao que Auler (2007: 
169) afirma acerca das práticas 
pedagógicas que geram pouco 
sentido para o mundo da vida dos 
estudantes. Segundo o autor, as 
práticas escolares <tem focalizado a 
dimensão cognitiva, relegando a um 
segundo plano aspectos ligados ao 
interesse, à atribuição de 
significados, a motivação>. Entende-
se que é na atribuição de significados 
que se dá o desenvolvimento 
cognitivo e este, segundo Vigotski 
(2001), não se estaciona nos 
interesses imediatos dos estudantes 
ou a permanência dos conhecimentos 
cotidianos. 

 

Conclusão 
 

A agricultura é uma atividade 
cultural que vem deixando marcas 
profundas no processo de 
humanização de homens e mulheres. 
Conhecê-la do ponto de vista das 
Ciências, no caso a Química, para o 
processo de significação conceitual é 
fundamental quando se prioriza o 
contexto sociocultural dos estudantes 

na abordagem dos conhecimentos 
científicos escolares. Um pensamento 
mais reflexivo e consciente sobre o 
mundo passa a ser produzido quando 
um conceito/palavra é apresentado 
aos estudantes na tentativa de fazê-lo 
pensar sobre uma situação real e da 
sua vivência. Se pela educação nos 
humanizamos pelo ensino temos a 
possibilidade de evoluir 
cognitivamente e por isso elegemos 
intencionalmente o contexto agrícola 
por considerá-lo da alta vivência dos 
estudantes, além de se apresentar 
rico conceitualmente e ser tema 
social relevante, contextualizado e 
interdisciplinar. 

 
Para tal desafio, espaços 

formativos e permanentes são 
essenciais num processo concebido 
como inter-relacionado: formação de 
professores e desenvolvimento de 
currículo. Espera-se pela criação de 
condições formativas mais efetivas, 
tanto na formação inicial quanto 
continuada, que a apropriação e 
socialização de inovações 
curriculares (Maldaner, 2007a), a 
exemplo da SE e do enfoque CTS 
aqui apresentados, passem a ser 
vistas como possibilidades 
complementares. 
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Resumo 

 
O contexto da investigação está na edição do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) de 2013 que é aplicado no Brasil para alunos prestes a concluir, 
concluíram ou desejam obter certificação após a idade da educação compulsória 
da Educação Básica. O Enem tem sido orientado pelos princípios da 
interdisciplinaridade e da contextualização. Como aporte teórico, o presente 
estudo se apóia no enfoque CTS. A pesquisa é de cunho qualitativo, em que se 
optou pela perspectiva analítica de Bardin (2010). Foram identificadas questões 
das áreas de Ciências Humanas e suas Tecnologias (CHT) e de Ciências da 
Natureza e suas Tecnologias (CNT), com potencial para se explorar elementos do 
enfoque CTS, em que se objetivou responder à pergunta: de que forma e em que 
medida, aspectos da interdisciplinaridade e da contextualização se encontram 
inseridos nas questões identificadas? As categorias permitiram apontar diferentes 
níveis de coordenação entre aspectos da interdisciplinaridade e da 
contextualização inseridos nas questões selecionadas, que podem significar, em 
certa medida, fuga dos propósitos originais do Enem, e implicar eventuais 
retrocessos rumo ao tradicional ensino enciclopédico e de memorização.  
 
 
Palavras-chaves: CTS; ENEM; interdisciplinaridade; contextualização. 
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Introdução 
 

O sistema educacional brasileiro é 
organizado, atualmente, por sistemas 
de ensino da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. A 
Constituição Federal de 1988 e a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB) de 1996 são as leis 
que regem esse sistema e sua 
estrutura consiste da Educação 
Básica (EB) – que compreende a 
Educação Infantil, Ensino 
Fundamental (EF) e Ensino Médio 
(EM) – e do Ensino Superior. 

No país, o EM configura-se como 
etapa que finaliza a EB (com 
matrícula compulsória para o corte 
etário de 4 a 17 anos) tem duração 
mínima de três anos e é destinada a 
estudantes acima de 14 anos de 
idade, egressos do EF.  

Como recorte da pesquisa, tomou-
se o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), elaborado com base 
em conteúdos, competências e 
habilidades, preconizados em uma 
Matriz de Referência (MR) (Brasil, 
2009). Esse exame foi criado em 
1998, quando se instalou no contexto 
educacional brasileiro, em uma 
tentativa de inovar a forma de avaliar 
os estudantes da EB, mas foi a partir 
de 2009 que se consolidou, enquanto 
instrumento unificado dos processos 
seletivos a universidades brasileiras.  

 
Dessa forma, inegável que o Enem 

vem se distanciando, paulatinamente, 
de seus objetivos originais de 
avaliação, e no bojo dessas 
transformações estudos vêm 
apontando distanciamentos. Como 
exemplo, Costa-Beber (2012) 
evidencia a necessidade de se 

investir na melhora qualitativa e 
tipológica de suas questões. 

 
Acerca da MR do Enem, destaca-

se, neste estudo, o tratamento dos 
conhecimentos de Física, Química e 
Biologia em uma perspectiva 
interdisciplinar e contextualizada. 
Distintas são formas de articulação 
entre disciplinas – 
multidisciplinaridade, 
interdisciplinaridade, 
transdisciplinaridade e 
pandisciplinaridade. Para Pacheco, 
Tosta e Freire (2000) a 
interdisciplinaridade contribui para o 
avanço da ciência, principalmente no 
estudo de temas complexos, 
impossíveis, segundo eles, de fazê-lo 
meramente disciplinar. Não menos 
importante, essa perspectiva tem 
influenciado também a articulação de 
currículos da EB, por meio dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN) (Brasil, 2000). 

 
No movimento de educação 

Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS), 
a interdisciplinaridade e a 
contextualização estão presentes. 
Isso porque, para se compreender as 
inter-relações CTS, propõe-se que os 
conteúdos científicos sejam 
estudados no contexto social em uma 
perspectiva inter/multidisciplinar 
(Santos & Mortimer, 2000; Martins & 
Paixão, 2011). 

 
Como aporte teórico, o estudo se 

apoia no enfoque CTS, que consiste 
em promover a educação científica e 
tecnológica de estudantes-cidadãos, 
auxiliando-os na construção de 
conhecimentos, habilidades e valores 
necessários à tomada de decisão 



 

 

responsável em questões 
relacionadas à ciência e à tecnologia, 
na sociedade (Santos & Mortimer, 
2000, 2009; Martins & Paixão, 2011). 

 
O contexto da investigação está na 

edição do Enem de 2013. Foram 
identificadas questões das áreas de 
Ciências Humanas e suas 
Tecnologias (CHT) e de Ciências da 
Natureza e suas Tecnologias (CNT), 
com potencial para se explorar 
elementos do enfoque CTS, em que 
se objetivou responder à pergunta: de 
que forma e em que medida, 
aspectos da interdisciplinaridade e da 
contextualização se encontram 
inseridos nas questões identificadas? 
Metodologia 
 

A pesquisa é de cunho qualitativo, 
em que se optou pela perspectiva 
analítica de Bardin (2010), por nos 
fornecer estrutura suficiente para o 
estabelecimento de categorias com 
base no sentido presente nos 
enunciados das questões 
selecionadas. Trilharam-se três 
etapas: pré-análise, exploração do 
material e tratamento dos resultados, 
inferências e interpretação. 

 
Foram construídas tabelas com as 

questões selecionadas de CHT e de 
CNT, nas quais são propostas três 
grandes categorias de análise a 
posteriori, relativas à presença de 
aspectos interdisciplinar e contextual. 
Essas categorias foram 
denominadas: Inserção Justaposta – 
IJ, Inserção Proximal – IP e Inserção 
Integradora – II, e extraídas de um 
contínuo de possibilidades de 
coordenar (ou não) aqueles aspectos, 
inseridos nas questões. 

 
Resultados e discussão 
  

A figura 1 representa os três grupos 
categoriais analíticos. A categoria 
(1a) é do tipo Inserção Justaposta 
(IJ). Nela identificam-se a 
interdisciplinaridade (ID) e a 
contextualização (C) como 
independentes (ou apenas uma delas 
isolada, no enunciado da questão), 
em que suas ações e operações 
aparecem disjuntas, embora seja 
possível perceber uma justaposição 
dessas possibilidades originais.  

 
Em (1b), Inserção Proximal (IP), 

encontram-se as antigas ações e 
operações buscando certa 
coordenação para uma possibilidade 
conjunta, sem, no entanto, modificá-
las de forma expressiva, em relação 
às ações e operações originais.  

 
Na figura (1c), encontram-se uma 

integração mais efetiva entre a 
interdisciplinaridade e a 
contextualização; as ações e 
operações originais, de cada 
possibilidade, coordenam-se a fim de 
gerar qualitativamente outras novas 
ações possibilitando a resolução de 
situações-problema de acordo com o 
preconizado nas objetivações 
constantes da MR do Enem. 
Notadamente, o que distingue cada 
categoria é o teor de coordenação 
entre as possibilidades da 
interdisciplinaridade e 
contextualização. 
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Fig. 1a: Inserção Justaposta – IJ Fig. 1b: Inserção Proximal – IP Fig. 1c: Inserção Integradora – II 

Figura 1: Categorias analíticas de cooperação a posteriori 

 
Observou-se que do total de 45 questões de CHT, entre as que apresentam 

potencial para se trabalhar o enfoque CTS, apenas 13,3% figuram com algum tipo 
de coordenação entre as possibilidades. Entre as tabelas elaboradas, 
apresentamos a tabela 1, construída a partir das questões de CNT selecionadas. 
Das 45 de CNT, apenas 22,2% apresentam alguma modalidade de coordenação. 

 

  

 

  

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Questão do 1
o
 dia 

(Caderno Branco) 
ENEM/2013 

Prova de CNT 
(Disciplinas e assuntos envolvidos) 

Categorias de cooperação entre interdisciplinaridade e 
contextualização nos enunciados das questões selecionadas 

INSERÇÃO 
JUSTAPOSTA 

INSERÇÃO PROXIMAL 
INSERÇÃO 

INTEGRADORA 

46 
Química, Física, Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente 
    1 

47 Física. Tecnologia e Sociedade 1     

49 Química, Sociedade e Ambiente 1     

52 Física, Ciência, Tecnologia e Sociedade 1     

56 Química, Biologia e Sociedade   1   

57 Química, Biologia, Sociedade e Ambiente     1 

59 
Física, Química, Ciência, Tecnologia e 

Sociedade 
  1   

68 Física, Ciência e Sociedade 1     

70 
Biologia, Ciência Tecnologia, Sociedade e 

Ambiente 
  1   

73 Física, Energia e Ambiente 1     

Total 10 5 3 2 

Percentual 100% 50,0% 30,0% 20,0% 
Percentual relativo 

às de CNT 
22,2% 11,1% 6,7% 4,,4% 

Tabela 1: Frequência das Questões de CNT – Categorias de cooperação entre interdisciplinaridade 
e contextualização 

 

Na figura 2, encontram-se dois exemplos de questões classificadas como 
Inserção Integradora (II) e Inserção Proximal (IP), respectivamente.  

  

 
 

Figura 2: Exemplos de questões do tipo II e IP, respectivamente. 



 

 

A questão 46 integra mais 
fortemente as possibilidades, 
classificando-se como II. Envolve 
temas que exigem do candidato 
conhecimentos, ações e operações 
conjuntas e pertinentes à Química e à 
Física. Coordena as possibilidades 
com propósitos de gerar ações 
qualitativamente integradoras. 
Durante sua resolução, excluem-se 
as termelétricas por utilizarem 
combustíveis fósseis gerando gases 
e chuva ácida, nocivos ao ambiente e 
à saúde humana. As hidrelétricas 
geram gás metano e carbônico, 
nocivos ao ambiente, mas não à 
saúde humana. Já as geotérmicas, as 
fontes de energia solar e as de 
energia eólica, não impactam (ou 
pouco impactam, em termos 
relativos) negativamente o ambiente. 

 
Na questão 56, do tipo IP, 

aproximam-se a Química da Biologia 
no contexto ambiental e da 
agricultura. Aborda o sequestro de 
CO2 da atmosfera, por meio da 
fotossíntese, implicando aumento da 
quantidade de matéria orgânica. Na 
inserção de conteúdos das 
disciplinas, permanecem as antigas 
ações e operações das 
possibilidades, em que se busca 
certa coordenação para uma 
possibilidade conjunta, sem modificá-
las expressivamente, em relação às 
originais. 

 
As categorias permitiram apontar 

diferentes níveis de coordenação 
entre aspectos da 
interdisciplinaridade e da 
contextualização inseridos nas 
questões selecionadas. Com efeito, 
esses diferentes níveis podem 

significar, em certa medida, fuga dos 
propósitos originais do Enem, e 
implicar eventuais retrocessos rumo 
ao tradicional ensino enciclopédico e 
de memorização, uma vez que se 
distancia do ideal que seria a 
inserção integradora.  

 

Considerações finais 
 

A análise nos aponta indícios 
importantes acerca das 
possibilidades de coordenar 
elementos da interdisciplinaridade e 
da contextualização aumentando a 
integração das áreas. As categorias 
analíticas permitiram apontar 
diferentes níveis de coordenação 
entre aspectos da 
interdisciplinaridade e da 
contextualização inseridos nas 
questões selecionadas (cf. discutido 
na pág. 3), com evidente 
predominância de questões do tipo IJ. 
Isso pode significar, em certa medida, 
fuga dos propósitos originais do 
Enem, e implicar eventuais 
retrocessos rumo ao tradicional 
ensino enciclopédico e de 
memorização. 

 
Face a todo exposto, vale sublinhar 

o trecho da Nota de Aprovação da 
MR do Enem, ao que sugere 
integração/coordenação crescente 
entre as três áreas.  
 

Por recomendação da reunião, a partir 
da edição de 2010, os conhecimentos 
de Física, Química e Biologia, 
associados à matriz de referência de 
Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias, devem expressar 
integração crescente entre as três 
áreas, adequando-se à perspectiva 



 

 

interdisciplinar das competências e 
habilidades adotadas na matriz de 
referência correspondente. (Brasil, 
2009a, p. 1, grifamos)  

 
Diante da recomendação acima de 

que o desejável seja uma 
coordenação aos moldes da Inserção 
Integradora, o estudo sugere que há 
dificuldades de se implementar 
questões com elevada coordenação 
entre aquelas possibilidades, o que 
remete à ideia de mais dificilmente 
proporcionar reflexões, a partir de 
olhares interdisciplinares e 
contextualizados que permitam 
elencar elementos, ao professor em 
serviço, para romper com a clássica 
divisão de conteúdos.  
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RESUMO 
 

O enfoque CTS defende a educação em ciência e tecnologia com o intuito de 
formar cidadãos científica e tecnologicamente conscientes capazes de serem 
atores ativos nas decisões tecnocientíficas. Para avaliar a percepção dos 
estudantes em relação à participação social no processo de decisão em ciência e 
tecnologia, utilizamos os resultados da pergunta 40211 da pesquisa do Proyecto 
Iberoamericano de Evaluación de Actitudes Relacionadas com la Ciencia, la 
Tecnología y la Sociedad (PIEARCTS) realizada no Centro Federal de Educação 
Tecnológica do Rio de Janeiro (CEFET/RJ).  O Cuestinario de Opiniones em 
Ciencia, Tecnología y Sociedad (COCTS), instrumento de pesquisa do 
PIEARCTS, foi aplicado a 915 pessoas, sendo que destas 445 responderam a 
questão 40211. A pesquisa revelou que os respondentes graduados, da área de 
humanidades e do sexo feminino apresentaram os resultados mais satisfatórios.  
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Enfoque CTS, participação social, decisões tecnocientíficas, 
PIEARCTS 
 
 
 



 

 

INTRODUÇÃO 

 
O presente estudo visa 

compreender e analisar as opiniões 
de estudantes do CEFET-RJ acerca 
da participação dos cidadãos nas 
decisões em ciência e tecnologia 
(C&T). 

 
Na sociedade contemporânea há 

uma tendência de crescimento da 
participação dos cidadãos nas 
políticas públicas nacionais. O 
enfoque ciência, tecnologia e 
sociedade (enfoque CTS) defende a 
educação em C&T com o objetivo de 
formar cidadãos capacitados a intervir 
nas decisões tecnocientífícas (DT), 
considerando as consequências que 
o avanço da C&T proporciona à 
sociedade.  

 
Feenberg (2010) acredita que há 

uma tendência de crescimento da 
participação popular em relação a 
desenvolvimento e design de 
produtos e os entes governamentais 
vem se abrindo lentamente ao público 
para consulta sobre aspectos 
técnicos, o que antes era restrito 
apenas aos especialistas, 
acreditando que a tecnologia pode 
ser controlada pela sociedade em um 
processo de abarcamento da 
tecnologia pela democracia. 

Os estudos CTS podem ser 
considerados o reflexo de uma época 
em que a sociedade vem procurando 
exercer um controle social mais 
efetivo sobre a C&T e os 
especialistas em CTS devem assumir 
um compromisso público e refletir que 
mecanismos devem ser criados para 
proporcionar aos cidadãos a efetiva 

participação nas DT (MITCHAN, 
1990).  

 
Para a análise dos resultados do 

presente estudo, utilizaremos o 
modelo das quatro ordens proposto 
por André Comte-Sponville, pelo qual 
uma determinada ordem é limitada 
por uma ordem externa e superior. 
Em sua modelagem, Comte-Sponville 
(2005) divide as ordens em quatro: 
Tecnocientífica (1ª Ordem), Jurídico-
Política (2ª Ordem), Moral (3ª Ordem) 
e Ética ou do Amor (4ª Ordem) e 
também apresenta os conceitos de 
barbárie tecnocrática (BT) e tirania. 
Para o autor: 

 
«A tirania consiste no desejo de 
dominação, universal e fora de 
sua ordem. O tirano é aquele que 
governa ou pretende governar 
numa ordem em que não tem 
nenhuma legitimidade para tal» 
(Comte-Sponville, 2005, p. 90). 

 
«A barbárie é a tirania do inferior. 
É o contrário da civilização, na 
medida em que esta nos eleva. O 
bárbaro não é apenas o cruel ou 
o violento; é aquele que não 
reconhece nenhum valor 
superior, que só crê no mais 
baixo, que chafurda na baixeza e 
gostaria de nela submergir todos 
os outros» (Comte-Sponville, 
2005, p. 95). 
 
Comte-Sponville (2005) relata 

que a BT é a tirania dos especialistas, 
é a tentativa de querer submeter as 
leis e a política (2ª Ordem) às 
ciências, às técnicas e à economia 
(1ª Ordem), utilizando o artifício de 
que o povo de modo geral é menos 



 

 

capacitado que os especialistas que 
estão muito mais aptos a opinar 
sobre questões governamentais, 
criando assim um simulacro da 
democracia. 

 
METODOLOGIA 

Foi utilizado na pesquisa o 
Cuestinario de Opiniones em Ciencia, 
Tecnología y Sociedad (COCTS), um 
instrumento do Projeto 
Iberoamericano de Avaliação de 
Atitudes em Ciência, Tecnologia e 
Sociedade (PIEARCTS) que objetiva 
conhecer e avaliar as crenças de 
alunos e docentes sobre questões 
relativas à natureza da C&T 
(Vazquez, 2008). 

 

No COCTS é utilizada a escala 
de Likert que se define como um 
conjunto de frases ou itens que o 
entrevistado avalia conforme sua 
concordância, o que vai desde o 
discordo totalmente até o concordo 
totalmente (DaCunha, 2007). A 
Escala de Likert utilizada no COCTS 
pode ser visualizada abaixo na 
Tabela 1. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tabela 1 - Escala de Likert utilizada no COCTS. 
Desacordo Indeciso Acordo Outro 

Total Alto Médio Baixo Indeciso Baixo Médio Alto Total Não a 
entendo 

Não 
sei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 E S 



 

 

RESULTADOS 
 

O COCTS foi aplicado no 
CEFET/RJ entre 2007 e 2009 
(Carvalho & Chrispino, 2013). Os 
resultados da pesquisa referem-se à 
questão 40211, relativa à participação 
social nas DT, e que obteve 445 
respondentes. 

A questão 40211, as suas 
afirmativas e correspondentes índices 
atitudinais (entre +1 e -1, onde quanto 
mais próximo de +1 mais próximo do 
parâmetro previamente estabelecido 
por um corpo de juízes-especialistas) 
e a categoria indicada pelos juízes do 
PIEARCTS são apresentados abaixo 
(Tabela 2). 



 

 

Tabela 2: Categorias e índices atitudinais encontrados na pesquisa do 
CEFET-RJ para as afirmativas da questão 40211. 

Questão 40211 - Os cientistas e engenheiros deveriam ser 
os únicos a decidir os assuntos científicos do nosso país 
porque são as pessoas que melhor conhecem estes 
assuntos. 

Categorias 
dos juízes 

Índice 
Atitudinal 

40211 A. Porque têm a formação e dados que lhes dão uma 
melhor compreensão do tema. 

Ingênua -0,1147 

40211 B. Porque têm o conhecimento e podem tomar melhores 
decisões que os burocratas do governo ou as empresas 
privadas, que têm interesses criados. 

Ingênua 
 
-0,1722 

40211 C. Porque têm a formação e os dados que lhes dão uma 
maior compreensão; MAS os cidadãos deveriam estar 
implicados, ou deveriam ser informados ou consultados. 

Plausível 
 
-0,2902 

40211 D. A decisão deveria ser tomada de maneira partilhada. 
As opiniões dos cientistas e engenheiros, outros especialistas e 
os cidadãos informados deveriam ser tidas em conta nas 
decisões que afetam a nossa sociedade. 

Adequada 0,5528 

40211 E. O governo deveria decidir porque o tema é 
basicamente político; MAS cientistas e engenheiros deveriam 
aconselhar. 

Plausível -0,1101 

40211 F. Os cidadãos deveriam decidir, porque a decisão afeta 
a todos; MAS cientistas e engenheiros deveriam aconselhar. 

Adequada -0,0914 

40211 G. Os cidadãos deveriam decidir, porque servem como 
controle dos cientistas e engenheiros. Estes têm opiniões 
idealistas e estreitas sobre o tema e, portanto, prestam pouca 
atenção às consequências. 

Plausível -0,1050 

40211 H. Depende do tipo de decisão a tomar; não é o mesmo 
decidir sobre o desarmamento nuclear ou sobre um bebê. Nuns 
casos poderiam fazê-lo só os cientistas, e noutros, os cidadãos 
ou só os interessados. 

Plausível -0,1755 

 
Os resultados da pesquisa 

revelam que a comunidade 
acadêmica do CEFET-RJ possui 
predominantemente uma visão 
ingênua quanto à participação social 
nas DT e apenas na afirmativa 
40211D há concordância entre o 
preconizado pelos juízes do COCTS 
e as crenças dos entrevistados. 
Analisando as afirmativas 40211A e 
40211B, podemos observar que a 
maior parte dos respondentes 
acredita que os cientistas e 
engenheiros devam ser os únicos 
envolvidos no processo de decisão 
de C&T, o que remete a concordância 
dos respondentes em um estado de 

BT, conforme conceituado por 
Comte-Sponville (2005).  

 
Optamos por realizar uma análise 

estratificada das alternativas 40211A 
e 40211B (Figura 1), considerando 
que são as duas únicas afirmativas 
ingênuas para a pergunta 40211, as 
quais apresentaram índices 
atitudinais negativos na pesquisa 
realizada (Tabela 2).  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.  
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A análise dos resultados para 
as afirmativas 40211A e 40211B por 
grupos revela que apenas os 
respondentes formados, da área de 
humanas e as mulheres de 
humanidades discordam da 
participação exclusiva dos 
engenheiros e cientistas nas decisões 
em assuntos que envolvam C&T. O 
resultado global demonstra que a 
maioria dos entrevistados concorda 
que os cidadãos e governo não 
devam fazer parte das DT que devem 
ser tomadas apenas por cientistas e 
engenheiros. 
 
CONCLUSÕES 
 

Respondentes formados, 
pertencentes à área de humanas e do 
sexo feminino apresentaram 
resultados mais satisfatórios em 
relação às opiniões que possuem 
acerca da participação social nas DT, 
concordando mais com a inclusão do 
cidadão na tomada de decisão em 
C&T e rechaçando, conforme o 
conceito de Comte-Sponville (2005), 
uma barbárie tecnocrata na qual os 
cientistas e engenheiros se 
autorregulariam e estabeleceriam 
seus próprios limites.  

 
A princípio, poderia esperar-se 

que os respondentes de exatas por 
terem contato mais direto com as 
disciplinas ditas científicas teriam 
melhor resultado, o que não ocorre e 
pode ser explicado em parte pela 
ausência nos programas curriculares 
das disciplinas científicas de variáveis 
históricas, sociológicas ou filosóficas 
que pudessem atentar os estudantes 
para as complexas relações entre 
ciência, tecnologia e sociedade.  

 
Em relação ao grau de 

formação, apenas quando o 
respondente já está formado é que há 
uma melhora dos índices atitudinais, 
o que pode ser resultado da inserção 
do respondente no mercado de 
trabalho e maior maturidade, 
revelando a necessidade de repensar 
o modelo educacional 
predominantemente conteudista e 
que não vem preparando cidadãos 
capazes de opinar e interferir nas 
políticas públicas governamentais. 

 
Outro resultado relevante é 

que as mulheres obtiveram melhores 
resultados no universo da ciência e 
tecnologia, considerado pelo senso 
comum predominantemente 
masculino. 

 
Estudos futuros de maior 

abrangência no cenário brasileiro 
poderão ratificar o resultado da 
pesquisa e sugerir formas de 
estimular a formação em ambiente 
escolar de cidadãos científica e 
tecnologicamente conscientes, 
capazes de participar de maneira 
mais efetiva da tomada de decisão 
em ciência e tecnologia. 
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Introdução 
 

Diante dos problemas que 
permeiam a formação inicial e 
continuada de professores no 
contexto da modernidade, como os 
currículos padronizados e a falta de 
autonomia docente, refletimos sobre 
os aspectos desta formação, de 
modo permanente, para que os 
professores se unam em associações 
livres nas escolas para discutir as 
práticas e constituir teorias capazes 
de influenciar a esfera mais ampla da 
educação. Assim, nos questionamos 
sobre como o desenvolvimento e o 
trabalho com as questões 
sociocientíficas por estes professores 
associados pode contribuir com a sua 
formação e a prática docente? 

Partimos da análise da 
estrutura que compõe a educação em 
nosso país, cujo final da linha 
hierárquica que descreve a 
organização escolar, está o professor 
que é impossibilitado de participar 
das decisões que são tomadas no 
campo da educação, sofrendo assim, 
processos de racionalização e 
controle.  Neste sentido, "em termos 
habermasianos, a educação coloniza-

se e assume a condição de um 
instrumental técnico de manipulação 
política e econômica; ao invés de um 
recurso de oposição e de 
transformação social, transforma-se 
em recurso de estabilização 
funcional" (Mühl, 2003: 239). 

 
Assim, um potencial da teoria 

de Jürgen Habermas para a 
educação em ciências é a 
possibilidade de formar agentes 
éticos e voltados para o exercício da 
crítica e da argumentação no interior 
de esferas públicas, cuja razão “abre 
para a educação uma perspectiva de 
racionalidade compatível com a 
aspiração da formação de sujeitos 
para a vida ética, política e social” 
(Prestes, 1996: 72). 

 
Neste sentido, apresentamos 

uma proposta de formação que se 
aproxima das teorias críticas, nas 
quais buscamos a autonomia dos 
professores para desenvolver suas 
práticas e produzir conhecimentos a 
partir das reflexões teóricas e das 
metodologias de interpretação dos 
dados levantados. Mas, o conceito de 
autonomia e ação são aqueles 



 

 

propostos pelo sociólogo alemão 
Jürgen Habermas, tendo em vista 
ainda, o levantamento, a 
compreensão e o desenvolvimento de 
uma questão sociocientífica local.  

De acordo com estes 
preceitos, foi constituído um pequeno 
grupo de pesquisa composto por 
professores da escola e pós-
graduandos de uma universidade 
próxima, que se caracterizava como 
associação livre, na medida em que 
“são especializados na geração e 
propagação de convicções práticas, 
ou seja, em descobrir temas de 
relevância para o conjunto da 
sociedade, em contribuir com 
possíveis soluções para os 
problemas, em interpretar valores, 
produzir bons fundamentos, 
desqualificar outros” (Habermas, 
1990: 110). Também era importante 
para este grupo discutir sobre a 
questão sociocientífica escolhida 
pelos agentes, que relacionava os 
problemas da cidade decorrentes do 
uso dos agrotóxicos nas plantações, 
como o problema educacional que 
envolvia os participantes nas 
discussões em torno do ensino de 
ciências com as relações entre 
ciência, tecnologia, sociedade e 
ambiente. 

 
Diante do exposto, nossa 

posição sobre o ensino e os objetivos 
da educação científica com as QSC 
se refere à compreensão e à 
participação pública em c&t e as 
influências da concepção educacional 
de Paulo Freire. Desta forma, as 
questões apresentam maior 
proximidade com as necessidades da 
educação na América Latina, em 
termos da nossa constante 

colonização científico-tecnológica. 
Exemplos desta colonização são os 
casos dos alimentos transgênicos, 
dos agrotóxicos, dos produtos 
manufaturados, como computadores, 
celulares e automóveis. Para a 
maioria destes produtos, o Brasil 
ainda fornece matéria-prima a custos 
baixos e paga um alto preço pelas 
importações. Além disso, temos que 
refletir sobre os riscos que envolvem 
o consumo destes produtos, cuja 
população é informada pela mídia 
não especializada e é pouco 
envolvida nas decisões científicas 
controversas. 

 
Diante disto, ainda nos 

deparamos com problemas que 
envolvem ciência e tecnologia, muito 
próximas às populações mais 
comuns do Brasil, cujas soluções 
para os problemas graves atrelados a 
elas ainda estão distantes. Estas 
questões estão relacionadas aos 
problemas, como uso indiscriminado 
de medicamentos sem prescrição 
médica, implantação de usinas 
hidrelétricas em regiões indígenas, a 
gestão da água em municípios 
agrícolas, a gestão pública de 
recursos para a saúde, a proibição da 
distribuição de sacolas plásticas em 
supermercados, uso de agrotóxicos 
por pequenos agricultores, entre 
tantas outras questões. Entretanto, 
esta última questão suscita maiores 
discussões no trabalho que 
desenvolvemos. 

 
 

 
 
 



 

 

Os problemas decorrentes do 
uso e do consumo de agrotóxico 
podem ser discutidos nos âmbitos 
local e global, pois o Brasil ainda é 
um país agrícola, como pode ser 
observado na análise do Instituto de 
Estudos para o Desenvolvimento 
Industrial (Iedi13), e muitas mudanças 
devem ocorrer na educação, na 
política e na economia para nos 
inserir em um quadro justo de 
desenvolvimento social. Assim, 
pudemos tomar a temática como uma 
questão sociocientífica a ser 
estudada e trabalhada em sala de 
aula pelo grupo de docentes. 

Rozemberg e Peres (2003) 
expõem que um dos grandes 
problemas educacionais das áreas 
rurais teve início concomitante ao uso 
dos agrotóxicos no Brasil, por volta 
dos anos 60 do século passado. Isto 
porque, a educação voltada para esta 
parte da sociedade se baseava, 
inicialmente, em melhorar as técnicas 
de plantio e diminuir o êxodo rural. 
Com o início da utilização de 
agrotóxicos, a educação passou a ser 
dirigida a que os agricultores 
aprendessem a manusear tais 
substâncias. Atualmente, estas 
autoras apontam para a necessária 
educação para o uso correto e a 
diminuição das contaminações por 
agrotóxicos. Entretanto, a informação 
que é levada para o campo ainda fica 
à cargo de engenheiros agrônomos, 
normalmente representantes das 
empresas que fabricam agrotóxicos. 

 
Neste sentido, a questão 

sociocientífica desenvolvida pelo 
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grupo de professores foi 
caracterizada pelas relações entre o 
uso dos agrotóxicos e as questões 
econômicas que permeiam o 
problema, cujos agentes envolvidos 
dependem das plantações para 
sobreviver e da produção em larga 
escala possibilitada pelos 
agrotóxicos. Além disso, a sociedade 
local é vastamente contaminada por 
estas substâncias, apresentando 
altos índices de doenças físicas e 
psicológicas em decorrência do uso 
inapropriado e em grande quantidade 
dos agrotóxicos. 

 
Assim, o trabalho na escola foi 

desenvolvido entre o grupo de 
professores, que denominamos 
Pequeno Grupos de Pesquisa (PGP), 
que puderam desenvolver práticas 
em sala de aula, com a questão 
sociocientífica desenvolvida. 
Portanto, neste trabalho, voltamos 
nosso olhar para o desenvolvimento 
teórico  e formativo do grupo de 
professores que participavam do 
PGP, com as possibilidades e as 
limitações decorrentes da ação 
comunicativa que guiava nossas 
discussões. 

 
As informações recolhidas 

neste grupo, foram constituídas a 
partir das gravações em áudio das 
reuniões que realizávamos 
semanalmente, que foram transcritas 
e cuja veiculação foi autorizada pelos 
participantes. Além disso, a 
metodologia de pesquisa que 
desenvolvemos foi a pesquisa 
participante, descrita por Gajardo 
(1986) como aquela que delimita os 
processos da pesquisa nos seguintes 
aspectos: a) são baseados nas 

http://www.iedi.org.br/


 

 

necessidades de grupos social e 
politicamente marginalizados; b) o 
ponto de partida, o objeto e a meta da 
pesquisa são o processo de 
aprendizagem dos que fazem parte 
da pesquisa; c) há a interação entre o 
pesquisador e o grupo que é 
interpretado; d) busca a comunicação 
horizontal entre os participantes, 
inclusive na orientação da pesquisa; 
e e) utiliza o diálogo como meio de 
comunicação mais importante no 
processo conjunto de estudo e coleta 
de informação (Gajardo, 1986: 45). 
Julgamos este último aspecto o mais 
marcante na pesquisa participante, já 
que este tipo de pesquisa rompe com 
o „monopólio‟ do conhecimento, com 
a participação ativa dos envolvido na 
compreensão da situação estudada. 

 
Para a compreensão dos 

dados, escolhemos a análise de 
conteúdo das reuniões que foram 
transcritas. A partir desta 
metodologia, pudemos desenvolver 
eixos temáticos para a interpretação 
da ação comunicativa e suas 
limitações que estiveram presentes 
nas reuniões do PGP. Estes eixos 
foram expressos segundo a) os 
aspectos do agir comunicativo e suas 
limitações; b) a interação 
comunicativamente mediada entre 
universidade e escola e; c) o 
processo de construção das QSC. 

 
Para o eixo relacionado aos 

aspectos do agir comunicativo e suas 
limitações, podemos observar como 
os professores vão adquirindo esta 
compreensão de que os processos 
de formação não podem ser 
imediatos. Embora também nos 
questionemos sobre como os agentes 

tomam consciência deste processo 
formativo, ele fica caracterizado pelos 
diversos conhecimentos que são 
mobilizados e construídos no grupo. 
Para o PGP, os conhecimentos 
produzidos estão relacionados às 
pesquisas desenvolvidas pelos 
professores, sobre os desafios 
empregados na constituição de novos 
currículos, a partir das sequências 
didáticas e pela própria discussão 
coletiva da prática. Expressar os 
entraves da ação comunicativa 
também foi um elemento importante 
para o trabalho que desenvolvemos, 
pois um dos elementos que 
representou esta situação se refere à 
relutância que muitos agentes da 
escola têm em participar do PGP e 
das atividades propostas pelo grupo. 

 
Sobre as interações 

comunicativamente mediadas entre 
universidade e escola, muitas vezes, 
esta relação pode ser prescritiva, e 
não se diferenciar das ações 
propostas pelos proponentes de 
políticas educacionais. Por outro lado, 
os encontros do PGP também 
possibilitaram que os professores 
buscassem compreender o papel da 
escola e da universidade nesta 
interação. Esta situação diz respeito a 
como a academia avalia as 
pesquisas, principalmente a do 
professor. Isto é denunciador da 
tentativa de se realizar tipos de 
pesquisa-ação ou pesquisa 
participante, ou mesmo a pesquisa do 
professor, sem a necessária 
comunicação entre universidade e 
escola. Em contrapartida, o que 
ocorreu no PGP foi a autorregulação 
dos trabalhos do grupo. Ou seja, as 
pesquisas desenvolvidas pelos 



 

 

agentes foram julgadas pelos 
próprios membros do grupo, em 
apresentações periódicas. Nestas 
apresentações, os pesquisadores 
(práticos e acadêmicos) agiram 
comunicativamente, no sentido em 
que falavam verdadeiramente sobre 
suas intenções com as pesquisas, 
expondo-se às críticas e às 
regulações éticas do grupo, como 
discutido nas falas que remeteram ao 
discurso argumentativo. 

 
Por último, pudemos realizar 

inferências sobre o processo da 
construção da questão sociocientífica 
pelo grupo, que pôde compreender e 
desenvolver práticas educativas nas 
reuniões, em interação com os pares. 
Buscamos ressaltar nesta parte das 
análises, como os processos 
comunicativos são potenciais para a 
formação de professores que ocorre 
durante o desenvolvimento de QSC, 
isto porque, além da escolha e da 
compreensão da questão a ser 
perseguida, os professores 
propuseram e expuseram para o 
grupo sequências didáticas com os 
conceitos e as discussões referentes 
à temática, portanto, apresentamos 
um processo intersubjetivo de 
elaboração de novos currículos 
pautados nas necessidades da 
comunidade local. 

 
Nos atos de fala que 

buscamos compreender, apareceram 
aspectos das questões 
sociocientíficas que foram 
apresentados por diversos agentes 
do PGP, cada um com seu 
entendimento. A partir dos diálogos, 
foi possível constituir uma 
compreensão comum do que eram, 

inicialmente, informações 
fragmentadas e passaram a constituir 
conhecimentos para a prática 
docente com as questões 
sociocientíficas na sala de aula, mais 
especificamente, com os agrotóxicos: 
toxidade versus custos. 

 
Os professores reconheceram 

que o papel da informação é limitado, 
mesmo após demonstrar 
conhecimentos importantes sobre o 
assunto, assumiram que algumas 
relações entre ciência e tecnologia 
fogem ao seu conhecimento. Esta 
situação é visível, principalmente, nas 
ações dos produtores, ao citar sobre 
o custo elevado do desenvolvimento 
de pesquisas e produção de 
agrotóxicos menos tóxicos e sobre o 
uso do EPI (equipamento de proteção 
individual). Assume-se também que a 
informação não tem uma relação 
direta com a consciência e, 
necessariamente, a ação. 

 
Conclusões 
 
A situação de pesquisa que 

constituímos possibilitou observar na 
prática, como a ação comunicativa 
pode ser potencial para a formação 
de professores, levando-se em 
consideração as dificuldades que os 
agentes podem apresentar diante 
desta prática. Isto porque pudemos 
acompanhar a evolução de todos os 
professores participantes, os da 
escola e da universidade, ao se 
lançarem na compreensão das 
teorias propostas para o estudo do 
grupo, o desenvolvimento de uma 
questão sociocientífica e na 
elaboração de pesquisas próprias. 

 



 

 

De acordo com as nossas 
interpretações, podemos afirmar que 
a ação comunicativa e a constituição 
de associações livres, onde 
interagem professores de diversas 
instituições, têm sido importantes 
para que estes grupos se mantenham 
ativos e preocupados com a 
formação contínua de professores. 
Situação incomum aos cursos de 
formação isolados nos quais não há 
continuidade alguma. A nosso ver, 
estes aspectos foram potencializados 
com a ação comunicativa entre 
escola e universidade, pois de 
qualquer modo, foi necessário romper 
os dogmas que dicotomizam e 
distanciam escola e universidade.  

 
Finalmente, as QSC foram o 

assunto comum a todos os 
integrantes do PGP, aquele que 
caracterizamos como pertencente ao 
mundo da vida, que fazia parte da 
vida de todos os agentes e que 
pudesse reunir os interesses 
particulares, de pesquisa ou de 
prática dos professores. Ou seja, era 
a temática que fazia com que todos 
se reunissem para compreender e 
discutir em grupo. Ao longo do 
processo, o desenvolvimento de uma 
QSC foi tomando outras proporções e 
passaram a representar também a 
contramão da despolitização dos 
professores e a oposição ás invasões 
sistêmicas na escola, que 
caracterizamos como os currículos e 
propostas que são apresentadas 
como pacotes prontos pelo governo. 
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Introducción 

 
La formación del profesorado 

es clave para enseñar temas CTS / 
naturaleza de la ciencia y tecnología 
(NdCyT). La literatura informa de los 
numerosos obstáculos del 
profesorado para enseñar esos temas 
en sus aulas (García-Carmona, 
Vázquez y Manassero, 2011).  
 

Esta comunicación se centra 
en el obstáculo didáctico, es decir, la 
carencia del profesorado de suficiente 
conocimiento didáctico del contenido 
(CDC) y presenta un análisis de los 
procesos de apropiación curricular, 
de cambio y autorregulación 
desarrollados por un docente para 
preparar la enseñanza de un tema 
CTS/NdCyT (la observación en la 
ciencia) a estudiantes de último año 
de universidad que se forman para 
ser profesores de ciencias mediante 
una metodología explicita y reflexiva. 
El estudio se enmarca en la 
metodología de investigación-acción, 
donde el propio docente enseña e 
investiga su propia práctica 

educativa, con el apoyo de dos 
instrumentos que le ayudan a 
autoevaluar y hacer explícito el CDC 
desarrollado por la docente.  
 

El desarrollo de CDC para 
enseñar temas NdCyT por los 
profesores es crucial para que los 
docentes decidan enseñar en el aula 
estos temas y para que esta 
enseñanza sea eficaz. Sin embargo, 
diversos factores obstaculizan este 
desarrollo e impiden su enseñanza 
real en las aulas: su complejidad, su 
carácter innovador, la carencia de 
formación del profesorado, la falta de 
libros de texto y materiales didácticos 
apropiados, la cultura escolar y 
docente, las actitudes, experiencias 
previas, expectativas y 
epistemologías tradicionales del 
profesorado sobre la enseñanza de la 
ciencia (normas, valores, 
comunicación e interacción en el 
aula) y sobre CTS/NdCyT en 
particular (creencias ingenuas, 
positivistas y poco informadas), etc. 
Para superar estos obstáculos se 
requiere por parte de la docente la 



 

 

capacidad de integrar armónicamente 
los conocimientos adecuados sobre 
los contenidos CTS/NdCyT y 
especialmente el conocimiento 
didáctico sobre los contenidos para 
transformarlos en enseñables 
(Höttecke y Silva, 2013; Lederman, 
2007).  
 

El CDC integra y combina 
conocimientos del currículo, de los 
contenidos, de los aprendices, del 
aprendizaje, de los objetivos, de los 
contextos educativos y de la 
evaluación. Los profesores 
consideran que las demandas del 
desarrollo de CDC facilitarían la 
enseñanza innovadora de 
CTS/NdCyT en las aulas si los 
materiales didácticos tuvieran 
cualidades como la posibilidad de 
inserción en el currículo, una 
propuesta de actividades prácticas 
adecuadas, la oferta de una 
estructura didáctica, objetivos y 
criterios de evaluación claros, aunque 
sean modestos (Höttecke y Silva, 
2013). 
 

En NARST 2010 se celebró un 
simposio sobre desarrollo del CDC en 
la enseñanza de CTS/NdCyT, que 
prueba el interés por el tema, aunque 
las comunicaciones presentadas se 
referían a diversos métodos para 
ayudar al profesorado a adquirir un 
CDC suficiente. Por ejemplo, el 
modelo de CDC de Schwartz y 
Lederman (2002) implica la 
integración entre conocimientos sobre 
los consensos denominados “los siete 
de Lederman” y el conocimiento 
didáctico general y específico 
necesario para enseñar esos 

contenidos en un contexto 
determinado.  
 

En el marco teórico del CDC, 
Loughran, Berry y Mulhall (2012) han 
propuesto un modelo general para 
representar el CDC de los profesores 
a través de dos instrumentos 
denominados Representación de 
Contenidos (ReCo) y Repertorio de 
Experiencia Profesional y Didáctica 
(Rex-PyD) que han sido adaptados al 
español por el segundo autor y 
aplicados en este estudio para 
analizar el desarrollo del CDC de una 
docente de ciencias (primera autora) 
al preparar su enseñanza para 
profesores de ciencias en formación 
inicial.   
 

Metodología 
 

Participante  
 

Este estudio presenta el 
análisis del caso del desarrollo del 
CDC por una docente que prepara, 
se apropia y aplica una secuencia de 
enseñanza aprendizaje (SEA) sobre 
el tema concreto de CTS/NdCyT “La 
observación en la ciencia”, mediante 
una metodología explícita-reflexiva, 
en la asignatura didáctica de las 
ciencias en un aula real de 20 
estudiantes de último curso que se 
forman para ser profesores de 
ciencias en la educación básica.  
 
Instrumentos 
 

Los instrumentos de 
investigación que se aplican en este 
estudio son de dos tipos: el material 
de intervención didáctica (SEA), que 
incluye un instrumento de evaluación 



 

 

de los aprendizajes de los 
estudiantes, y la herramienta para 
documentar el CDC de la docente.  
El instrumento de intervención 
didáctica es una SEA que comprende 
varios materiales y actividades. El 
profesor debe estudiar las 
características de las actividades, 
elementos didácticos fundamentales 
y materiales incluidos en la SEA y, a 
partir de ellas, planificar su  
enseñanza a los estudiantes. Las 
actividades de la SEA atienden a las 
concepciones de los alumnos, las 
características y contenidos de la 
observación, los supuestos 
epistemológicos, las perspectivas de 
aprendizaje, los enfoques 
pedagógicos actuales y las 
características del contexto 
educativo; su propuesta contiene 
orientaciones para el profesor, 
materiales de enseñanza, análisis de 
contenidos, motivaciones y 
limitaciones del instrumento 
articulados coherentemente (Buty, 
Tiberghien y Le Maréchal, 2004). La 
SEA incluye actividades de 
indagación, debates en los que se 
promueve la argumentación dialógica 
sobre asuntos tecno-científicos 
controvertidos de interés social, 
diversas demostraciones y 
explicaciones, así como episodios 
históricos que ilustran la NdCyT.  
 

La eficacia de estas 
actividades de preparación y 
aplicación de la SEA para desarrollar 
el CDC de la docente se evalúa 
mediante los cuestionarios abiertos 
desarrollados por Loughran et al. 
(2012), denominados Representación 
de Contenidos (ReCo) y Repertorio 
de Experiencia Profesional y 

Didáctica (Rex-PyD), que han sido 
adaptados por el primer autor al 
idioma español y aplicados aquí para 
analizar el desarrollo del CDC de la 
docente (primera autora) que enseña 
la SEA a sus alumnos.  
 

El ReCo extrae las ideas 
centrales que orientan la 
implementación en el aula de la SEA 
observación en la ciencia: los 
objetivos, las dificultades en el 
aprendizaje y las ideas previas de los 
estudiantes; las estrategias didácticas 
y de evaluación empleadas para cada 
idea central. En la columna de la 
izquierda (tabla 1) aparecen, a modo 
de preguntas, los diferentes aspectos 
de conocimiento y práctica que la 
docente debe reflexionar y responder 
en forma de proposiciones. La 
información del ReCo recogida por 
las preguntas concretas está limitada 
a las experiencias prácticas del 
profesorado; para complementarla se 
desarrollan también los Rex-PyD 
(repertorios de experiencia 
pedagógica y profesional). Las dos 
herramientas, ReCo y Rex-PyD, se 
complementan para capturar el CDC 
de los profesores a través de los 
procesos de cambio y autorregulación 
desarrollados por los docentes.  

 
Procedimiento 
 

El procedimiento se ajusta a 
una metodología de investigación-
acción, donde la docente enseña e 
investiga su propia práctica 
educativa, estudiando los materiales 
de la SEA y aplicando un diseño casi-
experimental longitudinal en la 
docencia a su grupo de estudiantes 
con su propio estilo y ritmo. Después 



 

 

autoevalúa y hace explícito el CDC 
desarrollado por la enseñanza de la 
NdCyT, cumplimentando un ReCo, un 
Rex-PyD y un informe abierto de 
valoración de la SEA aplicada. 
Debido a las limitaciones de espacio 
aquí se exponen solo resultados 
correspondientes al ReCo.  
 
 

Resultados  
 

El concepto central de NdCyT 
que afronta la SEA sobre observación 
es que la observación científica 
depende de la teoría que la sustenta, 
en consecuencia, ésta es relativa a lo 
que el científico haya construido 
previamente como su corpus teórico 
para realizar la observación.  
 

El ReCo muestra en la parte 
superior de cada columna lo que se 
considera como las "grandes ideas" 
para la enseñanza de la observación 
en la ciencia; las ideas necesarias 
para la comprensión del tema. La 
docente destaca como relevantes tres 
ideas relacionadas con el concepto 
central anterior: 
 

Idea A: Las experiencias 
visuales están condicionadas por las 
propiedades de los ojos, las 
imágenes formadas en la retina, el 
evento observado, y la información en 
forma de rayos de luz que entran a 
través de los ojos del observador.  
 

Idea B. La observación en la 
ciencia depende de la teoría, en 
consecuencia, la observación es 
relativa a lo que el científico haya 
construido como su corpus teórico.  
 

Idea C. Los enunciados 
observacionales están cargados de 
teoría y por lo tanto no son hechos 
incontrovertibles, sino falibles. 
Cada una de estas ideas relevantes 
se desarrolla en el Re-Co a través 
una serie de preguntas abiertas. La 
respuesta a cada una de estas 
preguntas constituyen los indicadores 
que muestran el desarrollo del CDC 
de la docente en torno a la 
correspondiente idea relevante. La 
tabla 1 muestra como ejemplo los 
indicadores para la segunda de estas 
ideas relevantes.  
 

Este ReCo representa el CDC 
de la profesora que aplica la SEA, 
ofreciendo una visión general de 
cómo la profesora se acerca a la 
enseñanza de la totalidad de un 
rasgo de la NdCyT, a la vez que 
muestra las razones (cómo y por qué) 
del contenido que enseña. Además, 
el ReCo permite visualizar los 
vínculos entre los contenidos, los 
estudiantes y la práctica de los 
profesores.  



 

 

 
Tabla 1 
Matriz de Representación del Contenido para la idea central N°2 (La observación 
en la ciencia depende de la teoría) de la SEA ―La observación en la ciencia‖. 
 
CUESTIONES  Re- Co  IDEA CENTRAL N°2 

―La observación en la ciencia depende de la teoría, en 
consecuencia, la observación es relativa a lo que el científico 
haya construido como su corpus teórico‖ 

1. ¿Qué me propongo 
que los estudiantes 
aprendan?  

Comprobar la influencia que tiene la teoría y la experiencia en 
la observación.  

2. ¿Por qué es 
importante que los 
estudiantes sepan esto?  

Es necesario transformar concepciones inductivistas de los 
estudiantes mediante el análisis del papel de la  observación 
en la ciencia. 

3. ¿Qué más debería 
saber el profesorado 
acerca de esta idea?  

La base sobre la que se construyen leyes y teorías, está 
formada por enunciados observacionales públicos, no por 
experiencias subjetivas privadas. 

4. ¿Cuáles son las 
dificultades / limitaciones 
que se refieren a la 
enseñanza de esta idea?  

Las figuras Gestalt empleadas podrían  haber sido analizadas 
previamente. Los estudiantes podrían no lograr identificar las 
imágenes que se observan. Existe una división tajante entre 
teoría y observación que no se puede mantener. 

5. ¿Cuál es mi 
conocimiento de las 
ideas previas que 
pueden influir?  

Los estudiantes con frecuencia piensan que la ciencia 
comienza con la observación, consideran que la observación 
cuidadosa y sin prejuicios es la base segura del conocimiento 
científico. 

6. ¿Qué otros factores 
influyen en mi 
enseñanza de esta idea?  

Los estudiantes se han relacionado con el concepto de 
observación como uno de los pasos fundamentales del 
método de la ciencia. Los estudiantes disfrutan el trabajo 
práctico y en grupo, se sienten involucrados en los procesos 
de construcción de inferencias. 

7. ¿Cuáles son los 
métodos de enseñanza 
(y las razones 
particulares para 
usarlos)?  

 La indagación científica, debates controvertidos,  Análisis de 
episodios históricos, demostraciones y explicaciones. Estos 
métodos permiten desarrollar predicciones, tomar y analizar 
datos, discutir, sacar conclusiones y resolver problemas. 

8. ¿Cuáles son las 
formas de determinar 
comprensión/confusión 
de los estudiantes sobre 
la idea.  

Los argumentos de los estudiantes para resaltar la 
importancia de los consensos teóricos en la observación 
científica. Las decisiones que toman los estudiantes durante 
las discusiones grupales. El profesor introduce algunos 
errores y espera que los estudiantes lo noten. 

 
En el seminario se desarrollarán con más amplitud todos los resultados.  
 



 

 

Conclusiones 
 

Los resultados presentan 
muestras del CDC desarrollado por la 
docente en la compleja enseñanza de 
NdCyT. Permiten apreciar también su 
conciencia de la eficacia de enseñar 
NdCyT integrando CDC y 
CTS/NdCyT, de los contextos usados 
en el aula y de los procesos de 
enseñanza explícita y reflexiva.  
 

Desde la perspectiva del 
desarrollo del CDC por la docente a 
través de la aplicación de la SEA 
sobre la Observación emergen tres 
conclusiones: 

 
 
Se propicia en los estudiantes 

el cuestionamiento de la observación 
como fuente inequívoca de 
conocimiento científico y se favorece 
la reflexión sobre la carga teórica en 
las observaciones. Además, al 
implementar una metodología de 
intervención no tradicional en el aula, 
se generó un cambio docente que 
estimuló la creación de nuevos 
significados profesionales y la 
satisfacción de lograr un aprendizaje 
atractivo para los estudiantes en la 
docente (Abd-el-Khalick y Akerson, 
2009; Vázquez, Acevedo, Manassero 
y Acevedo, 2006). 

Otra conclusión, relacionada 
con el cambio didáctico como motor 
del desarrollo profesional docente, es 
la innovación de concepciones y 
prácticas docentes surgida cuando 
los profesores son capaces de 
construir nuevos roles y significados a 
través de la reflexión crítica sobre su 
práctica (Níaz, 2006).  

 
Finalmente, el Re-Co se 

demuestra un instrumento útil para 
explicitar el CDC de los profesores al 
promover la reflexión sobre lo que los 
profesores hacen en el aula de un 
determinado modo y las razones por 
las que lo hacen así. 
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RESUMO 
 

Neste trabalho apresentamos uma reflexão sobre a importância da formação CTS 
no currículo de cursos de pós-graduação na área de ensino de Ciência e 
Matemática. Para isso dispomos de uma análise qualitativa pautada num 
questionário com alunos (que atuam como professores) no curso de Mestrado 
profissional de educação em Ciências e Matemática da Instituição Federal do 
Espírito Santo (EDUCIMAT/ IFES-ES). Através desse questionário qualitativo foi 
possível verificar a compreensão dos professores no que tange a formação de 
seus alunos quanto a questões criticas e curriculares na área de ciências, 
demonstrar o quão importante se faz o conteúdo de CTS na formação desses 
profissionais e em sua didática de sala de aula. Os dados justificam a necessidade 
de implementação dos conteúdos perante abordagem científica e crítica nos 
currículos de formação desses professores e revelam o reflexo dessa ação no 
decorrer da postura desses profissionais no ensinar ciências para emancipação 
popular.   
 
 



 

 

INTRODUÇÃO  
 

Se atentarmos para a 
preocupação de incorporar ao 
processo de ensino-aprendizagem a 
aplicação da ciência de forma social, 
pode-se dizer que no Brasil esta 
atuação veio sendo realizada por 
diversos educadores frente ao tema 
desde 1970, como exposto por 
Krasilchik (1980, 1987) e Amaral 
(2001), todavia, apenas em 1990 
tem-se a organização da 
“Conferência Internacional sobre 
Ensino de Ciências para o Século 
XXI: ACT- Alfabetização em ciência e 
tecnologia”, onde se observa um 
olhar mundial consciente da 
necessidade de uma aprendizagem 
voltada para os preceitos CTS 
(ciência, tecnologia e sociedade) num 
caráter global.  

Auler (1998) e Luján Lópes et 
al. (1996) demonstram o surgimento 
histórico deste movimento e os 
desafios sob os quais estão expostos 
os profissionais que pretendem atuar 
nesta linha, bem como a amplitude 
dos objetivos que a compõe e são 
relacionadas por diversos autores 
como Caamaño (1995), Aikenhead 
(1987), todavia, a promoção da 
maturidade intelectual crítica para 
ascensão participativa qualificada da 
sociedade na formação de uma 
cultura colaborativamente 
democrática pode ser considerado 
como ponto comum que permeia as 
visões relacionadas a CTS. Os 
autores Santos (1992), Trivelato 
(1993), Amorim (1995), Cruz (2001), 
Auler (2002) e Koepsel (2003) 
atentam para o estabelecimento de 
programas de Pós-Graduação 
voltados para a temática CTS no 

ensino de ciências após essa 
abordagem globalizada da 
conferência, deferindo novos desafios 
para educação e formação de 
professores. 

Este trabalho se dispõe a 
ressaltar as mudanças efetivas da 
inclusão curricular de matérias 
vinculadas ao movimento CTS no 
curso de pós-graduação no nível 
mestrado profissional em educação 
em ciências e matemática 
(EDUCIMAT) do Instituto Federal do 
Espírito Santo na conscientização do 
professor e no desenvolvimento de 
sua didática em sala de aula. 
Ratificamos para uma problemática 
que ainda não foi amplamente 
abordada no Brasil e que tem sido 
deixada de lado: existe uma gama de 
profissionais no mercado com 
formação específica e que atuam 
diretamente com educação que não 
dispõe de formação associada a 
argumentos da perspectiva CTS, 
dificultando o alavancar do 
movimento. A questão problema que 
norteia nossa pesquisa está pautada 
na formação continuada dos 
professores que já detém 
conhecimentos específicos em suas 
áreas e estão ativos no mercado de 
trabalho, todavia, não atentam para o 
papel social da ciência no processo 
de ensino-aprendizagem, visto que 
não houve em seu currículo a 
exigência de matérias associadas à 
CTS.  
 
METODOLOGIA 

Como forma de apoiar a 
inserção da abordagem CTS em 
cursos de pós-graduação com vistas 
à formação de professores e para 
demonstrarmos os impactos das 



 

 

mudanças no processo de ensino-
aprendizagem dos professores 
mestrandos que estão tendo contato 
com a abordagem CTS neste curso 
em específico (EDUCIMAT), foi 
realizada uma investigação de caráter 
qualitativo por meio de questionário 
eletrônico com 30 alunos que cursam 
o primeiro ano do mestrado 
profissional. Posteriormente, realizou-
se análise em relação à 
conscientização em torno do papel 
democrático pertinente à ciência e da 
função do professor nessa jornada; 
as possíveis mudanças de 
perspectiva no processo de ensino-
aprendizagem sobre a necessidade 
de inclusão nos cursos de formação 
de nível pós-graduação de matérias 
que abordem CTS e sua importância. 
 
 
RESULTADOS 

Dentre os 30 alunos um total 
de 26 responderam as questões. Um 
ponto importante do público alvo é 
que são formados por alunos do 
primeiro período de curso e 97% 
atuam como professores no ensino 
fundamental e 67% no ensino médio. 
Do total de participantes 65% afirmou 
desconhecer o movimento CTS ou 
não ter contato com a temática antes 
de ingressar no curso. Quanto às 
aulas lecionada no Mestrado 76% 
afirmaram que valorizam a reflexão 
pautada em CTS e que sua 
percepção de ciência sofreu alteração 
em relação à alfabetização científica, 
o papel do professor, criticidade e 
sociedade. Neste sentido, de 50-65% 
destacaram ter ampliado as 
concepções de ciência no que tange 
a formação de seus alunos, 
democracia, cidadania e 

emancipação popular, sendo que 
77% afirmam ter mudado a postura 
em sala de aula na forma de pensar o 
currículo e em sua aplicação. Numa 
ultima afirmação 88,5% destes alunos 
evidenciaram a necessidade 
curricular da temática CTS na 
formação dos profissionais da área 
da educação e 96% assumiram que 
cursos de pós-graduação onde há 
abordagem CTS contribuem para a 
conscientização da função do 
professor frente à formação de um 
olhar crítico do aluno.  
 
CONCLUSÃO 

Com base nos resultados 
justificamos a inclusão curricular de 
aulas que abordem a temática em 
programas de pós-graduação na área 
de educação, ciência e saúde de 
modo a colaborar na atuação do 
professor em sala de aula e na 
constituição de uma mentalidade 
crítica no que diz respeito ao papel da 
ciência frente à sociedade.  Assim é 
possível afirmar que programas como 
o EDUCIMAT, os quais apóiam a 
formação profissional, abordando a 
importância da relação ciência, 
tecnologia e sociedade são de 
fundamental importância para a 
quebra dos paradigmas que postulam 
o endeusamento científico, visto que 
atuam na formação continuada de 
professores que em sua maioria 
foram instruídos por uma conduta 
tradicionalista, este fato evidencia 
ainda a necessidade de 
implementação da grade curricular 
que associe abordagens CTS noutros 
programas de pós-graduação de 
maneira a contribuir para a 
conscientização e emancipação 
popular. 
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RESUMEN 

 

Si bien se pregonan las bondades de la incorporación de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) en la enseñanza, la realidad está muy lejos 
de lo que se enuncia. Es sabido que los profesores declaran que las TIC ayudan a 
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, sin embargo todavía existen 
ciertas dificultades para lograr su aplicación en el ámbito escolar. Para indagar estas 
cuestiones, en el presente trabajo se realiza un estudio cualitativo del caso de una 
docente que dicta clases en el área de Ciencias Naturales de una escuela 
secundaria que se encuentra ubicada en el sur del conurbano bonaerense. En dicho 
análisis, se hará hincapié en las estrategias que utiliza dicha profesora a la hora de 
encarar el proceso de enseñanza, sobre todo a la hora de aplicar TIC. Asimismo, se 
entiende que las concepciones de los sujetos se plasman y transmiten a través del 
lenguaje, por tal motivo en este trabajo se realiza un Análisis de los Discursos (AD) 
que circulan en el aula, con el objeto de ver en qué medida se entrecruzan los 
posicionamientos de profesores y estudiantes. Pensamos que es necesario que los 
docentes aprendan a aplicar de un modo más innovador las TIC para que se pueda 
aprovechar las potencialidades que ellas nos ofrecen.  
 

Palabras clave: TIC, Formación Docente en CTS, Educación Científica, Innovación 
Educativa 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La sociedad actual y las 
actividades que en ella se realizan no 
pueden prescindir del efecto de las 
Tecnologías  de la Información y la 
Comunicación (TIC). Ésta ha sido 
denominada desde hace varias 
décadas como “Sociedad de la 
Información”; “Sociedad del 
Conocimiento” y “Sociedad en Red” 
(Negroponte, 1995; Brunner, 2003, 
Castells, 1995). Según Juan de Pablos 
Pons (2009) estamos inmersos en un 
“mundo interconectado”, donde 
cualquier dato o información se puede 
localizar, exponer, intercambiar, 
transferir, vender o comprar en 
cualquier momento y desde cualquier 
lugar del planeta. Frente a este nuevo 
panorama, el ámbito educativo no 
puede mantenerse al margen de los 
adelantos tecnológicos que se dan a 
nivel social y de las nuevas 
necesidades que tienen los jóvenes 
que han nacido en la sociedad de la 
información.  

 
Es bien sabido que las 

relaciones que se han establecido 
entre el ámbito escolar y las TIC se 
han caracterizado por sucesivos 
periodos con altibajos, es decir con 
momentos en donde con gran 
aceptación se creía que éstas 
resolverían todos los problemas que 
atraviesan la escuela hasta periodos 
de gran rechazo, porque se pensaba 
que dichas herramientas 
deshumanizaban la enseñanza y al 
trabajo docente. A pesar de lo anterior, 
desde la llegada de las primeras 
computadoras de escritorio hasta la 
actualidad, lo que ha caracterizado a 
dicha relación es la falta de articulación 
entre ambos “mundos” (Kozac, 2010). 

No hay que olvidar, que ―Las nuevas 
tecnologías no fueron concebidas para 
la educación; no aparecen 
naturalmente en los sistemas de 
enseñanza; no son demandadas por la 
comunidad docente; no se adaptan 
fácilmente al uso pedagógico, y muy 
probablemente, en el futuro se 
desarrollarán de manera muy parcial 
en función de demandas del ámbito 
educacional‖ (Bonilla citado por 
Sunkel, 2009: 30). Esto pone de 
manifiesto la dificultad de implantar en 
el ámbito educativo elementos que le 
son extraños y que no surgen ni se 
desarrollan dentro de la escuela, 
constituyéndose en uno de los 
problemas centrales a la hora de 
aplicar TIC en el aula. Esta cuestión 
también revela que a pesar de las 
bondades que los docentes desde el 
discurso pueden predicar de los 
aparatos tecnológicos, la realidad nos 
marca que los profesores no las 
aplican en el salón de clases por 
diversas razones: falta de tiempo; de 
infraestructura; de capacitación 
docente adecuada, etc. Si bien esto es 
cierto, también es indiscutible que el 
ámbito educativo no puede 
mantenerse al margen de lo que 
sucede en la sociedad, y por ello se 
deben promover acciones y políticas 
que impulsen su aplicación en el aula 
de manera didáctica y en función de 
las necesidades e intereses de los 
alumnos y docentes. 

 
En consecuencia, es 

fundamental que las escuelas entablen 
una relación con las TIC significativa y 
relevante para los sujetos que las 
utilizan. Asimismo, la escuela debería 
ayudar a promover otras formas de 
lectura y escritura sobre la cultura que 
portan las TIC, que les permita a los 



 

 

sujetos entender los contextos, las 
lógicas y las condiciones de 
producción de esos saberes, la 
organización de los flujos de 
información, la procedencia y los 
efectos de esos flujos, y que también 
los habiliten a pensar otros recorridos y 
otras formas de producción y 
circulación de la información (Dussel y 
Southwell, 2007). 

METODOLOGÍA 
 

Se ha realizado un estudio 
cualitativo del caso de una docente de 
Ciencias Naturales14, y para dicha 
indagación se analiza el discurso de 
algunos fragmentos de la clase de 
Biología que dicta en una escuela 
secundaria del Gran Buenos Aires Sur, 
haciendo hincapié en las estrategias 
que utiliza a la hora de afrontar el 
proceso de enseñanza, sobre todo a la 
hora de aplicar TIC. 

 
Las concepciones que los 

sujetos portan se plasman y transmiten 
a través del lenguaje, por tal motivo es 
necesario realizar un análisis de los 
discursos que circulan en el aula, con 
el objeto de ver en qué medida se 
entrecruzan los posicionamientos de 
los actores. El análisis discursivo que 
se realiza en este trabajo se basa en el 
modelo de análisis del discurso (AD) 
que considera al lenguaje como una 
práctica social e históricamente situada 
en la que los sujetos utilizan recursos 
para actuar en un determinado 
contexto. En este sentido, el lenguaje 

                                                 
14

 Cabe aclarar que este trabajo forma parte de una 
investigación más amplia que se titula “La situación 
de las TIC en la educación argentina: un estudio de 
casos en dos escuelas bonaerenses” en el que se 
analiza la aplicación de TIC en dos escuelas 
secundarias.  

adquiere tres características: 1) es una 
forma de producción de la vida social;  
2) tiene una dimensión reflexiva, ya 
que los sujetos generan 
representaciones de lo que hacen 
como parte de lo que hacen; y, 3) está 
relacionada con otra red de prácticas, y 
estas relaciones externas determinan 
su configuración interna (Chouliaraki y  
Fairclough, 1999). En la medida en que 
los conceptos del discurso responden 
a un sistema, son parte de una teoría o 
ideología, es decir, de un sistema de 
significaciones que responden a una 
determinada manera de ver y de 
apre(h)ender las cosas y, de interpretar 
lo que se ve, se oye o se lee (Fowler y 
col, 1979).  

 
Asimismo, en el aula, para 

estudiar la relación entre discurso y los 
procesos de enseñanza es necesario 
adoptar una perspectiva interpretativa, 
ya que el discurso supone una 
comunicación y una construcción 
social situada, lo que implica el estudio 
de los significados socialmente 
construidos (Candela, 2001). Los 
discursos construyen representaciones 
de la realidad, de las prácticas 
sociales, de los actores sociales y de 
las relaciones que entre ellos se 
establecen (Marín Rojo, 1997). El 
análisis del discurso en el aula permite 
indagar el detalle de la interacción 
entre los alumnos y el docente, 
entendida el habla como práctica social 
que construye realidades, identidades 
y la misma cognición. 

 
El caso analizado es una 

docente (Da) con título terciario 
(Profesora en Ciencias Naturales) que 
ha realizado un curso de capacitación 
en TIC dictado por el Programa 



 

 

Conectar Igualdad15 (PCI). Para este 
trabajo se seleccionaron los 
fragmentos de clase correspondientes 
a la división celular (mitosis) y 
reproducción celular (meiosis), para 
poder analizar las estrategias 
didácticas que la Da utiliza al aplicar 
TIC en clase.  

 
Trabajo Práctico (TP): ―Bases 
genéticas de la vida‖: Para este TP la 
Da les pide a los alumnos que saquen 
las netbooks para que trabajen con la 
actividad que ella va a enviar por mail. 
Los alumnos se reúnen en grupos 
porque no todos tienen computadoras. 
La actividad consiste en responder un 
cuestionario que deben reenviar a la 
profesora por mail. La docente les 
envía un cuestionario y dos links16 (dos 
infografías17) sobre los procesos de 
mitosis y meiosis para que trabajen en 
clase, en el mismo las infografías son 
denominadas por la docente como 
“videos”, incluso en clase la docente 
las nombra de esa misma manera, por 

                                                 
15

 Este programa es una iniciativa del Ministerio de 
Educación de la Nación que tiene como finalidad 
reducir la brecha digital mediante la distribución de 
3 millones de netbooks en todas las escuelas 
secundarias públicas, escuelas especiales e 
institutos de formación docente de todo el país, 
entre el 2010 y el 2012. 
16

 Los links enviados por la Da corresponden a la 

página de Educ.ar: 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/embebido

?id=20097  

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/embebido

?id=20127 
17

 La infografía es una representación visual (un 
modelo) que  puede incluir descripciones, 
narraciones, sonidos, gráficos, dibujos, etc. que se 
construye  para explicar un determinado tema de 
manera gráfica.  La infografía, a través de la 
combinación entre imagen y texto, permite 
comprender la información de una forma más clara 
o más atractiva hacia el lector. 

lo cual lo que se puede inferir en 
primera instancia es que existe una 
confusión en la terminología en lo que 
se refiere a elementos audiovisuales. 
Asimismo, la docente les dice a los 
alumnos que “les envía los videos por 
mail” cuando en realidad lo que les 
envía es el link (hipervínculo) del portal 
educ.ar para que ellos puedan 
acceder. Esto produce cierta confusión 
porque algunos estudiantes cuando 
reciben el mail buscan el “video” como 
archivo adjunto y la docente les tiene 
que aclarar que lo que tienen que 
hacer para acceder al mismo es 
cliquear sobre el link. En este caso, la 
infografía es considerada como un 
medio de apoyo del texto (el material 
impreso otorgado por la Da) y sirve 
para ayudar a la comprensión de la 
información que brinda ese texto. Una 
de las finalidades principales de las 
infografías es responder al cómo de 
una información, es decir, que permite 
visualizar una sucesión de 
acontecimientos, describir un proceso, 
una secuencia o explicar un 
mecanismo complejo (Minervini, 2005). 
En la clase siguiente se sigue 
trabajando con la misma actividad: 
 
Fragmento 1  “explicación de 
mitosis I” 
 
Docente: - Vamos a seguir corrigiendo el 
trabajo de la constitución genética. Faltaba 
corregir, porque me parece que no 
entendieron, porque el último punto... La 
mayoría lo tuvo mal y otros no lo hicieron 
directamente. O tenían que responder el 
número de cromátidas y cromosomas. Parece 
que ustedes no entendieron, cuáles son las 
cromátidas del cromosoma. ¿Alguien entendió 
cómo está formado un cromosoma? No. 
Bueno, entonces vamos a ver la infografía de 
la mitosis, ¿se acuerdan? Voy a buscar la 
infografía de la mitosis en la compu y vamos a 
ver los cromosomas, para que vean bien cuál 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/embebido?id=20097
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/embebido?id=20097
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/embebido?id=20127
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/embebido?id=20127


 

 

es la cromátide. ¿Se acuerdan que en un 
momento de la etapa de la mitosis aparecía un 
cromosoma ampliado? Es el cromosoma 
cromátide. Para esta pregunta solo 
contestaron algunos y otros contestaron mal… 
Chicos, ¿abren la infografía esa de mitosis? 
Alumno: Profe!! Tarda en cargar 
Alumno: -Profe, no anda esto 
Docente: -¿Cómo? Lo que voy a tener que 
hacer es traer la infografía en un pen drive 
porque esto tarda mucho y no podemos estar 
así… Bueno, escúchenme, mientras tanto lo 
que hacemos entonces, mientras se abre eso, 
vayan a la fotocopia donde tienen los gráficos 
de mitosis, vamos a ver cada una de las 
etapas. A ver, ¿qué diferencias hay entre la 
mitosis y la meiosis? ¿Qué células se emitían 
por mitosis y que células se emitían por 
meiosis?… 
 

En este fragmento puede 
observarse que los alumnos y la 
docente tienen problemas para poder 
visualizar la infografía en sus netbooks 
y que como alternativa se recurre al 
texto impreso. Volviendo a la clase, 
mientras la docente espera que en las 
netbooks de los alumnos se terminen 
de cargar las infografías, la Da 
manifiesta que cuando trabajan con las 
netbooks se dispersan mucho y que le 
cuesta mucho mantener el orden en la 
clase. Asimismo, esta docente también 
declara que antes de que contaran con 
las netbooks se podía trabajar mejor 
porque la escuela contaba con un 
laboratorio de informática y se 
trabajaba con una computadora cada 
cuatro alumnos, en cambio, con el PCI 
es más difícil porque no todos traen las 
netbooks o porque no las tienen, o 
porque ya se les ha roto y no las han 
podido arreglar. Esta situación da 
cuenta que para que se aplique 
efectivamente las TIC en el aula, no 
basta con dotar a las escuelas de 
equipamiento e infraestructura, que el 
mantenimiento del equipamiento (tanto 
el software como el hardware) debe 

ser algo que debe tenerse en cuenta a 
lo largo del periodo de ejecución del 
programa. Volviendo a lo que sucede 
en la clase, una vez que todos los 
alumnos logran acceder a la infografía 
la docente procede a explicar la 
mitosis: 

 

Fragmento 2   “Explicación de mitosis II” 

 
Docente-¿A ver quién quiere venir a ver acá al 
lado mío para ver la infografía en la compu? O 
sino miren el libro. Busquen los esquemas de 
todas las etapas de la mitosis. A ver, bien, 
mitosis. ¿Qué tipos de células se dividen por 
mitosis? A ver busquen esto. Esto ya lo 
respondieron en el trabajo. ¿Qué tipo de 
células se origina por mitosis? Ustedes sigan 
mentalmente con la infografía. Ustedes pueden 
responder. Chicos ¿Ustedes están con la 
infografía? Ahí dice: "La mitosis es un proceso 
de multiplicación celular".  ¿Qué es un proceso 
de multiplicación celular? A partir de la 
multiplicación de las células. ¿Cómo se dividen 
esas células? ¿Qué proceso hace que se 
dividan esas células? 
Alumno: -Telofase. 
Docente: -No pero la telofase es en la etapa 
final. Ustedes no entendieron nada…   en 
realidad es un proceso que tiene continuidad. 
Permanentemente se está realizando, en unas 
células puede llevar horas, en otros puede 
llevar días. Bueno, ustedes cuando se cortan, 
se lastiman... ¿No se lastimaron nunca? 
¿Nunca se cortaron un dedo? ¿Nunca se 
lastimaron? ¿Inmediatamente se les regenera 
el tejido? 
Alumno: -Sí. 
Docente: -¿Sí? Tenés una regeneración 
espectacular. ¿Cuánto tarda? Días tarda en 
regenerarse el tejido, en cicatrizar la herida. 
Bueno, esos días que tardan, las células, se 
están dividiendo, se están reproduciendo por 
mitosis, ¿sí? Hasta que se regenera todo el 
tejido que se dañó. ¿Entienden? El proceso de 
división se llama mitosis, pero este proceso 
para poder estudiar se divide en etapas. Estas 
etapas, ¿cuáles son? Ahí lo tienen en el 
gráfico. ¿Cómo se llaman? 
Alumno: -Telofase 
Docente: -Bien. La telofase. 
 



 

 

En este fragmento puede 
observarse que la docente les dice a 
algunos alumnos que no pudieron 
acceder a la infografía digital que 
recurran al libro de texto, para que 
puedan ver las diferentes etapas de la 
misma. Asimismo, puede inferirse por 
los dichos de la Da que les cuesta 
seguir la explicación que dicha 
profesora está dando, lo cual da 
cuenta que el solo hecho de dar una 
infografía para que los alumnos 
trabajen con ella no es garantía de que 
van a entender por sí solos el proceso 
de la mitosis. En consecuencia, el rol 
docente cobra importancia porque éste 
debe servir de guía en el aprendizaje.  

 

CONCLUSIONES 
 

A lo largo de este trabajo pudo 
observarse una serie de dificultades a 
las que debió enfrentarse la Da en el 
momento de aplicar las TIC en el aula 
(pérdida de tiempo en el envío de 
mails, dispersión de los alumnos, 
lentitud en la red, dificultades a la hora 
de visualizar las infografías, etc.), lo 
que dio lugar a que en ciertas 
oportunidades se recurra al texto 
impreso para facilitar el seguimiento 
por parte de los alumnos de la 
explicación brindada por la docente. En 
este punto, cabe destacar que al 
principio de la actividad, la Da no da 
ninguna explicación sobre la temática y 
la actividad que se desarrolló durante 
la clase lo que da cuenta que las TIC 
no reemplazan la figura ni la 
explicación del profesor y lejos de 
desdibujarse, este rol cobra mayor 
importancia, dado que se reconfigura 
convirtiéndose en un  mediador de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 
En este sentido, creemos que 

los docentes deben aprender a trabajar 
con las TIC y con los nuevos desafíos 
y problemáticas que las mismas 
conllevan. Pensamos que para que 
puedan darse lugar prácticas 
innovadoras es necesario que los 
educadores de la sociedad de la 
información dejen de ser meros 
transmisores de información o 
contenidos, para pasar a ser guías en 
la construcción de conocimientos que 
realizan sus alumnos. Para que esto 
último pueda darse es necesario que 
los docentes puedan aprender a 
aplicar de un modo más innovador las 
TIC con el fin de aprovechar las 
potencialidades que ellas nos ofrecen. 
Asimismo, consideramos que una 
parte fundamental del cambio está en 
la reconfiguración del rol docente, ya 
que de esto depende el cambio que 
pueda darse en la educación y en la 
forma en que los educadores aplican 
TIC en el aula. 
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Resumo 
 

A investigação efetuada pretendeu avaliar as potencialidades educativas da discussão 
de assuntos controversos na disciplina de Ciências da Natureza, utilizando blogues. 
Procedeu-se à utilização de uma metodologia de investigação qualitativa com 
orientação interpretativa, onde o investigador investiga a sua própria prática através da 
aplicação de uma proposta didática. Neste sentido, o estudo contou com a participação 
de 26 alunos de uma turma do quinto ano de escolaridade. Como métodos de recolha 
de dados foram utilizados: a aplicação de um questionário e a análise do conteúdo dos 
blogues. Os resultados alcançados permitiram constatar que a discussão em torno do 
cenário proposto possibilitou o desenvolvimento de competências indispensáveis à 
literacia científica. 
 
 
Palavras-Chave: Ensino das ciências, Discussão, Controvérsias Sociocientíficas, 
Blogue. 
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Introdução 
 

A ciência e a tecnologia são 
recorrentemente invocadas para a 
fundamentação de decisões políticas, a 
propósito de assuntos habitualmente 
controversos, aos quais estão 
subjacentes tensões variadas que 
frequentemente originam, por si só, 
tensões sociais. Daí a importância de, 
numa sociedade democrática, envolver 
os cidadãos nas tomadas de decisão, 
tornando-os participantes nas decisões 
científicas e tecnológicas que afetam as 
suas vidas, não apenas por questões de 
ordem prática do funcionamento da 
sociedade, mas porque é um direito que 
lhes assiste, uma vez que o 
funcionamento democrático se baseia 
numa cidadania ativa (Reis, 2003). 
Paralelamente, devem envolver-se os 
alunos desde os primeiros anos com a 
ciência para que se possam esperar 
adultos informados e críticos, 
possuidores de instrumentos que lhes 
permitam analisar o mundo de uma 
forma crítica e fundamentada. Para tal, é 
necessário proporcionar aos alunos a 
vivência de situações que constituam 
experiências de aprendizagem 
diferenciadas durante o período de 
escolarização, como aquelas em que 
existam oportunidades de análise de 
situações controversas, tomada de 
decisão, desempenho de papéis e 
argumentação pois, desse modo, exige-
se que pensem de forma crítica e 
desenvolvam visões mais complexas 
sobre controvérsias sociocientíficas e 
sócio-ambientais. 

 
São vários os autores que defendem 

a inclusão de atividades de discussão 
de assuntos controversos nos currículos 
de forma a promover a construção de 
conhecimento científico e o 
desenvolvimento de capacidades e 
atitudes (Hammerich, 2000; Kolstoe, 
2001; Reis, 1997; Sadler, 2004). Oulton, 
Dillon e Grace (2004) consideram que a 
sociedade beneficiará se a educação 
em ciência encorajar os alunos, que são 
cidadãos de hoje e de amanhã a: 
adotarem uma perspetiva mais realista e 
positiva da ciência e reconhecerem o 
seu potencial para resolver conflitos 
comuns; desenvolverem o sentido crítico 
e a sua capacidade de argumentação 
de forma fundamentada; aceitarem, de 
forma menos automática, a 
visão/opinião de outras pessoas; 
desenvolverem a vontade e a 
capacidade de procurar mais e melhor 
informação, procurando, deste modo, 
argumentar de forma fundamentada, 
incluindo aspetos filosóficos e éticos. 
Estudos sobre o impacto educativo do 
conflito e da controvérsia na sala de 
aula têm demonstrado as 
potencialidades educativas da 
discussão de controvérsias, permitindo 
constatar que a sua utilização, no 
âmbito de uma estrutura de 
aprendizagem cooperativa, promove a 
motivação, a pesquisa, e o intercâmbio 
de informação, a reavaliação das 
posições individuais, atitudes positivas 
acerca da controvérsia, sentimentos de 
autoestima, relações de apoio entre os 
alunos, bem como a apreciação dos 
conteúdos e das experiências de ensino 
(Johnson, Brooker, Stutzman, Hulman & 
Johnson, 1985; Lowry & Johnson, 1981; 
Reis, 1997; Smith, Johnson & Johnson; 
1984). Para Reis (2007) a pesquisa e 
seleção de informação, a deteção de 
incoerências, a avaliação da idoneidade 



 

 

das fontes, a comunicação de 
informação recolhida e /ou pontos de 
vista, a fundamentação de opiniões, o 
poder de argumentação e o trabalho 
colaborativo são exemplos de 
capacidades que podem ser 
desenvolvidas através da discussão de 
controvérsias.  

 
Simultaneamente, a integração das 

tecnologias na educação é hoje um fator 
fundamental e essencial para a 
formação dos cidadãos, impondo-se à 
escola que se adapte às novas 
dinâmicas de mudança. A integração 
educativa destes recursos na escola 
implica um repensar das conceções 
sobre o que é aprender e ensinar e do 
que são as funções da escola, tanto em 
relação à sua estrutura organizativa, 
quanto com relação ao currículo 
(Coutinho, 2009).  

 
Um blogue é um diário na Web 

aberto a todos os cibernautas, cuja 
informação está organizada de forma 
cronologicamente ascendente. 
Disponibiliza um índice de entrada e 
pode conter apontadores para outros 
sites, permite que os visitantes deixem 
os seus comentários, tornando-se num 
fácil e popular meio de comunicação 
(Carvalho, Moura, Pereira & Cruz, 
2006). Um blogue é então uma página 
Web que se pressupõe ser atualizada 
com grande frequência através da 
colocação de mensagens. A cada 
mensagem colocada ou comentário 
deixado pelos visitantes dá-se o nome 
de “post”, podendo ser constituídos por 
imagens e/ou textos de pequenas 
dimensões ou inclusivamente links para 
outros blogues ou sites. 

 
 
 

Tendo em conta o fim a que se 
destinam, os Blogues educacionais 
podem constituir tanto um recurso como 
uma estratégia. Gomes (2005) 
considera ainda que enquanto recurso 
pedagógico podem constituir um espaço 
de acesso a informação especializada 
ou de disponibilização de informação 
por parte do professor. Enquanto 
estratégia pedagógica podem assumir-
se como portfólio digital, espaço de 
intercâmbio e de colaboração, espaço 
de discussão (envolvendo 
representação de papéis) e espaço de 
integração. 

 
Desde o debate de temas atuais até 

à divulgação de projetos escolares, é 
possível utilizar um blogue como um 
instrumento de auxílio pedagógico. Nos 
dias de hoje, podem encontrar-se 
blogues utilizados com fins educacionais 
e que compreendem: produção de 
textos, narrativas, poemas, análise de 
obras literárias, análise e discussão de 
assuntos controversos, relatos de visitas 
de estudo, publicação de desenhos, 
fotografias ou até vídeos elaborados 
pelos alunos. Estes últimos passam 
assim a ser, em alguns casos, 
simultaneamente autores e leitores de 
conteúdos publicados online.  

Os blogues potencializam a 
construção de redes sociais e de 
saberes, constituindo um excelente 
recurso para desenvolver trabalhos em 
equipa, discutir e elaborar projetos, 
deixando, a sala de aula, de estar 
confinada às suas paredes. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Metodologia 
 

Desenvolveu-se uma investigação 
que pretendeu avaliar as 
potencialidades educativas da 
discussão de assuntos controversos 
através da dinamização de blogues na 
disciplina de Ciências da Natureza. O 
estudo envolveu a criação, aplicação e 
avaliação de um cenário (a pesca 
intensiva de bacalhau para fins 
alimentares) que promovesse a 
discussão de controvérsias 
sociocientíficas através da utilização de 
blogues. Especificamente, procurou dar-
se resposta aos seguintes aspetos: a) 
identificar as potencialidades da 
utilização de blogues na promoção da 
discussão de controvérsias 
sociocientíficas; b) identificar as 
competências desenvolvidas nos alunos 
através da discussão gerada em torno 
dos cenários propostos; c) estudar as 
metodologias mais adequadas à 
dinamização dos blogues com crianças 
do 2.º Ciclo do Ensino Básico; d) saber 
qual a opinião dos alunos de 2.º Ciclo 
relativamente à discussão de assuntos 
controversos na disciplina de Ciências 
da Natureza. 

 
Para se atingir estas finalidades, 

utilizou-se uma metodologia de 
investigação qualitativa com orientação 
interpretativa, onde o investigador 
investiga a sua própria prática através 
da aplicação de uma proposta didática.  

 
A recolha de dados foi efetuada 

através da análise das interações 
estabelecidas entre os alunos nos 
blogues construídos para o efeito e da 
aplicação de questionários aos alunos 
para autoavaliação do trabalho realizado 
e avaliação das potencialidades e 
limitações do cenário proposto e da 
metodologia utilizada. Desta forma, 

trabalhou-se diretamente sobre os 
dados recolhidos atribuindo significados 
a partir das interpretações que os 
alunos fizeram da atividade. 

 
 
 
 
 
 
 
Participaram 26 alunos de uma 

turma do quinto ano de escolaridade 
(alunos com 11 anos de idade) de uma 
escola da região de Lisboa e Vale do 
Tejo.  

 
Resultados 
 

Os resultados obtidos permitiram 
verificar que os alunos gostaram de 
utilizar blogues para discussão de um 
tema, afirmando tratar-se de uma 
experiência nova, original e inovadora.  

 
Contribuiu ainda para uma avaliação 

positiva da atividade o facto de ser 
contextualizada numa situação real do 
quotidiano, levando os alunos a 
reconhecerem o interesse da Ciência 
para o dia-a-dia, levando-os a encarar a 
sua opinião como importante para uma 
participação ativa na sociedade. 

 
R1: Gostei, porque discutir um tema num 
blogue é uma coisa original e inovadora em 
vez de nos juntarmos na sala e fazermos os 
trabalhos, como sempre. Gostei muito 
deste trabalho porque utilizamos uma coisa 
do nosso dia-a-dia, o computador. 
R2: O que mais gostei nesta tarefa foi 
tomar uma decisão, porque nós parecíamos 
adultos a decidir algo. 
R3: Ao comentar-se nos blogues dá-se 
opiniões diferentes e cada pessoa tem a 
sua opinião e assim nós percebemos a 
responsabilidade dos verdadeiros diálogos, 
consumidores e criadores. 
 



 

 

Os alunos procuraram fundamentar 
sempre as suas opiniões, apropriando-
se dos termos e/ou conceitos 
aprendidos durante o decorrer da tarefa, 
como: quota, ecossistema, habitat, 
pesca de arrasto, aquicultura, extinção, 
utilizando-os nos seus comentários. 

 
 

No que concerne à discussão de 
assuntos controversos utilizando 
blogues, os alunos referiram como 
principais vantagens: a) a possibilidade 
de comunicação fora do espaço escolar; 
b) a disponibilidade de tempo para se 
pesquisar melhor e se alcançar uma 
opinião fundamentada; c) a 
disponibilidade de informação; d) o 
trabalho em grupo; e) a disponibilidade 
de tempo em sala de aula para a 
continuidade de lecionação dos 
conteúdos (discussão paralelamente à 
aula, fora do seu espaço físico). 

 
R4: Aprendi a trabalhar num blogue, a 
tomar uma decisão com todos os membros 
do grupo e respeitar melhor as decisões 
dos outros. 
R5: Ao discutir num blogue, podemos 
sempre consultar a informação necessária. 
Se estivéssemos a discutir oralmente não 
iriamos saber defender-nos bem, porque 
não podíamos ir pesquisar e recolher 
informação mesmo antes de respondermos. 
R6: O que gostei mais de fazer nesta tarefa 
foi juntar-nos e fazermos o texto final, pois 
tínhamos de ser bons a trabalhar em grupo 
e a respeitar a opinião dos outros e não é 
só a nossa opinião que conta. 

 
Os alunos afirmaram que 

aprenderam a tomar uma decisão 
conjunta e que desta forma a interação 
online entre os alunos é mais rápida e 
mais prática que a interação face a face. 

 
R7: Ao discutir num blogue, podemos 
sempre consultar a informação necessária. 
Se estivéssemos a discutir oralmente não 
iriamos saber defender-nos bem, porque 
não podíamos ir pesquisar e recolher 
informação mesmo antes de respondermos. 

 
A discussão em torno do cenário 

proposto permitiu a aquisição e o 
desenvolvimento de competências 
indispensáveis na promoção da literacia 
científica. 
 



 

 

Conclusões 
 

No que concerne às potencialidades 
educativas da utilização de blogues na 
promoção da discussão de 
controvérsias sociocientíficas, verificou-
se que promove o trabalho de grupo e o 
trabalho colaborativo, assim como a 
interação e a coesão entre os membros 
do grupo. Durante a discussão final, 
houve a possibilidade de consulta das 
interações entre os vários membros do 
grupo presentes no blogue, o que tornou 
facilitador da elaboração do texto final 
com a tomada de decisão.  

 
A utilização de blogues no 

desenvolvimento desta tarefa permitiu 
que os alunos pudessem gerir o tempo 
disponível da forma que lhes fosse mais 
propícia, podendo recorrer à consulta de 
documentos de forma imediata para dar 
resposta a questões colocadas. Deste 
modo, promoveu a autonomia, dado que 
foi atribuída uma parte da tarefa para 
ser realizada autonomamente por cada 
aluno. 

 
A utilização de blogues poderá 

constituir uma mais-valia para que os 
alunos mais facilmente possam construir 
conhecimento e desenvolver 
competências básicas. 

 
Este estudo contribuiu para o 

desenvolvimento pessoal e profissional 
da própria autora no sentido em que 
permitiu a mudança efetiva de práticas, 
com a utilização em contexto educativo 
de um recurso e de uma metodologia 
não utilizados até então. Este processo 
de mudança requereu um 
questionamento e uma avaliação das 
práticas habituais, normalmente mais 
confortáveis para alguns professores. 
Os alunos com quem trabalhou foram, 
eles próprios, elementos importantes de 

crescimento pessoal, uma vez que 
demonstraram estar abertos e recetivos 
a novas mudanças, revelando 
curiosidade e vontade de adquirir novos 
conhecimentos. A utilização desta 
tarefa, como estratégia de ensino e 
aprendizagem, teve um impacto positivo 
no seu desempenho profissional, 
constituindo uma forma de ensinar 
inovadora para estes alunos, levando-os 
a desenvolver com maior facilidade as 
competências essenciais preconizadas 
nas orientações curriculares, motivando-
os para as atividades escolares e 
reforçando a perceção dos alunos 
relativamente ao interesse da ciência 
para a resolução de problemas que 
afetam a nossa sociedade e à 
relevância da educação em ciências 
para a sua preparação para uma 
cidadania ativa e responsável. O 
impacto da atividade realizada nas 
aprendizagens dos alunos constituiu um 
forte catalisador da mudança de práticas 
da professora.  
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RESUMO 

 
Este trabalho traz um relato de experiência em formação de professores no qual o 
planejamento, desenvolvimento e avaliação de um conjunto de aulas temáticas foi 
o foco. Os estudantes de um curso de formação de professores em Química 
usaram temas de interesse da Química e dos estudantes para ensinar essa 
disciplina em escolas do Ensino Médio. Analisamos o impacto dessas atividades 
na formação, por meio dos relatos feitos pelos envolvidos e considerando a 
opinião da coordenação do projeto. Percebemos que o envolvimento em aulas 
inovadoras mudou a concepção que muitos deles tinham sobre o ensino, o 
estudante do Ensino Médio e a produção de aprendizagens.  
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Introdução 
 

A formação de professores que 
estejam preparados para desenvolver 
aulas considerando as tendências 
contemporâneas de ensino e 
aprendizagem tem sido um desafio às 
universidades brasileiras. Ainda são 
inúmeros os professores que, ao 
adentrarem no mundo de trabalho, 
desenvolvem aulas baseados muito 
mais nos professores que tiveram do 
que nas teorias de ensino e 
aprendizagem estudadas durante o 
curso de formação. 

A discussão acerca do papel 
do professor em sala de aula foi 
dinamizada a partir dos avanços 
tecnológicos, principalmente da rede 
internacional de comunicação e 
informação – Internet. Sabemos que 
a ciência e a tecnologia têm 
transformado o ambiente e os modos 
de viver em sociedade. Assim, não há 
mais espaço para  uma pesquisa 
científica desvinculada de debates 
éticos acerca de seus efeitos e 
implicações. Nesse sentido, os 
estudos acerca da ciência, das 
tecnologias e de seus diálogos com a 
sociedade, influenciaram na 
elaboração dos currículos de ciências 
por todo o mundo.  

 
Santos e Mortimer (2002), 

assim como muitos outros 
educadores (por exemplo GASPARI, 
2008), argumentam que os 
estudantes devem ser formados 
como cidadãos capazes de 
compreender os problemas reais, 
dialogar com várias áreas de 
conhecimento, avaliar as implicações 
dos argumentos de especialistas e 

tomar decisões democráticas 
conscientes  

 
A abordagem Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS) surgiu 
como uma estratégia de ensino capaz 
de cumprir com as necessidades de 
formação cidadã. ACEVEDO 
ROMERO e ACEVEDO DÍAZ (2002) 
argumentam sobre a necessidade de 
o Ensino de Ciências aproximar a 
ciência, a tecnologia e a sociedade, 
buscando: dar sentido aos 
conhecimentos escolares, 
potencializando suas utilidades e 
funcionalidades em outros âmbitos; 
colaborar para formar cidadãos 
capazes de opinar com conhecimento 
de causa e responsabilidade social 
sobre os diversos problemas do 
nosso tempo; contribuir para evitar 
rupturas entre a ciência e a 
tecnologia e servir de elemento 
motivador para os alunos.  

 
Relacionando diretamente a 

abordagem CTS com a prática 
docente em química Marcondes et al. 
(2009) afirmam que o planejamento 
de ensino deve transcender para a 
possibilidade de um ensino 
contextualizado, no qual o estudante 
possa utilizar a química como uma 
ferramenta de entendimento das 
situações em que está envolvido, 
sejam estas de natureza social, 
política, econômica ou ambiental. 

 
O estado brasileiro tem 

fomentado algumas ações que visam 
à melhoria na formação de 
professores e, como consequência, 
no aprendizado dos estudantes. As 
instituições de ensino superior, por 
sua vez, tomaram algumas ações, 



 

 

tais como aumentar a carga horária 
de disciplinas específicas da área da 
educação e criar projetos de imersão 
à docência. Estes projetos permitem 
que estudantes de licenciatura 
estejam inseridos no ambiente 
escolar durante todo o período de 
formação. Nesse contexto a UFMG 
vem desenvolvendo alguns projetos 
nessa linha. Entre eles destacamos o 
projeto Práticas Motivadoras de 
Química para escolas Públicas de 
Minas Gerais. 
 
Conhecendo o contexto do 
trabalho 
 

O projeto “Práticas 
Motivadoras de Química nas Escolas 
Públicas de Minas Gerais” vem sendo 
desenvolvido desde o ano de 2011 na 
Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). Esse projeto envolve 
um coordenador; quinze estudantes 
de Licenciatura20 em Química e três 
professores de Química da Educação 
Básica, de escolas parceiras do 
projeto. As principais atividades 
nesse projeto são: planejamento, 
desenvolvimento e avaliação de aulas 
de Química para o Ensino Médio.  

 
 
 
As aulas são planejadas a 

partir de temas, em função de situá-
las na perspectiva CTS. Nessa 
perspectiva (CTS) é reconhecida a 
necessária articulação dos 

                                                 
20

 No Brasil, licenciatura se refere ao curso 
de formação de professores. Quando citamos 
“licenciando” estamos nos referindo ao 
estudante do curso de formação de 
professores. 

conhecimentos científicos e 
tecnológicos com o contexto social, 
para que o cidadão seja preparado 
para julgar e avaliar as 
possibilidades, limitações e 
implicações do desenvolvimento 
científico e tecnológico. São 
escolhidos temas de interesse da 
Química que propiciem o 
desenvolvimento de conceitos 
químicos e auxiliem no engajamento 
dos estudantes de Ensino Médio.  

 
As aulas nas escolas são 

ministradas na forma de curso 
extraclasse, em horário inverso ao 
das aulas formais da escola. As 
turmas são organizadas pela própria 
escola e são multisseriadas. A 
participação dos alunos é totalmente 
voluntária e não há qualquer tipo de 
vínculo do curso com a disciplina de 
Química da escola. Isso significa que 
o aluno não recebe qualquer tipo de 
incentivo na disciplina Química, ao 
participar do curso. A proximidade 
está no fato de que as possíveis 
aprendizagens do aluno no curso 
certamente favorecerão o 
desempenho na disciplina formal. 

 
Os temas usados no 

planejamento das aulas estão 
especificados na Tabela 1. Cada um 
deles foi desenvolvido em um tempo 
de 4 a 5 horas aula.  
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 01: Título das aulas desenvolvidas no curso 

Aula Tema Aula Tema 

Aula 01 Ciclo da água Aula 06 Energia 

Aula 02 Água na natureza Aula 07  Qualidade do ar 

Aula 03 Água e plantas Aula 08 Efeito estufa 

Aula 04 Solo Aula 09 Radioatividade 

Aula 05 Alimentos Aula 10 ENEM 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 
Os três primeiros temas foram 

planejados e apresentados ao grupo 
de licenciandos pela coordenação. 
Os demais temas foram definidos no 
grupo e passaram a ser organizados 
pelos licenciandos. Assim, podemos 
dizer que o processo de preparação 
dos estudantes de licenciatura  

 
 

envolveu assistir às aulas ministradas 
pela coordenação, organizar um tema 
e apresentá-lo ao grupo, na forma de 
aula, passando por uma análise 
crítica do mesmo. Depois do tema 
organizado, o material necessário ao 
curso era preparado e os 
licenciandos eram divididos entre as 
turmas das escolas para ministrar o 
tema. 

Os temas iniciais, 
apresentados pela coordenação, 
eram de aulas nas quais o estudante 
era levado a ter uma participação 
ativa durante todo o tempo de aula, 
As ideias dos estudantes do Ensino 
Médio eram frequentemente 
buscadas e sempre discutidas. Com 
isso, oportunizava-se ao estudante 
conhecer e discutir múltiplas 
explicações para um fato ou 
fenômeno e, com isso, melhorar as 
suas próprias concepções. 

 
Destacamos que os 

planejamentos dos licenciandos 
seguiam a linha temática, com 
enfoque CTS, como descrito 
anteriormente. Assim, durante o 
trabalho de produção das atividades, 
os licenciandos eram compelidos a 
questionar quais os conceitos 
químicos necessários para que os 
estudantes compreendessem 

aspectos envolvidos no tema. Entre 
esses aspectos estava o 
entendimento de como a sociedade 
faz uso dos materiais abordados e 
como a cadeia de produção desse 
material afeta o meio ambiente. 
Tomamos como exemplo a aula 
temática 6: Energia. Os licenciandos 
julgaram importante a discussão dos 
combustíveis e o conceito químico 
abordado foi o da energia envolvida 
nas transformações químicas. Foram 
propostos experimentos para 
demonstrar a diferença energética e a 
diferença de produtos formados na 
queima de um combustível dito não 
renovável, a gasolina, e de um dito 
renovável, o álcool etílico. 
Encadearam, então, uma discussão 
sobre o uso que a sociedade faz 
desses e de outros combustíveis e 
como a produção e o consumo 
dessas fontes energéticas afetam o 
meio ambiente. Com este exemplo, 
mostramos a articulação esperada 
entre ciência, tecnologia e sociedade 
dentro das aulas temáticas do 
projeto, as aulas foram elaboradas 
nesse formato com o objetivo de 
contribuir para fortalecer a formação 
cidadã desses aprendizes. 

 
O projeto Práticas 

Motivadoras de Química nas Escolas 
Públicas de Minas Gerais foi 
implementado com o intuito de 
melhorar tanto a formação inicial de 
professores quanto a aprendizagem 
dos estudantes do Ensino Médio. 
Utiliza como princípio a triangulação 
entre a Instituição Formadora 
(UFMG), os professores de Química 
da Educação Básica e os Estudantes 
de Licenciatura.  O trabalho de  



 

 

Coelho et al. (2014)  apreenta dados 
que evidenciam a melhoria no 
desempenho dos estudantes do 
Ensino Médio da rede pública de 
ensino, envolvidos nesse projeto.  
 
Metodologia 
 

Para avaliar o envolvimento 
dos estudantes de licenciatura em 
Química no planejamento de aulas 
temáticas embasadas em 
pressupostos CTS, desenvolvemos 
as seguintes etapas de trabalho: a) 
acompanhamos o planejamento de 
um conjunto de aulas, feitas pelos 
licenciandos no projeto Práticas 
Motivadoras; b) analisamos os 
relatórios finais dos licenciandos, nos 
quais estão descritas suas 
impressões a cerca do projeto como 
um todo, envolvendo a avaliação do 
ambiente escolar e do interesse dos 
alunos de Ensino Médio durante as 
aulas, o relato da experiência de 
planejar aulas temáticas e as 
possíveis dificuldades que surgiram 
no desenvolvimento das aulas e no 
momento de ministrar o curso; c) 
realizamos uma entrevista com a 
coordenadora do projeto para 
sabermos como ela avalia a evolução 
dos licenciandos no desenvolvimento 
de aulas com abordagem CTS e 
também como ela avalia a 
aprendizagem desses futuros 
professores e, com isso, a postura 
que terão ao assumir a docência 
depois de formados. 

 
Este trabalho possui 

características de uma pesquisa 
documental, tendo em vista que 
iremos avaliar um documento escrito 
pelos licenciandos participantes do 

projeto e que não foi publicado em 
meio acadêmico e, ainda, com 
característica de pesquisa 
etnográfica, a medida em que 
acompanhamos o planejamento de 
um conjunto de aulas, sem interferir, 
e realizamos a entrevista no ambiente 
natural de trabalho. 
 
Resultados 
 O acompanhamento que 
fizemos do planejamento de aulas 
produziu dados que se assemelham 
com os argumentos que os 
licenciandos produziam no relatório. 
Por isso optamos por dividir a nossa 
análise em: a) ensino a partir de 
temas; b) visão sobre os estudantes 
do Ensino Médio e; c) o planejamento 
de aulas e a abordagem CTS. Para 
cada item consideramos tanto a 
opinião dos licenciandos quanto da 
coordenadora.   
 

a) Ensino a partir de temas 
Apesar de uma dificuldade 

inicial em trabalhar com temas, dez 
dos dezessete licenciandos 
afirmaram que o ensino de química 
através de aulas temáticas é mais 
interessante e envolve os alunos de 
Ensino Médio. 

 
 Outros sete licenciandos 
participantes afirmaram que as aulas 
temáticas aproximam o conteúdo 
químico do cotidiano dos alunos. 
Essa aproximação é essencial 
quando consideramos uma 
abordagem CTS. A partir do estudo 
de temas amplos e complexos, os 
conteúdos químicos puderam ser 
inseridos, contribuindo para a 
formação de uma consciência crítica 
e pronta para entender, mesmo que 



 

 

de maneira geral, os argumentos de 
especialistas acerca de um problema 
real. A licencianda 1, contribui para 
entendermos a importância da 
contextualização no ensino de 
química. 

“O uso de temas para 
desenvolver o 
conhecimento químico em 
sala de aula representou 
uma boa oportunidade 
para que os estudantes 
percebessem a relação 
direta da Química com o 
contexto social e se 
interessassem por esta 
ciência, envolvendo-se 
mais nas aulas.” 
Licencianda 1. 

Destacamos, ainda, que cinco 
bolsistas apontaram a elaboração de 
aulas temáticas como mais 
trabalhoso que aulas tradicionais. 
Para eles, os conhecimentos 
requeridos para o entendimento 
científico de um problema real são 
muito mais amplos do que os 
conteúdos tradicionalmente 
ministrados. Além disso, eles 
afirmaram que as aulas temáticas são 
muito diferentes das aulas 
tradicionais e que mudar o foco da 
aula foi difícil para eles.  

 
Ainda sobre a eficácia da 

utilização de aulas temáticas, a 
coordenadora do projeto apontou, na 
entrevista, que os licenciandos 
passaram a acreditar que era 
possível o uso de abordagens não 
tradicionais depois de receber o 
retorno dado pelos estudantes da 
educação básica, nas aulas 
desenvolvidas. Para ela, os próprios 

estudantes reconheceram as 
características positivas de uma aula 
temática e participaram mais da aula, 
o que motivou os licenciandos e 
colaborou para que acreditassem que 
aulas a partir de temas podem ser 
importantes. A coordenadora afirma, 
ainda, que a construção de uma 
prática metodológica de ensino 
diferente da que os professores em 
formação estão acostumados é 
desafiante e que é normal que eles 
sintam dificuldade. 

 
b) Os estudantes do Ensino 

Médio 
 

Nas primeiras reuniões do 
grupo e nos relatórios os professores 
em formação mostraram uma visão 
um pouco negativa sobre estudantes 
do Ensino Médio. Para eles os 
estudantes de Ensino Médio, em 
geral, não gostam de química e 
consideram o estudo dessa ciência 
como difícil e sem “utilidade”. No 
entanto, depois que as aulas foram 
desenvolvidas nas escolas, essa 
opinião mudou significativamente. Os 
licenciandos 2 e 3 resumem esse 
ponto de vista em seus comentários. 

“Os adolescentes tendem 
a não gostar muito de 
Química, porque a 
consideraram uma 
disciplina muito difícil, mas 
quando utilizamos temas 
para produzir as aulas foi 
perceptível o aumento do 
interesse e da 
compreensão.” 
Licenciando 2. 

“É importante destacar 
também a grande 



 

 

motivação e interesse dos 
alunos por esse tipo de 
aula, já que não são 
“jogados” conceitos e 
definições 
desfragmentados da 
realidade.” Licenciando 3. 

 Sobre isso a coordenadora 
afirma que aos estudantes que hoje 
frequentam o Ensino Médio não se 
pode mais oferecer o mesmo tipo de 
aula que era ofertado há algumas 
poucas décadas atrás. Eles estão 
inseridos em uma sociedade bem 
mais dinâmica e, nesse sentido, a 
sala de aula também deve ser um 
ambiente dinâmico. As aulas a partir 
de temas de interesse promove uma 
maior participação do estudante, na 
medida em que esse se interessa 
mais e vê mais sentido naquilo que 
está sendo ensinado. 
  

c) A aprendizagem dos 
estudantes e a abordagem 
CTS 

  
Os contextos sociais e 

tecnológicos apareceram explícitos 
nas aulas planejadas e desenvolvidas 
no projeto em questão. Alguns 
licenciandos apontaram que a 
abordagem da química ambiental 
através de aulas temáticas facilita a 
aprendizagem dos alunos. Cinco dos 
dezessete relatos analisados 
possuem alguma referência a uma 
melhor relação entre conteúdo 
químico e aluno, ou seja, uma melhor 
significação desses conteúdos para 
os estudantes. A licencianda 4, 
comenta acerca da aprendizagem 
através de aulas temáticas. 

“Mas acima de qualquer 
coisa, percebi que as aulas 
temáticas proporcionam 
um aprendizado mais leve 
e duradouro aos alunos, 
principalmente quando 
aplicadas com uma boa 
dialógica e com 
experimentos 
complementares que 
ajudam na criação da 
problemática para aula 
e/ou na exposição do 
tema.” Licencianda 4. 

 Percebemos que os 
licenciandos consideraram que o 
ensino de química pode ser muito 
mais interessante e envolvente se for 
utilizada uma abordagem CTS, com 
aulas temáticas e discussão de 
problemas reais. Entendemos que a 
utilização de aulas temáticas 
proporciona uma nova possibilidade 
de trabalho para o professor. E que 
essa abordagem possui 
características que podem contribuir 
para a aprendizagem dos estudantes 
de maneira significativa. No entanto, 
acompanhando o planejamento 
dessas aulas, sabemos que a 
elaboração desse tipo de aulas 
apresenta muitos desafios para os 
novos professores. 
 
 A coordenação do projeto 
argumenta que os professores em 
formação precisam ser envolvidos em 
atividades desafiantes ligadas ao seu 
campo de atuação futura. Ela 
defende a inserção do licenciando na 
escola desde o início do seu curso de 
formação, mas alerta que essa 
inserção deve permitir um olhar mais 



 

 

amplo, tanto sobre o que é feito 
quanto ao que é possível fazer. 
  
O que aprendemos com isso? 
 A partir desse trabalho temos 
claro que a formação de professores 
voltados às tendências 
contemporâneas de ensino e 
aprendizagem é complexa. Nesse 
sentido, seria indicado que as 
instituições formadoras dessem uma 
atenção maior aos cursos que 
formam professores.  
 
 A inserção de professores em 
formação em projetos que promovam 
uma vivência no campo de trabalho 
ao longo do curso pode auxiliar na 
formação de um bom profissional. 
Vimos que essa vivência orientada 
propiciou um desenvolvimento de 
consciência em relação ao papel do 
professor e do Enisno de Ciências. 
  
 Argumentamos aqui, mesmo 
que isso possa ser uma inferência, 
que esses licenciandos saíram 
transformados com a participação no 
projeto, a partir das práticas 
vivenciadas. Mas também nós nos 
transformamos por meio do 
entendimento dessa vivência. 
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RESUMO 

 
Nesse trabalho objetivamos investigar o conteúdo da reflexão realizada por futuros 
professores de Biologia em discussões pautadas pelos pressupostos teóricos do 
enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). Para tanto realizamos uma 
pesquisa qualitativa, com oito discentes do curso de Biologia, em que as 
gravações de treze aulas de uma disciplina de estágio supervisionado foram 
transcritas e analisadas segundo as orientações de Bardin (2011) para análise de 
conteúdo. Os resultados revelam que o conteúdo da reflexão realizada pelos 
alunos vai além do contexto específico da sala de aula e ampliaram-se para as 
razões de ensinar Biologia, questões curriculares, contradições da formação 
docente e papel dos professores, levando em conta a função social do ensino.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Enfoque CTS, Formação Inicial de Professores de Biologia, 
Reflexão Docente.  
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INTRODUÇÃO:    
 

Uma busca na literatura nos 
permite identificar uma diversidade de 
objetivos para o enfoque Ciência, 
Tecnologia e Sociedade (CTS) na 
educação, o que expressa as 
diferentes formas de conceber esse 
movimento (Auler, 2002). Assim, 
torna importante definir que esse 
trabalho alinha-se com a perspectiva 
dos autores que defendem que o 
propósito central do enfoque CTS não 
se resume apenas em discutir temas 
relativos à Ciência, Tecnologia e 
Sociedade, mas em buscar a 
compreensão das relações entre 
essas três dimensões, desenvolver a 
capacidade de tomada de decisão, a 
aprendizagem de conceitos 
científicos, além da formação de 
valores (Santos, 2011, 2012; Teixeira, 
2003).   

 
Formar professores para 

trabalhar a perspectiva CTS com os 
alunos exige mais do que 
instrumentalização conceitual, mais 
do que fornecer técnicas e 
estratégias para que executem em 
suas aulas. Para ir além da 
racionalidade técnica, buscamos 
suporte na formação reflexiva de 
professores, em especial nas ideias 
de Zeichner (1993). Segundo esse 
autor o ensino reflexivo é o que 
orienta a atenção dos futuros 
professores a ultrapassar o contexto 
sobre a própria prática e voltar-se 
também para o desenvolvimento dos 
estudantes, para o reconhecimento 
das condições em que essas práticas 
se situam, considerando dimensões 
políticas, culturais, e especialmente 
as sociais. Nessa perspectiva, a 

reflexão é uma prática social coletiva 
e contínua, que pressupõe que o 
professor deva assumir as decisões 
de seu ensino e avaliar as ações em 
sala de aula visando contribuir para a 
igualdade e para uma sociedade mais 
justa e decente.  

 
Para Zeichner (1993) não 

basta afirmar que a reflexão é o 
objetivo de um programa de formação 
de professores, pois de certa forma, 
todos refletem sobre seu trabalho. 
Segundo esse autor, o conteúdo e a 
qualidade da reflexão são de  
extrema relevância nos processos de 
formação de professores para 
prepará-los para ensinar em 
condições variadas, tanto sociais 
como culturais, estando esse 
conceito de professor reflexivo 
alinhado com as ideias do enfoque 
CTS crítico para o ensino de Biologia.  

 
Assim, o presente estudo tem 

como objetivo investigar o conteúdo 
da reflexão realizada por futuros 
professores no Estágio 
Supervisionado de Biologia em 
discussões pautadas pelos 
pressupostos teóricos do enfoque 
CTS.  

 METODOLOGIA:  
Este trabalho, que é parte de 

uma pesquisa de mestrado em 
andamento, tomou como objeto de 
estudo discussões coletivas 
realizadas em uma disciplina de 
estágio supervisionado de Biologia, 
do curso de licenciatura em Ciências 
Biológicas do campus de Jequié da 
Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia (UESB), tendo oito alunos 
como participantes.   



 

 

 
Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa, utilizando como 
instrumento de coleta de informações 
a gravação em áudio de treze aulas 
da referida disciplina. As gravações 
das aulas, totalizando oito horas e 
quarenta e seis minutos, foram 
transcritas e analisadas de acordo 
com as orientações de Bardin (2011) 
para a análise de conteúdo 
categorial. 

   
A análise deu origem a quatro 

categorias que traduzem o conteúdo 
do que fora refletido nas discussões 
realizadas com os futuros professores 
no período de planejamento da 
regência do estágio de Biologia no 
Ensino Médio.   

 
É importante ressaltar que os 

momentos de discussões analisados 
eram estruturados a partir de textos, 
documentários, estudos de caso e 
situações cotidianas, em que o 
professor da disciplina buscou 
articular os referenciais do enfoque 
CTS no ensino de Ciências e do 
professor intelectual transformador 
(Giroux, 1997) aliando teoria e prática 
na proposta do estágio 
supervisionado.   

RESULTADOS:  
 

As quatro categorias que 
emergiram da análise serão descritas 
a seguir.  

 
Desvelando diferentes sentidos da 
função social do ensino de 
Biologia: 
  

Os resultados apontam que os 

discentes atribuem diferentes 
sentidos para o ensino de Biologia 
que variam desde uma perspectiva 
mais centrada na disciplina em si, 
como em uma preocupação com o 
desenvolvimento do aluno, e ainda 
em considerar o contexto político em 
que o ensino se situa.  

 
A visão do ensino de Biologia 

com foco na disciplina em si reflete 
uma preocupação com o 
conhecimento teórico da disciplina e 
a tradução desse para a 
compreensão do aluno. Já o ensino 
centrado no desenvolvimento do 
aluno considera os interesses, 
pensamento e padrões de 
desenvolvimento dos estudantes. 
Apesar da importância de cada um 
desses sentidos, se a visão do 
professor se limitar a eles há o risco 
de se desprezar as condições sociais 
que influenciam o trabalho do 
professor em sala, dificultando a 
percepção e transformação dos 
aspectos que entravam o ensino 
(Zeichner, 1993).   

 
Já a visão expressa pela aluna 

A, parece levar em conta o contexto 
político em que o ensino se situa 
numa perspectiva problematizadora 
da realidade: “há  uma necessidade 
de compreender a Biologia 
principalmente devido à ação intensa 
na natureza no contexto capitalista, a 
importância da preservação 
ambiental associada à tomada de 
consciência em relação a isso.” 
(Aluna A) 

Assim, identificamos uma 
relação do sentido atribuído por essa 
aluna, com o que Zeichner (1993) 
denomina de tradição reflexiva de 



 

 

reconstrução social, que é aquela que 
se preocupa o contexto social e 
político na busca de transformação 
das práticas em prol da igualdade e 
da justiça.   

Ampliando a perspectiva curricular 
para além dos conteúdos 
específicos da Biologia:  

As reflexões realizadas pelos 
futuros docentes demonstram uma 
percepção da importância de se 
ultrapassar os conteúdos específicos 
do currículo tradicional de Biologia 
vigente nas escolas, por meio da 
abordagem de aspectos 
sociocientíficos. Essa percepção fica 
explicita nas temáticas 
exemplificadas por eles (diferenças 
sociais, questões de gênero e 
sexualidade, etnia, indústria da 
estética, questões energéticas, 
consumismo e degradação 
ambiental) como sugestões de 
questões sociais, políticas, 
ambientais éticas, morais, e 
econômicas para serem 
problematizadas com seus alunos 
nas aulas de Biologia.  
 

A natureza da Ciência e 
Tecnologia (C&T) é problematizada 
pelos futuros professores, mesmo 
que de forma ainda superficial, em 
relação ao mito da neutralidade da 
Ciência, pela constatação dos valores 
que a permeiam; da tecnocracia, na 
medida em que os alunos questionam 
as decisões de C&T apenas por 
especialistas sem consulta à 
população em geral; e do 
salvacionismo, ao relatar que a 
ciência tão apenas não é a resolução 
de todos os problemas, como pode 

ser inclusive utilizada como 
mecanismo de opressão.    

 
A discussão sobre as questões 

sociais ressaltou ainda a 
preocupação em abordar o contexto 
histórico no ensino, pois segundo os 
alunos, esse pode favorecer tanto a 
percepção da não neutralidade da 
Ciência como uma melhor 
compreensão dos conhecimentos 
científicos. No relato a seguir a aluna 
B, ao citar um exemplo de tema que 
permite abordar os vários aspectos 
sociocientíficos, explicita a 
preocupação em abordar aspectos da 
história da Ciência:   

 
[...] A gente pode lembrar de 
como a ciência evoluiu para 
discutir a ancestralidade ligada às 
questões raciais, por exemplo, a 
gente pode direcionar, discutir um 
pouco de história, falar um pouco 
da 2ª Guerra mundial, falar sobre 
a eugenia [...] testes, pesquisas 
muito agressivas que também 
contribuíram para salientar as 
diferenças, muitas vezes no 
sentido de discriminar ou 
inferiorizar o outro. Eu acho que 
dá para trabalhar isso, discutindo 
a ciência e também 
problematizando a Ciência. 
(Aluna B).  

    
O posicionamento dos alunos 

sobre o ensino de Biologia, não se 
restringe ao reconhecimento de suas 
próprias crenças, mas estende-se ao 
repensar de um currículo que 
intencione uma perspectiva mais 
realista da Ciência, ao citarem 
propostas e exemplos que se 
aproximam dos pressupostos 
curriculares do enfoque CTS 



 

 

defendido por Auler (2002); Santos 
(2008, 2012), Teixeira (2003), entre 
outros autores. A reflexão realizada 
pelos alunos se aproxima, mesmo 
que ainda de forma ainda incipiente, 
à educação científica de perspectiva 
ampliada proposta por Auler (2002), 
que defende o ensino de conceitos a 
partir da compreensão das interações 
entre CTS, favorecendo ainda a 
discussão dos interesses, valores e 
desvelamento de mitos associados 
ao conhecimento científico e 
tecnológico.    

Condições de possibilidade na 
formação inicial: algumas 
contradições  
 

Os alunos apresentam como 
contradições da formação inicial a 
maior relevância nos conteúdos 
específicos da Biologia em detrimento 
da formação humana, tempo reduzido 
da licenciatura e condições para a 
formação crítica.  

  
 

As opiniões sobre o tempo de 
formação levantaram opiniões 
divergentes, enquanto alguns alunos 
defendiam um tempo maior, outros 
afirmavam que o tempo é suficiente, 
sendo necessário, entretanto, que 
cada aluno busque sua emancipação 
por meio da pesquisa e da busca de 
informações. Segundo Zeichner 
(1993) o conceito de reflexão docente 
está vinculado ao reconhecimento de 
que o processo formativo do 
professor se prolonga durante toda a 
carreira, sendo a formação inicial um 
momento para estimular a 
responsabilidade de cada futuro 
professor por seu próprio 

desenvolvimento profissional. 
Podemos identificar essa visão 
expressa na fala do aluno C:  

 
[...] que tempo vai ser necessário 
para que estejamos devidamente 
preparados? [...] o que 
precisamos tá naquela 
emancipação de um professor 
pesquisador. [...] a educação, a 
ciência está em verdadeira 
evolução. Então é por isso que 
nunca vamos nos sentir 
preparado, mas devemos estar 
prontos para estar pesquisando e 
informando cada vez mais. (Aluno 
C)  

 

O papel do professor: 
contemplando a função social do 
Ensino de Biologia  
 

Foi evidenciado pelos alunos o 
papel do professor na formação 
crítica, sendo a problematização e 
contextualização dos conteúdos de 
Biologia com questões sociais, 
econômicas, ambientais e políticas 
como uma das principais formas de 
se buscar esse objetivo.   

 
A contextualização no ensino 

de Biologia foi abordada em relação 
aos seus limites e possibilidades, 
com fundamentação teórica em 
Santos (2008). Assim, os alunos 
refletiram sobre a possibilidade de 
compreender a contextualização 
como facilitadora da aprendizagem, 
como fator motivador ou ainda para 
discutir os diferentes aspectos 
sociocientíficos. A aluna A ressalta a 
relevância dessa última forma de 
contextualização na formação para 



 

 

cidadania, pois: «[...] busca o 
desenvolvimento de valores e 
atitudes na capacitação de tomada de 
decisões de forma responsável diante 
de situações reais, implicando na 
reflexão crítica e interpretativa para 
os estudantes.»  (Aluna A)   

 
Podemos identificar na fala 

dos alunos que eles reconhecem 
como papel do professor os objetivos 
propostos por Santos (2008) para a 
contextualização dos conteúdos de 
Biologia, ou seja, o de:   

 
1) desenvolver atitudes e valores 
em uma perspectiva humanística 
diante das questões sociais 
relativas à ciência e à tecnologia; 
2) auxiliar na aprendizagem de 
conceitos científicos e de 
aspectos relativos à natureza da 
ciência; e 3) encorajar  
os alunos a relacionar suas 
experiências escolares em 
ciências com problemas do 
cotidiano. (2008: 5)  

 

CONCLUSÕES:  
 

Os resultados apresentados 
revelam que o conteúdo da reflexão 
realizada pelos alunos a partir do 
aporte teórico do movimento CTS, 
não se restringiu ao contexto da sala 
de aula e metodologia de ensino, mas 
perpassou pelo reconhecimento das 
crenças e valores desses futuros 
professores e ampliou-se para as 
razões de ensinar Biologia, limites da 
própria formação, questões 
curriculares e o papel do professor na 
contextualização dos conteúdos e na 
formação crítica dos alunos. Foi 

explícita a preocupação do grupo 
com questões sociais, ambientais, 
étnicas, culturais, políticas, históricas 
e econômicas que perpassam o 
ensino de Biologia.  

Defendemos, portanto, que a 
inserção da perspectiva CTS crítica 
na formação inicial de professores de 
Ciências fornece conteúdo à reflexão 
que tem como objetivo avaliar as 
práticas na tentativa de promover 
diferença na vida dos alunos.  
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Resumen 
 
 
Se examina la argumentación de un grupo de maestros en formación en una tarea 
de modelización acerca del proceso de infección de la tuberculosis. La mayor 
parte de argumentos que emplean para explicar el modelo de infección son de tipo 
intuitivo, aunque influenciados por la experiencia del grupo. El análisis de 
argumentos permite identificar dificultades para diferenciar la función de la vacuna 
y la de los antibióticos, y para construir una explicación sobre el proceso de 
infección en base a los términos científicos proporcionados.  
 
 
 
Palabras clave: Educación para la salud, tuberculosis, competencias científicas, 
argumentación. 
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Marco teórico 
 
La educación para la salud es un 
área de aprendizaje de las ciencias 
que está próxima a los intereses y 
necesidades personales del 
alumnado (Zeyer y Kyburz-Graber, 
2012). Introducir actividades 
relacionadas con la salud permite la 
formación científica del alumnado en 
este tema, y genera oportunidades 
para introducir controversias sociales 
en las que la toma de decisiones 
juega un papel central. Sadler y 
Dawson (2012) resumen las 
contribuciones de las cuestiones 
socio-científicas al aprendizaje de las 
ciencias en estas cuatro: 1) la 
adquisición de conocimiento 
científico, 2) la comprensión acerca 
de la naturaleza de la ciencia, 3) el 
interés y la motivación por aprender 
ciencias, 4) la argumentación. 
Respecto a la capacidad para 
argumentar sobre estas cuestiones, 
distintos estudios (por ejemplo, 
Fleming, 1986; Sadler y Zeidler, 
2005) señalan que el alumnado 
emplea en mayor medida argumentos 
intuitivos o emocionales, que 
argumentos científicos. Entendemos, 
al igual que otros autores (Zeidler y 
Sadler, 2008; Sadler, 2004) que el 
profesorado debe tener en cuenta 
este aspecto a la hora de introducir 
estas cuestiones en el aula.  
 

Las enfermedades infecciosas 
constituyen un tema de salud que en 
los libros de texto de Biología y 
Geología de España se presentan de 
manera poco contextualizada y sin 
hacer referencia a sus implicaciones 
sociales. Controversias sociales 
relacionadas con esta temática, como 

el movimiento anti-vacunas o la 
resistencia a antibióticos, entre otras, 
reciben una escasa atención en los 
textos. Los  libros de texto proponen 
un escaso número de actividades de 
aplicación acerca de estos temas 
(Aznar Cuadrado y Puig, 2014).  

 
En el currículo de Educación 

Primaria de nuestro país (MEC, 2007) 
se establece como primer bloque 
temático “Los seres humanos y la 
salud”. Dentro de los contenidos de 
este bloque se incluyen aspectos 
como el fomento de hábitos de 
prevención de enfermedades y la 
identificación de comportamientos 
apropiados para el mantenimiento de 
una vida saludable. Por lo tanto, es 
necesario que los maestros y 
maestras dominen los aspectos 
relacionados con las enfermedades 
infecciosas para formar al alumnado y 
prevenir el contagio de enfermedades 
frecuentes en el contexto escolar. 

 
Este artículo aborda una 

propuesta didáctica acerca de una 
enfermedad infecciosa frecuente en 
nuestro contexto: la tuberculosis. De 
acuerdo con el último informe de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la tuberculosis es una de las 
tres causas principales de mortalidad 
en el mundo (OMS, 2013). La 
tuberculosis es una enfermedad difícil 
de erradicar sobre la que existe una 
gran preocupación científica, debido a 
la aparición de cepas resistentes y a 
las propias características de la 
bacteria que la produce. A pesar de 
que la tuberculosis es una 
enfermedad frecuente en nuestra 
región, y de los problemas de 
resistencia a antibióticos que 



 

 

presenta, consideramos que no 
recibe la suficiente atención en el 
currículo, de ahí nuestro interés en 
abordarla.  

 
De acuerdo con Schultz y 

Nakamoto (2012), en la enseñanza 
de problemas de salud, el docente 
debe tener presente la influencia de 
otras fuentes de aprendizaje o 
información como los médicos, la 
familia o los medios de comunicación. 
Este trabajo se enmarca en la 
perspectiva de que enseñar al 
alumnado a analizar problemas de 
salud y a tomar decisiones 
apropiadas sobre estas cuestiones 
requiere trasladar al aula situaciones 
reales en las que los estudiantes 
necesiten argumentar.  

 
Este trabajo  pretende contribuir 

a la investigación en argumentación 
sobre temas de salud, poniendo 
como centro de atención las formas 
en las que se argumenta cuando el 
tema que se trata tiene un fuerte 
componente emocional.  
 
Metodología 
 
La metodología utilizada es el análisis 
del discurso (Gee, 2011). Para la 
identificación de  pautas discursivas o 
de razonamiento nos basamos en 
Sadler y Zeidler (2005) que señalan 
estas tres: racional, intuitiva, 
emocional. La racional se refiere a los 
argumentos que se apoyan en datos 
empíricos u objetivos que pueden ser 
comprobados; la intuitiva a las 
respuestas directas e inmediatas que 
no son razonadas; y la emocional a 
los argumentos que se ponen en 
juego por influencia de las 

emociones. En este estudio 
entendemos como racionales los 
argumentos que se apoyan en datos, 
aunque no siempre sean empíricos.  

Los participantes son 61 
estudiantes de un aula del Grado de 
Maestro de Educación Primaria 
distribuidos en 16 pequeños grupos. 
Uno de los estudiantes contrajo la 
tuberculosis y se activó el protocolo 
sanitario en el centro, lo que permitió 
detectar más casos de infectados.  

 
La toma de datos incluye las 

producciones escritas de los alumnos 
y las grabaciones en vídeo y audio de 
los pequeños grupos para su 
posterior transcripción y análisis. Para 
la identificación del alumnado se 
emplearon pseudónimos que 
comienzan con la inicial del grupo.  

 
La propuesta didáctica 

comprende tres actividades, las dos 
primeras realizadas en el aula, y la 
última en el aula virtual. La primera 
consiste en un cuestionario de 
preguntas abiertas para explorar las 
ideas de los estudiantes en torno a la 
tuberculosis; la segunda es una 
actividad de modelización, que utiliza 
como contexto la experiencia del 
alumnado en la realización de la 
prueba de la tuberculina en el centro; 
y la tercera es un debate virtual en 
torno a las posibles causas de la 
persistencia de la tuberculosis en la 
actualidad.  

 
Este estudio examina la 

segunda tarea, que requiere construir 
una explicación científica acerca del 
proceso de infección de la 
tuberculosis en el organismo, 
seleccionando una serie de términos 



 

 

científicos proporcionados. Además 
se requiere representar gráficamente 
el modelo.  
  
Resultados  
 
Siete de los 16 grupos discuten el 
modelo de infección, consensuando 
los significados de los términos 
científicos empleados previamente a 
la elaboración del dibujo 
esquemático. Los nueve grupos 
restantes se limitan a representarlo 
gráficamente. Las interacciones 
discursivas dentro de los grupos que 
discuten el modelo son para 
compartir ideas acerca del mismo. 
Los participantes van construyendo el 
modelo de manera  progresiva, co-
construyendo explicaciones sobre el 
proceso infeccioso.  
 

La pauta discursiva más 
frecuente en los debates de todos los 
grupos analizados es la intuitiva, 
aunque influida por la experiencia del 
grupo con la enfermedad. Por 
ejemplo en el grupo D, que discute el 
modelo de infección la mayor parte 
del tiempo (304 turnos), hemos 
identificado 27 argumentos, de los 
cuales diez son racionales y 17 de 
tipo intuitivo. El siguiente fragmento 
de transcripción muestra un ejemplo 
de argumento intuitivo que se apoya 
en la experiencia de la compañera 
infectada. 
 

20 Daniel: ¿Y cómo se 
alimenta? ¿De qué se 
alimenta? ¿Cómo crece? 
(refiriéndose a la bacteria de la 
tuberculosis) 
21 Diana: Te come los 
bronquios  

22 Daniel: Como nubes… 
23 Diana: No es por nada, pero 
a mi Lucía (alumna infectada) 
me dijo que le faltaba la mitad 
de un pulmón, que tenía como 
un agujerito en el pulmón. Que 
eso después se regeneraba, 
pero que la enfermedad… 

 
Los argumentos de tipo racional se 
centran en discutir cómo se 
desencadena la reacción del sistema 
inmunitario por la entrada de las 
bacterias tuberculosas en los 
pulmones y cómo actúa este sistema. 
El punto crítico de la discusión de 
este grupo D está en si la bacteria, 
una vez en los pulmones, pasa o no a 
la sangre para iniciar la reacción 
antígeno-anticuerpo, Para intentar dar 
una explicación utilizan analogías y 
se apoyan en datos de otras 
enfermedades conocidas para ellos 
como la gripe.  
 

El análisis de argumentos 
permite identificar dificultades por 
parte del alumnado en la 
comprensión de conceptos clave 
relacionados con el modelo de 
infección, conceptos  como “vacuna”, 
“antibiótico”, “antígeno”, “anticuerpo”, 
“virus”, “bacteria”...  

 
Los estudiantes no distinguen la 

función preventiva de la vacuna de la 
función curativa del antibiótico, 
señalando en algún caso que la 
vacuna y el medicamento son lo 
mismo. Algunos ejemplos son: 

 
Grupo G: “En la célula infectada 

el bacilo produce antígenos que 
tienen como respuesta la aparición de 
anticuerpos que intentan combatirlos. 



 

 

Si nuestros anticuerpos no son 
suficientes y la enfermedad persiste 
recurrimos a la vacuna” 

 
Grupo R: “Vacuna = 

medicamento” 
 
También cinco grupos 

identifican la prueba de la tuberculina 
(Test de Mantoux), a la que se 
sometieron en el centro, con la 
vacuna, confundiendo la acción 
preventiva de la segunda con la 
función diagnóstica de la primera. 

 
Hay que destacar que, aunque 

en la tarea se señalaba de forma 
explícita que la tuberculosis está 
causada por la bacteria 
Mycobacterium tuberculosis o bacilo 
de Koch, algunos estudiantes utilizan 
indistintamente los términos virus y 
bacteria para explicar el proceso de 
infección.  

 
Grupo H: “En un primer 

momento, mantenemos contacto 
físico con una persona que está 
infectada por el virus; esta tose y nos 
contagia. Luego, nuestras células se 
infectan y los macrófagos intentan 
frenar el efecto de bacterias o, 
incluso, hacer desaparecer el virus. 
En el caso de que no desaparezcan, 
ya seríamos portadores del virus” 

 
Conclusiones e implicaciones 
educativas 
 
Todos los grupos participaron 
activamente en la tarea, debido a que 
se abordaba una cuestión que les 
afectaba de forma directa y sobre la 
cual necesitaban ampliar 
conocimientos. Esto revela la 

importancia de introducir en el aula 
temas directamente relacionados con 
las experiencias del alumnado para 
promover la práctica de la 
argumentación. 

El análisis de las pautas 
discursivas muestra un mayor 
número de argumentos intuitivos que 
de argumentos racionales. 
Relacionamos estos resultados con 
dos cuestiones: 1) el hecho de que 
los estudiantes estaban afectados por 
la enfermedad, 2) una escasa 
formación científica en el tema. Las 
dificultades del alumnado para 
diferenciar vacuna de antibiótico, 
virus de bacteria, y la identificación de 
la prueba de la tuberculina con la de 
inmunización, apoyan la segunda 
cuestión. 

 
 La educación para la salud es 

un tema transversal en cuyo 
aprendizaje intervienen múltiples 
agentes sociales: la familia, los libros, 
los medios de comunicación, entre 
otros. Introducir cuestiones socio-
científicas podría mejorar el 
conocimiento acerca de cómo 
influyen estos agentes en el 
aprendizaje de las enfermedades 
infecciosas.  
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Resumen 
 

Se aborda una controversia geológica que suscita debate en España: la causa de 
la sucesión de los seísmos en el Delta del Ebro. El objetivo es examinar la 
construcción de explicaciones por el alumnado de secundaria en base a distintas 
informaciones proporcionadas. La mayoría de los grupos eligen como causa de los 
terremotos la combinación entre factores naturales y artificiales, construyendo 
explicaciones apoyadas en datos acerca de las fallas de la zona y la inyección de 
gas en un yacimiento petrolífero cercano.  
 
 
 
Palabras clave: Cuestión “socialmente viva”, geología, terremotos, uso de 
pruebas.  
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Marco teórico. Uso de pruebas 
acerca de controversias 
geológicas 
 

Este trabajo aborda la polémica 
en torno a la sucesión de seísmos en 
el Delta del Ebro (España) durante 
las últimas semanas de septiembre y 
primeras de octubre de 2013, que 
entendemos como un ejemplo de 
“cuestión socialmente viva”. De 
acuerdo a Legardez y Simonneaux 
(2006) una cuestión socialmente viva 
es una cuestión controvertida que se 
encuentra inmersa en un debate en la 
sociedad. Siguiendo a estos autores 
entendemos que este tipo de 
cuestiones cumplen dos condiciones: 
1) están vivas en la sociedad, es 
decir, son temas de actualidad o de 
importancia social en el momento en 
el que se introducen en el aula, y 2) 
están vivas en los “saberes de 
referencia”, lo que implica que los 
conocimientos para abordar estos 
temas deben estar claros y ser 
recientes para el alumnado. Se trata 
de cuestiones complejas relacionadas 
con el “conocimento público” de la 
ciencia (Martins, 2013) en cuya toma 
de decisiones intervienen distintos 
factores sociales. Este artículo 
aborda una cuestión socio-científica 
(CS) viva socialmente relevante: la 
polémica en torno a las posibles 
causas de los terremotos en el Delta 
del Ebro, problema del que se 
hicieron eco los medios de 
comunicación, que publicaron 
explicaciones alternativas sobre la 
causa de los seísmos, siendo esto 
objeto de debate público.  

El estudio pretende contribuir al 
desarrollo de las competencias 
científicas de argumentación y uso de 

pruebas por el alumnado en el 
contexto de resolución de una 
controversia sísmica. Examinar estas 
competencias en el aula de 
secundaria requiere que los 
investigadores e investigadoras en 
didáctica y el profesorado de ciencias 
diseñen conjuntamente tareas que 
permitan al alumnado practicarlas. 
Las CS ayudan a crear situaciones de 
debate en el aula ya que se trata de 
problemas “abiertos” que no tienen 
una única solución o respuesta, sino 
que son objeto de múltiples 
interpretaciones y soluciones. 
Además, constituyen un buen 
vehículo para promover el desarrollo 
del pensamiento crítico (Jiménez 
Aleixandre, 2010). 

 
Estas cuestiones son dilemas 

sociales que forman parte de la 
ciencia (Zeidler y Sadler, 2008), en 
cuyos argumentos se involucran 
nociones científicas, aunque lo que 
se debata no sean siempre 
explicaciones causales (Jiménez 
Aleixandre, 2010). Existen numerosos 
trabajos de argumentación sobre CS, 
la mayoría abordan controversias de 
biología. Algunos ejemplos son la 
clonación terapéutica (Jiménez 
Aleixandre y Federico Agraso, 2009), 
las células madre (Molinatti, Girault, y 
Hammond, 2010), la clonación animal 
(Simonneaux, 2001), y las cuestiones 
relacionadas con el desarrollo 
sostenible (Simonneaux y 
Simonneaux, 2009). Los trabajos de 
argumentación de geología son casi 
inexistentes hasta donde hemos 
podido saber. Destacamos el estudio 
de Kerlin, McDonald y Kelly (2010), 
que examinan el discurso del 
alumnado en una unidad de 



 

 

sismología, específicamente cómo 
analizan datos sísmicos con distinto 
nivel de complejidad.  

 
La sismicidad en España recibe 

una escasa atención (Alfaro, 2008), a 
pesar de ser un fenómeno frecuente, 
y no un fenómeno excepcional 
(Domènech Casal e Díaz Cusi, 2012). 
Desde la investigación en didáctica 
de la geología, distintos autores 
proponen tareas y recursos para 
trabajar los terremotos en el aula (por 
ejemplo, Alfaro, 2008; Díaz, 2011; 
González y Alfaro, 2011; Pedrinaci, 
2010). Pedrinaci sugiere, entre otras 
cuestiones, conectar las catastrófes 
naturales con el desarrollo sostenible. 
Alfaro presenta recursos para ayudar 
al profesorado a contextualizar los 
contenidos teóricos sobre los 
terremotos que aparecen en el 
currículo. De acuerdo a la propuesta 
de este autor sobre cómo abordar los 
seísmos en el aula: a) a partir de la 
sismicidad local o regional para llegar 
a la global; b) a partir de la 
perspectiva global para llegar a la 
local, este trabajo se enmarcaría en 
la primera dentro de la primera 
perspectiva, pues se aborda un 
problema sísmico local.   

 
El objetivo de investigación es 

examinar la construcción de 
explicaciones acerca de la causa de 
los seísmos del Delta en base a datos 
proporcionados.  
 
 
 
 
 
 

Metodología: participantes, 
contexto y tarea 
 

El estudio forma parte de la 
investigación cualitativa y de los 
estudios de caso múltiple (Yin, 2009). 
La metodología utilizada es el análisis 
del discurso (Gee, 2011). Se 
examinan las producciones escritas 
de los participantes, centrándonos en 
la construcción de explicaciones en 
base a las distintas informaciones 
suministradas.  

 
Participantes: son tres aulas 

(N=57) de dos centros de secundaria 
de Galicia y dos profesores de 
Biología y Geología. Una clase es de  
4º de ESO (N=18), y las otras dos 
clases son de 1º de Bachillerato 
(N=39). Los estudiantes trabajaron en 
pequeños grupos, 12 en total.  

 
Toma de datos: incluye las 

grabaciones en vídeo y audio de las 
dos sesiones, y las notas de campo 
de la investigadora. Se recogen los 
informes escritos del alumnado, y se 
transcriben las discusiones en 
pequeño grupo empleando 
pseudónimos para identificar a los 
estudiantes.    

 
Actividad: se llevó a cabo en dos 

sesiones, una vez explicados los 
contenidos relacionados con la 
dinámica interna de la tierra. 
Previamente, se realizó un 
cuestionario de tres preguntas 
abiertas con el objetivo de explorar 
las ideas del alumnado acerca del 
origen de los terremotos. 

 
 



 

 

La actividad se divide en dos 
partes: la primera aborda la la 
polémica de los seísmos y la segunda 
argumentos de distintas personas 
(expertos y no expertas en seísmos) 
sobre las causas de los mismos. Este 
artículo se centra en la primera tarea.  

 
 La tarea consiste en elaborar 

un informe justificado sobre la causa 
de los seísmos en base a distintas 
informaciones proporcionadas. Se 
señalan cuatro posibles causas: 1) 
naturales; 2) artificiales (la inyección 
de gas en el Proyecto Castor), 3) la 
combinación de 1 y 2;  4) otras 
causas. 

 
Las informaciones aportadas 

incluyen datos sísmicos de la zona, 
información sobre las inyecciones de 
gas en el yacimiento de petróleo por 
el proyecto Castor, y dos noticias que 
apuntan a dos causas: a) la 
existencia de fallas en la zona, b) la 
sismicidad inducida al inyectar gas en 
el yacimiento. La actividad requiere 
analizar las informaciones 
suministradas y elegir una explicación 
causal sobre los seísmos.  

 
Resultados. Construcción de 
explicaciones acerca de la posible 
causa de los terremotos  
 
El análisis de las respuestas escritas 
muestra que la mayor parte del 
alumnado entienden que los 
terremotos son fenómenos 
frecuentes, aunque existen 
diferencias de opinión acerca del 
origen de los mismos. Más de la 
mitad (34 de 57) identifican los límites 
de placas como zonas asociadas al 
origen de los terremotos, 16 

estudiantes a las fallas: “movimiento 
de fallas”, “fractura de una falla”, y 
tres estudiantes a otras zonas.  
 

Respecto a las posibles causas 
de los seísmos del Delta, diez de los 
doce grupos eligen la combinación 
entre causas naturales (tectónica y 
fallas) y la inyección de gas del 
proyecto Castor, explicación que se 
sitúa en la línea científica experta que 
estudió el fenómeno. Los tres grupos 
restantes seleccionan únicamente la 
inyección de gas como causa, 
construyendo una explicación 
centrada en un origen exclusivamente 
antropogénico de los terremotos. El 
alumnado no hace referencia a la 
aceleración del fenómeno sísmico 
como consecuencia de la inyección 
de gas, a pesar de que se le 
proporcionó datos de sismicidad 
inducida en la tarea. Todos los 
grupos justifican su elección, excepto 
uno. La tabla 1 resume los datos que 
utilizan en la explicaciones.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1. Causas seleccionadas y datos que utilizan los doce grupos. 

Causas  Grupos Datos suministrados Datos no 
suministrados 

a. Natural _   

b. Artificial 2 Presión del gas 
 

Fallas 
transformantes 

3. Combinación de 
causas naturales y 
artificiales 

10 Presión del gas 
Falla de “Amposta” 
Otras fallas activas 
Placas tectónicas 

Levantamiento del 
mediterráneo  

  



 

 

Hay que destacar que todos los 
grupos hacen referencia a la presión 
del gas y a la falla de Amposta, 
informaciones aportadas en la tarea. 
Un ejemplo es el del grupo 2: 
 

 “El proyecto Castor introduce el 
gas en un antiguo yacimiento 
petrolífero situado en la falla de 
Amposta. Este gas se introduce en 
los poros de la roca aumentando el 
volumen de éstas, lo que provoca 
más rozamiento entre ellas (…)  La 
falla de Amposta al ser una falla de 
rozamiento horizontal, provoca que el 
rozamiento entre las rocas sea 
mayor” 

 
Ninguna de las explicaciones se 

apoya en los datos aportados de 
registro sísmico de la zona, y sólo en 
un caso hacen referencia a seísmos 
ocurridos en yacimientos similares 
como prueba a favor de la causa 
combinada.  
 
Conclusiones  e implicaciones 
 
Podemos concluir que el tema de los 
terremotos despertó una gran 
curiosidad entre los estudiantes, lo 
cual coincide con lo que señalan 
otros estudios de terremotos (Alfaro, 
2008; Domènech Casal y Díaz Cusi, 
2012, entre otros). Al igual que en un 
estudio previo de uso de pruebas en 
el contexto de argumentación sobre 
explicaciones causales (Puig y 
Jiménez Aleixandre, 2013), 
encontramos que los estudiantes no 
utilizan toda la información 
suministrada en la tarea, ignorando 
algunos datos relaventes como los 
datos de registro sísmico de la zona. 
Cabe investigar si esto podría ser 

debido a las dificultades del 
alumnado para interpretar 
adecuadamente las informaciones, o 
a que entienden que éstas no son 
relevantes. Una implicación es la 
necesidad de abordar tareas 
auténticas que requieran evaluar 
datos, tarea no muy demanda en el 
aula 
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Resumen 
 

Dentro de los estudios que se ocupan de indagar las imágenes de ciencia que 
sustenta el profesorado, nuestro trabajo pone el foco en la posible coexistencia, en 
algunos profesores y profesoras, de al menos dos imágenes de ciencia 
contrapuestas: una de carácter declarativo, democrática, vinculada con 
posicionamientos epistemológicos de corte contextualista, y otra, la que subyace a 
la práctica de aula de esos profesores y profesoras (a la que damos en llamar la 
„imagen enactiva‟) que se vislumbra como deficitaria y asistencialista, más 
relacionada con posturas epistemológicas empiro-positivistas. Consideramos que 
este tipo de imagen deficitaria se constituye en un verdadero obstáculo para la 
educación científica, especialmente la destinada a jóvenes de contextos 
socialmente desfavorecidos. Las instancias de formación inicial y continua del 
profesorado en naturaleza de la ciencia (NdC) a través de intervenciones con 
enfoque CTS contribuirían a superar la mirada de déficit, y por ende a promover la 
consecución de las finalidades de la educación científica para todos y todas. 
 
 
Palabras clave: Imágenes de ciencia, formación del profesorado, jóvenes en 
riesgo social 
 
 



 

 

Introducción 
Son abundantes en la 

bibliografía los trabajos dedicados a 
indagar qué es lo que piensa la gente 
sobre la ciencia. Aquí particularmente 
haremos referencia a las imágenes 
de ciencia del profesorado, a las que 
la investigación internacional las 
suele catalogar como imágenes 
inadecuadas desde el punto de vista 
de la ciencia que se enseña en las 
aulas (Fernández et al., 2002). En 
este sentido se considera muy 
importante conocer la imagen de 
ciencia que porta el profesorado, para 
poder intervenir sobre ella. Nos 
interesan particularmente aquellos 
aspectos de la imagen, de impronta 
empiro-positivista, que muestran a la 
ciencia como una empresa elitista, 
solo descifrable por verdaderos 
iniciados. Consideramos relevante 
este aspecto en relación a repensar 
las finalidades de la educación 
científica (Vázquez et al., 2005) 
principalmente cuando se destina a 
estudiantes provenientes de 
contextos desfavorecidos. Está 
ampliamente reconocido en este 
sentido el rol fundamental de la 
educación CTS para la alfabetización 
científica y tecnológica, en función de 
la relevancia social de los saberes 
que se ponen en juego (Acevedo 
Díaz et al., 2003) para el logro de una 
ciudadanía crítica y reflexiva, 
particularmente trascendente en una 
instancia donde las políticas 
educativas en la región tienden a la 
masificación de la educación 
secundaria. Por tanto, la imagen de 
ciencia que porta el profesorado no 
sería neutral a la hora de promover 
una educación científica de calidad. 
En este marco, se desarrolla la tesis 

doctoral del primer autor, en la que se 
pretende construir evidencia que 
abone la siguiente hipótesis:  

- Coexistirían en algunos/as 
profesores/as de ciencias al menos 
dos imágenes de ciencia 
contrapuestas: una de carácter 
discursivo, democrática, y otra de 
carácter enactivo, deficitaria. 

 
En este trabajo, mostraremos 

un ejemplo que permitiría inferir la 
coexistencia de estas dos imágenes 
en algunos/as profesores/as. 
 
Metodología 

Primera fase: Se indagó a 34 
profesores/as de Biología, respecto 
de su imagen de ciencia y acerca de 
la enseñanza de las ciencias. Se 
utilizó un cuestionario tipo Likert en el 
que se abordan 16 cuestiones, cada 
una de ellas con una serie de 
afirmaciones asociadas, con las que 
deben expresar su grado de acuerdo 
o desacuerdo. Dicho cuestionario 
está basado en el VOSE (Views of 
Science and Education, Chen, 2006), 
modificado para poder dar cuenta de 
versiones contemporáneas de la 
epistemología y para indagar acerca 
de las concepciones sobre la 
educación científica destinada a 
estudiantes socialmente 
desfavorecidos. Estas modificaciones 
fueron validadas a partir de recabar la 
opinión de tres investigadores/as en 
didáctica de las ciencias naturales 
acerca de la calidad de las mismas. A 
partir de aquí se categorizó a los 
profesores/as en función de sus 
posturas declarativas con respecto a 
la NdC (naturaleza de la ciencia) y a 
la enseñanza. En lo que respecta a 
las visiones acerca de la NdC, 



 

 

permitió encuadrar a los/las docentes 
en posturas empiro-positivistas 
(aquellas que pueden remitir al 
positivismo lógico, la concepción 
heredada o el racionalismo crítico) o 
contextualistas (las que se 
corresponden con la corriente 
denominada nueva filosofía de la 
ciencia y posteriores). En cuanto a los 
posicionamientos respecto de la 
enseñanza de las ciencias, sirvió para 
adscribir a los/las docentes a miradas 
de corte democrático o bien a 
miradas deficitarias.  

 
Segunda fase: Se seleccionó a 

seis profesores/as a modo de 
representar los diferentes cruces 
categoriales. Se entrevistó a cada 
uno/a; para dicha entrevista se 
tomaron como referencia los campos 
teóricos estructurantes de la 
epistemología (Adúriz-Bravo, 2005) y 
cuestiones atinentes a la enseñanza 
de las ciencias en contextos 
desfavorecidos.  

 
Lo que surge de estas 

primeras dos fases es lo que damos 
en llamar la imagen de ciencia 
discursiva del profesorado. 

 
Tercera fase: Se observaron 

clases de estos/as profesores/as para 
inferir la imagen de ciencia enactiva. 
Se registró tanto el discurso del 
docente como aquellos elementos 
que pudieran ser relevantes: gestos, 
miradas, atenciones diferenciadas, 
así como las estrategias de 
enseñanza y los materiales utilizados. 

Para la sistematización y 
análisis de los resultados obtenidos 
en la segunda fase y en la tercera, se 
recurrió al uso de redes sistémicas 

(Bliss et al., 1983). Las redes 
sistémicas son recursos semióticos 
que permiten conectar las diferentes 
descripciones de los datos con sus 
interpretaciones posibles, 
estructurando esos datos a partir de 
una categorización establecida a 
priori por el investigador. Dicha 
categorización surge de los objetivos 
de la investigación, los cuales quedan 
definidos en términos de racionalidad 
hipotética. Estas redes permiten 
establecer relaciones entre los 
significados. En las mismas los datos 
se constituyen en evidencias cuando 
se los reconstruye a la luz de los 
modelos teóricos del investigador. 
Son esos modelos los que le otorgan 
sentido a los indicios “crudos”, en 
este caso los fragmentos del discurso 
de las y los docentes. Estas redes se 
van ajustando y se hacen más 
precisas a medida que se van 
leyendo estos fragmentos de discurso 
a la luz de la teoría. 

 
Resultados 

En coincidencia con lo 
señalado en trabajos anteriores 
(Ravanal y Quintanilla, 2010) la 
imagen de ciencia del profesorado 
tiene un carácter híbrido en el sentido 
de que, si bien en promedio tiene una 
predominancia de corte empiro-
positivista, tiene elementos 
contextualistas que responderían más 
bien a posturas „informadas‟ a partir 
de cierto saber circulante, 
proveniente principalmente del campo 
pedagógico/didáctico. Cuando se 
profundiza el análisis mediante las 
entrevistas, generalmente emerge 
una imagen más marcadamente 
empiro-positivista. Finalmente, la 
indagación de la práctica en el aula, 



 

 

revela en varios casos una imagen 
deficitaria, con algunas diferencias en 
la componente que más se manifiesta 
según sea la o el docente que nos 
ocupa. 

 
Presentamos aquí un ejemplo 

a partir de uno de los profesores 
seleccionados („Carlos‟): 
A partir de sus respuestas al 
cuestionario Likert:  
 

En relación a su imagen de la 
NdC: Sobre un total de 61 
afirmaciones del cuestionario, se 
revela como más contextualista que 
empiro-positivista (35 afirmaciones 
contra 26). 

 
Respecto de su 

posicionamiento respecto a la 
enseñanza de aspectos de la NdC: 
Sobre un total de 26 afirmaciones, 18 
son contextualistas y sólo 7 son 
empiropositivistas (en una afirmación 
no emite opinión). 

 
Acerca de su postura frente a 

la enseñanza de las ciencias a 
estudiantes de contextos 
socioeconómicamente 
desfavorecidos: De 5 afirmaciones 
que indagan esta cuestión, en las 5 
se manifiesta como democrático. 

 
A partir de la entrevista: 

Se encuentran elementos que 
se corresponden a una imagen 
deficitaria según las siguientes 
categorías: 

 
Ciencia para inteligentes: una 

visión de conocimiento científico a 
enseñar de carácter absoluto, 
complejo y críptico, sólo para quienes 

poseen las capacidades cognitivas 
para desentrañarlo. 

 
Ciencia y prerrequisitos: Para 

poder comprender la ciencia que se 
les enseña, los/las estudiantes deben 
disponer de una serie de requisitos 
previos. 

Ciencia y profecía 
autocumplida: Se predice quiénes 
serán exitosos/as y quiénes no de 
acuerdo a sus condiciones 
personales y de origen. 

 
A partir de la observación de la 
práctica en el aula: 
 

Como en la entrevista, se 
hallan evidencias de una imagen 
deficitaria para cada una de las 
categorías descriptas. A modo de 
referencia, mostramos un fragmento 
del discurso en aula del docente, que 
funcionaría a modo de indicador de la 
categoría “Ciencia y profecía 
autocumplida”: “[Dirigiéndose a un 
estudiante de extracción 
socioeconómica baja] Sabiendo cómo 
es el paño, sé el traje que puedo 
hacer. Yo no te voy a decir más que 
eso”. 

 
Conclusiones 

Si bien desde lo declarativo 
hay profesores y profesoras que 
adhieren a formas de concebir la 
ciencia y la tecnología desde 
perspectivas más humanistas y 
contextuales, donde la actividad 
científica y tecnológica aparece 
mucho más atravesada por 
finalidades y valores que cambian en 
el tiempo, en la práctica de aula 
emergen posicionamientos que van 
más de la mano de una concepción 



 

 

de ciencia elitista, que de alguna 
manera define una ciencia a enseñar 
“de primera” para quienes cuenten 
con ciertas condiciones de base y 
otra ciencia “de segunda” para las y 
los que no cumplen con esos 
supuestos requisitos. Es así que una 
imagen de ciencia deficitaria en el 
profesorado resulta un obstáculo para 
una educación científica y tecnológica 
de calidad para todas y todos. La 
clave para el cambio de esa imagen 
estará directamente relacionada con 
la intervención a partir del enfoque 
CTS en la formación inicial y continua 
de los profesores y profesoras de 
ciencias. 
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RESUMO 
 
Considerada como uma atividade dialógica investigativa, a experimentação nas 
aulas de química desperta um forte interesse nos alunos, entretanto uma série de 
fatores influenciam para que elas não aconteçam. Neste trabalho, apresentamos o 
estudo do processo de mediação de um experimento utilizando como ferramenta 
cultural alternativa de acesso às informações o portal interativo Ealuno como 
ambiente favorável para a apresentação de atividades experimentais em vídeo para 
serem discutidas com os alunos em sala de aula. Nossos resultados apontam que 
discutir experimentos por meio das TIC‟s permite que o professor possa refletir 
sobre sua ação como processo formativo, além de promover a integração e a 
formação cidadã. 
 
 
Palavras-chave: TIC‟s; Experimentação; Ensino de Química. 

 



 

 

INTRODUÇÃO 
 

É direito de todos o acesso à 
educação e é a educação científica a 
responsável pela evolução humana, 
ou seja, é o desenvolvimento da 
Ciência e da Tecnologia que muda a 
realidade social e sua forma de viver. 
Diante disso, é fundamental a 
disponibilização desses 
conhecimentos para a formação 
cidadã para que possam ser usados 
nos mais variados contextos, tanto no 
campo individual quanto no coletivo, 
em busca de uma sociedade mais 
crítica e reflexiva (Martins e Paixão, 
2011). 

 
Vivemos num novo mundo 

organizado em redes globais de 
instrumentalidade a partir da evolução 
das tecnologias da informação, isto é, 
a sociedade em rede. Neste cenário, o 
conceito rede, que ao mesmo tempo é 
retórico (associação de moradores, 
times de futebol, etc.) se une ao 
conceito de rede mundial de 
computadores, o www (World Wide 
Web), «sistema que permite 
interconectar, através de vínculos de 
hipertexto, todos os documentos 
digitalizados do planeta, e torná-los 
acessíveis com alguns cliques, a partir 
de qualquer canto do globo» (Lévy, 
2003: 196). Desta forma, a rede pode 
contribuir para o crescimento de um 
país, fortalecendo significativamente a 
pesquisa, o ensino-aprendizagem e as 
iniciativas voltadas para a formação 
cidadã. 

 
Assumidos estes pressupostos, 

o portal interativo Ealuno 
(http://lpeqiufg.wix.com/ealuno), do 
Laboratório de Pesquisas em 

educação Química e Inclusão – LPEQI 
– situado no Instituto de Química da 
Universidade Federal de Goiás, tem 
como características básicas o acesso 
por meio do computador e celular 
(smartphone) e a disponibilização de 
recursos com linguagem interativa 
com o foco de abordagem na relação 
Ciência, Tecnologia e Sociedade 
visando auxiliar as aulas de Ciências 
(Química, Física, Biologia e 
Matemática). O portal objetiva a 
apropriação de conhecimentos que 
contribuam para a formação cidadã 
dos alunos a partir de discussões on 
line ou presenciais mediadas pelo 
professor. 

 
Nas aulas de Química é de 

conhecimento dos professores o fato 
de que a experimentação desperta um 
forte interesse entre alunos de 
diversos níveis de escolarização por 
conta do caráter motivador, lúdico, 
essencialmente vinculado aos 
sentidos (Giordan, 1999). Entretanto, 
uma série de fatores influenciam para 
que os experimentos não aconteçam 
nas aulas, tais como: currículos 
extensos com o foco na memorização 
dos conteúdos, pouco tempo de aula 
semanal, falta de espaços adequados, 
materiais e equipamentos. 

 
Como alternativa, o professor 

em formação inicial desenvolveu  
experimentos em vídeo com o intuito 
de contribuir para o estabelecimento 
do processo de mediação do 
conhecimento químico escolar (em 
ambiente virtual ou presencial), com 
turmas do ensino básico e superior 
objetivando a reflexão crítica sobre a 
ação: orientação dos alunos à 
investigação dos problemas propostos 

http://lpeqiufg.wix.com/ealuno


 

 

nos experimentos. 
 
Utilizando o portal Ealuno 

enquanto ferramenta cultural de 
integração para discutir experimentos 
visando a formação cidadã e a 
formação docente, apresentaremos 
neste trabalho o estudo do processo 
de mediação (reflexão sobre a prática 
docente) de uma aula sobre 
densidade, objetivando a apropriação 
de conhecimentos necessários para a 
formação do professor de química 
atuando no campo da experimentação 
com o uso das TIC‟s. 

 

METODOLOGIA 
 

Este trabalho contém 
elementos de uma pesquisa 
participante, pois se trata de uma 
atividade educativa de investigação e 
ação social (Brandão, 1984). 
Assumimos a posição de professores 
de química e membros da sociedade 
tecnológica, isto é, representamos a 
sala de aula de ciências condicionada 
por novas formas de comunicação. 

 
Nesta investigação, o conceito 

de densidade foi escolhido pelo 
professor em formação inicial (PFI) 
pela dificuldades dos alunos 
entenderem a diferença de densidade 
dos compostos em misturas 
heterogêneas do cotidiano, que são 
facilmente encontrados, como: mistura 
de água e óleo na cozinha de casa 
(mistura de dois líquidos imiscíveis), 
bolhas de CO2 nos refrigerantes 
(mistura líquido-gás), aquecimento da 
água nas caixas d‟água por 
aquecedores solares (diferença de 
densidade de uma mesma substância 

por conta da diferença da 
temperatura), entre outros. 

 
O experimento foi desenvolvido 

no laboratório de química da 
universidade, editado e disponibilizado 
no portal. O vídeo com duração de 
2:41 min. mostra como duas soluções 
aquosas (uma com azul de bromotimol 
a 10ºC e a outra com alaranjado de 
metila a 58ºC) separadas num 
recipiente de 500cm3, após a retirada 
da divisória entram em contato, 
assumindo espaços distintos (azul 
inferior e alaranjada superior) apenas 
com uma pequena faixa central 
misturada (figura 1). 

 
Após relatado o experimento 

sem abordagem conceitual, o vídeo 
lança perguntas abordando os 
aspectos fenomenológicos, teóricos e 
representacionais (Mortimer, Machado 
e Romanelli, 2000) da atividade para 
serem discutidas com os alunos, 
como: O que acontece quando as 
substâncias entram em contato?; 
Porque as soluções assumem 
posições distintas e qual fator 
influencia tal ocorrência?; Como 
poderíamos representar a diferença 
de densidade dessas soluções?. A 
aula foi realizada numa turma de 
primeira série do ensino médio de 
uma escola pública do estado de 
Goiás – Brasil, gravada em áudio e 
vídeo para posterior transcrição e 
análise. Por motivo de espaço 
discutiremos apenas a terceira 
pergunta. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Esquerda – adição das soluções ao recipiente;  

direita – espaços distintos ocupados pelas soluções. 

 



 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
No ensino e aprendizagem de 
química, os experimentos são 
constructos teóricos que 
representam, aproximadamente, um 
fenômeno. Cabe considerar que 
discutir um experimento é um 
processo de construção social que 
neste trabalho está intimamente 
relacionado com as ferramentas 
dessas interações: o computador e o 
portal Ealuno, que possibilitaram a 
investigação mediada. Entendemos a 
mediação como toda intervenção de 
um terceiro elemento que possibilita a 
interação entre os termos de uma 
relação (Vygotsky, 2001). Neste caso, 
PFI fez o papel de mediador entre o 
conteúdo químico e os alunos, 
usando a experimentação em vídeo 
como meio de acesso ao 
conhecimento. 
 

O diálogo investigativo iniciou 
com a tentativa de entendimento do 
posicionamento das soluções 
(aspecto fenomenológico do 
experimento – figura 1), caminhando 
para a identificação do fator que 
influenciou nesse posicionamento 
(aspecto teórico do experimento), 
como apresentado no diálogo a 
seguir. 

 
PFI – Por que a solução azul 
ficou em baixo? 
A1 – A menor temperatura fica 
em baixo e a maior 
temperatura fica em cima! 
PFI – Por que a menor fica em 
baixo? 
A3 – A menor temperatura tem 
maior densidade? 

PFI – Isso! Posso concluir que 
quanto mais fria a solução 
mais densa ela fica? 
Alunos – Isso! 

 
O aspecto fenomenológico se 

refere aos fenômenos de interesse da 
química, visíveis ou não, mas que 
nos permite acesso à informações, 
reproduzidos em experimentos ou 
presentes no cotidiano (Mortimer, 
Machado e Romanelli, 2000). Apesar 
do experimento fornecer informações 
do fenômeno para discussão do 
conceito, como forma de 
materialização do evento, PFI 
relaciona as posições das soluções e 
suas densidades com o cotidiano dos 
alunos. 

 
PFI – Alguém já nadou em 
piscina? Já mergulharam no 
fundo? 
A1 – É verdade! No fundo é 
mais fria! 
PFI – Por que a água mais fria 
fica no fundo? 
A2 – Por causa da densidade. 
A3 – A menor temperatura fica 
em baixo, então... 

 
Assumimos que o ensino de 

química atual deve promover 
discussões envolvendo a inter-
relação CTS cuja abordagem deve 
motivar os alunos ao estudo de 
saberes específicos do domínio 
científico, associados aos princípios 
tecnológicos que viabilizam o estudo 
proposto, buscando uma formação 
que permita a tomada de decisões 
para o exercício da cidadania e a vida 
em sociedade (Martins e Paixão, 
2011). Nesta investigação, o uso do 
experimento em vídeo por PFI 



 

 

permitiu-o relacionar o estudo do 
conceito de densidade com um 
fenômeno presente no  contexto dos 
alunos: nadar em piscinas expostas 
ao sol, em que a água da superfície 
fica mais aquecida que a do fundo. 
Apoiamo-nos em Martins e Paixão 
(2011) para dizer que tanto a 
aplicabilidade quanto o contexto são 
fundamentais para o professor 
ensinar de química, pois são formas 
de acessar os conhecimentos prévios 
dos alunos e dão maior relevância 
aos conteúdos do currículo a ser 
ensinado na escola. Para as autoras, 
«a intenção da contextualização no 
ensino de ciências tem, 
necessariamente, que ver com a sua 
reconhecida importância para a 
literacia científica crítica dos alunos e 
é, por isso mesmo, o suporte 
relevante da educação CTS» (2011: 
149). 

 
Assumimos que a relação CTS 

pode contribuir para que o professor 
leve o aluno a dar significado ao 
conteúdo estudado, permitindo-o 
entender como a Química está 
presente na sociedade e no 
ambiente. Todavia, o conhecimento 
científico tem sua própria linguagem, 
caracterizada pela representação do 
fenômeno por meio de fórmulas e 
equações (Mortimer, Machado e 
Romanelli, 2000). No diálogo a 
seguir, o objetivo de PFI é que os 
alunos compreendam a linguagem 
química do conceito e a influência da 
temperatura no sistema. 

 
PFI – Como podemos calcular 
a densidade? 
A5 – Volume sobre 
temperatura. 

A2 – Massa sobre volume. 
PFI – Isso! Densidade é a 
relação da massa com o 
volume da solução. Então, 
quem varia nessa equação? 
A5 – A Massa? 
PFI – A massa varia com a 
emperatura? 
A2 – Não, a massa é a 

mesma! 
PFI – Então, o que acontece? 
A6 – As moléculas se afastam 
quando mais quentes, e se 
juntam quando mais frias. 
PFI – Então, as moléculas 
“mais juntas” vão variar a 
massa ou o volume? 
A6 – O volume. 

 
As equações, as 

nomenclaturas e as fórmulas, aspecto 
representacional do conhecimento 
químico, começam a serem inseridas 
efetivamente na escola a partir da 
primeira série do ensino médio. Isto 
que dizer que, por ser um novo 
conteúdo ensinado e uma linguagem 
específica da área em questão, os 
alunos costumam apresentar 
dificuldades em associá-las aos 
fenômenos cotidianos e a utilizá-las 
durante o raciocínio matemático 
(Andrade e Maldaner, 2011). Além 
disso, o aspecto teórico diz respeito á 
natureza do conhecimento científico 
construída a partir de explicações 
pautadas em modelos abstratos 
envolvendo entidades, como átomos, 
moléculas, íons, dentre outros 
(Mortimer, Machado e Romanelli, 
2000). Entretanto, nossos resultados 
apontam que se o desenvolvimento 
do pensamento é determinado pela 
linguagem e pela experiência 
sociocultural do indivíduo (Vygotsky, 



 

 

2001), PFI mediou o conteúdo a ser 
apreendido pelos alunos, auxiliando-
os a dar sentido pessoal ao 
conhecimento veiculado, a partir da 
interação social investigativa das 
experiências físicas oferecidas (o 
experimento em vídeo), encorajando-
os à reflexão e apropriação de novos 
conhecimentos, como a equação da 
densidade e a influência causada 
pela diferença de temperatura. 

 

CONCLUSÕES 
 

O presente estudo aponta que 
as TIC‟s podem ser uma alternativa 
para o desenvolvimento de atividades 
que, por muitos motivos, não são 
realizadas nas salas de aula, como: a 
discussão mediada pelo professor, on 
line ou presencial, de experimentos 
no ensino de química. Nessa 
discussão, a relação do fenômeno 
com os conhecimentos cotidianos dos 
alunos permitiu que PFI consolidasse 
o conceito previsto no experimento 
conduzindo-os do nível macroscópico 
para o nível microscópico do 
conhecimento químico. Assim, 
abordou os aspectos fenomenológico, 
teórico e representacional 
necessários para o desenvolvimento 
de habilidade e formação cidadã, 
refletindo sobre sua ação, 
contribuindo para sua formação no 
campo da experimentação e do uso 
das TIC‟s no ensino de química. 
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Resumen 
 
Se propone como recurso didáctico innovador, el juego de roles, para propiciar 
situaciones áulicas con perspectiva CTS,  abordando una temática puntual de 
interés comunitario  con estudiantes y docentes. 
 
Los resultados evidencian, entre otros, el desarrollo de competencias cognitivas, 
sociales y éticas, con participación activa, colaborativa, y capacidad de consenso. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En este siglo, la sociedad se 
halla inmersa en procesos de arduos 
cambios y en consecuencia, en pocos 
años se generaron nuevas formas de 
pensar, producir y relacionarse. Hoy 
se habla de  “cultura científica” y se 
acepta que el lenguaje de la ciencia, 
sus procesos de producción y sus 
métodos, forman una parte 
importante en la cultura actual 
(Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología de Salta 2012). 
Por ello planificar y promover desde 
la práctica docente situaciones de 
enseñanza-aprendizaje en Química 
con enfoque CTS, es un imperativo y 
una necesidad para la formación de 
ciudadanos científica y 
tecnológicamente alfabetizados, 
Fourez (1997), que les permita su 
inserción en los ámbitos laborales y 
de educación superior. Es necesario  
favorecer situaciones que dejen a los 
estudiantes comprender la naturaleza 
de la ciencia, la producción del 
conocimiento científico, su relación 
con la vida cotidiana, las necesidades 
sociales sobre todo locales 
incluyendo temas ambientales. 
  

La problemática del acceso del 
enfoque CTS en el currículo escolar 
es similar al de otros temas 
transversales. Hickman, Patrick y 
Bybee (1987) han marcado diversas 
vías para incluir el enfoque CTS en 
los currículos habitualmente 
saturados. Es por ello que se 
incorpora al mismo, visiones 
relacionadas con CTS como 
propuesta superadora de aquellas 
centradas en una necesidad inicial o 
propedéutica.  
 

Una forma de recrear el 
curriculum es propiciar en el 
encuentro áulico estrategias de 
enseñanza- aprendizaje que aborden 
los contenidos con perspectiva CTS, 
a través  del Juego de Roles, 
destinado a presentar y representar 
un problema concreto. 
  
 La metodología del juego de 
roles, favorece no solo el abordaje del 
problema desde diferentes ópticas, 
sino que permiten el desarrollo del 
juicio crítico, con fundamento para  
tomar  decisiones  con la inclusión en 
el mismo, de todos los sectores 
sociales que participan directa en 
ella. El objetivo del juego es analizar 
actitudes, reacciones y/o valores de 
la gente frente a hechos concretos. 
 

Cabe mencionar que este 
grupo de trabajo ha venido 
implementando este recurso para 
abordar diversos temas, a la vez que 
analiza resultados y realiza mejoras 
en función de estos. A modo de 
ejemplo se señala el abordaje del 
tema “el asbesto” (“Educ.Quím.”, 
ISSN 0187-893-X.Vol. 16. Nº3. 2005. 
Revista de la Fac. de Química. 
UNAM. México, D.F. 

 

OBJETIVOS  
 

- Proponer el juego de roles 
como situación generadora de 
innovación curricular con la 
perspectiva C.T.S.  

 
- Evaluar la relación entre las 

necesidades sociales y el desarrollo 
científico y tecnológico, valorando la 
adopción de comportamientos éticos 



 

 

en distintos planos sociales. 

 

METODOLOGÍA  
 

Se propone como estrategia de 
enseñanza-aprendizaje el juego de 
roles: recurso didáctico para 
representar un problema concreto. 
Implementarlo no implica solo  cotejo 
de documentación, sino que pide que 
los partícipes encarnen distintos 
roles, infieran desde varios puntos de 
vista como parte activa en la solución 
de los problemas. Presenta los 
rasgos de una función colaborativa, 
pues se refiere a la actuación 
individual  y grupal, para adoptar las 
distintas posturas y tomar conciencia 
acerca del problema, buscar y 
escrutar soluciones.  

Se debe analizar datos 
(encuestas, entrevistas, cuadros, 
textos, artículos de diversas fuentes, 
etc.) e describir qué informan éstos, 
usando distinta  estrategias. El 
objetivo es analizar actitudes, 
reacciones y/o valores frente a 
hechos concretos.  
Este recurso nos da la posibilidad de: 
Iniciar el estudio de un tema o 
problema, ahondar un aspecto del 
mismo, cerrar el sondeo del 
problema, debatir sobre distintas 
formas de pensar, apoyando las 
ideas de otro por sobre las propias o 
evaluar el rol que se tuvo o tiene ante 
un hecho pasado o presente.  
 

 
 
 
 
 
 

Este recurso se ajusta a:  
 

1º. Elección del tema y 
exposición del mismo. La 
manifestación del problema se 
evacua a través de artículos 
periodísticos. 



 

 

Tabla Nº1: Artículo periodístico. Recurso útil para presentar la situación a analizar.  

“SE PROPONE UNA PLANTA QUÍMICA PARA LA COMUNIDAD DE 
TARTAGAL” 
(Publicado en el Diario; "Martín Pescador" 28/12/13)  

Las autoridades de Tartagal y miembros de la Compañía de Productos 
Químicos, C.P.Q., se han reunido a lo largo de varios meses para analizar la 
viabilidad de establecer una planta química en Departamento de San Martín. Se 
trataría de la primera industria de este tipo en la zona. 
En seis meses, un referéndum en dicha zona reglará si se permite su 
construcción. Los planes para la planta propuesta fueron dados a conocer a los 
pobladores, en reunión especial llevada a cabo  anoche en la Municipalidad.  
Los principales productos de C.P.Q. son amoníaco y ácido nítrico, que se 
emplean como materia prima para diversos  productos, entre los cuales los más 
importantes son los fertilizantes, colorantes y  explosivos. 

La Directora de Asuntos Públicos de C.P.Q., dijo que la planta prevista 
generaría por lo menos 200 nuevos empleos directos Los miembros de las 
fuerzas vivas de Tartagal objetaron la sensatez de situar una planta química en 
las periferias habida cuenta la  inquietud respecto a la calidad del aire, posibles 
derrames de productos químicos y descarte de desechos y explosiones 
eventuales.  

 

Con la difusión del artículo no 
sólo se deja instalado el problema, 
sino que se lo contextualiza, 
identificando la geografía, cultura, 
población, contexto económico-social, 
etc.  

2º. Organización grupal: se 
constituyen pequeños grupos de 
trabajo para que representen a los 
distintos sectores y se elaboran fichas  
 
como las que siguen: La población 
(ficha 1), Sector Comisión Ambiental 
(ficha 2), Sector Gobierno (ficha 3), 
Sector Compañía de Productos 
Químicos (ficha 4) 

 
3º. Análisis de datos de 

diferentes fuentes.  

Tabla Nº2: Ficha a partir de la cual el 
grupo que representa la población 
debe elaborar su argumento 



 

 

Ficha 1: El pueblo 
Usted participará de una Asamblea en la que se expondrá a los vecinos, el estado de 
situación ocasionado por la instalación de una planta química en la ciudad. 
Escuchará las ponencias de distintos especialistas y personalidades que representan al 
Gobierno, sectores particulares y ONG con distintas visiones sobre la problemática en 
cuestión. 
Luego de las presentaciones, se le invitará a formar comisiones de trabajo. Deberá 
posicionarse, a través de un informe, a favor o en contra de medidas que restrinjan o 
mantengan abierta la instalación de la planta química de producción de amoníaco, ácido 
nítrico y fertilizantes.  

Tabla Nº3: ficha a partir de la cual el grupo que representa al Sector Comisión 
Ambiental debe elaborar su argumento. 

 
Tabla Nº4: ficha a partir de la cual el grupo que representa al Sector Gobierno -
Legislación debe elaborar su argumento. 

Ficha 3: Sector Gobierno – Legislación 
Existe legislación respecto al control en la elaboración, distribución, fraccionamiento, 
importación, exportación, y venta de fertilizantes y enmiendas en el marco del 
Decreto reglamentario 4830/1973 de la Ley Nº 20.466. Esta le concede al Ministerio 
de Agricultura y Ganadería  facultades para controlar estos procesos certificando la  
aptitud de fertilizantes para su empleo como tales, registrando y controlando la 
calidad (artículo 2);  verificando el equilibrio de las fórmulas y valor agronómico de los 
mismos (artículo 6),  fijando los márgenes de tolerancia para sus componentes 
incluyendo sus potenciales efectos en el suelo y aguas dulces (artículo 17), entre 
otras atribuciones.  

Ficha 2: Sector Comisión Ambiental 
La mayoría de los fertilizantes sintéticos e inorgánicos aportan nitrógeno proveniente 
de sales derivadas del amoniaco y del ácido nítrico. Ambas sustancias son tóxicas 
por inhalación, ingestión, y/o contacto con la piel generando quemaduras y 
ulceraciones, alteraciones y efectos hepáticos, cardiovasculares, renales, endócrinos, 
inmunológicos y neurológicos.   
Los desechos industriales generados en una planta química,  contaminan el aire por 
el desprendimiento de gases como el óxido nítrico y dióxido de nitrógeno que pueden 
alcanzar niveles peligrosos. Esto, sumado al problema de acumulación de nitratos el 
medio ambiente, genera riesgos severos y un impacto ambiental negativo. Los 
nitratos y sus derivados aportan nitrógeno que promueven la vegetación acuática, 
que concentrados, originan eutrofización del medio. Esto trae como consecuencia un 
elevado consumo de oxígeno, así mismo dificulta la incidencia de la luz solar bajo de 
la superficie. Lo más preocupante es que no se toma conciencia de estos daños 
ambientales sino cuando ya han ocurrido.  



 

 

Es importante e impostergable que el Estado lance una campaña mediática para que 
la población conozca los riesgos y cuidados en la elaboración, manipulación y venta 
de fertilizantes, amoniaco y ácido nítrico, y fundamentalmente que regule la 
instalación de cualquier planta garantizando el cuidado de la salud de la población y 
la preservación del medio ambiente. 
Ante este panorama, la FAO y la OMS han sugerido que además de incrementar el 
uso de medios biológicos, que pueden servir para disminuir el uso de productos 
químicos, desarrollen también formas legales que hagan estudiar los plaguicidas, 
antes de que se autorice su uso y no entrañen riesgos innecesarios para la salud del 
hombre o el medio donde vive. 

 

Tabla Nº5: ficha a partir de la cual el grupo que representa al Sector Compañía de 
Productos Químicos debe elaborar su argumento. 

Ficha 4: Sector Compañía de Productos Químicos 
La instalación de una planta química de fertilizantes, amoniaco y ácido nítrico, no 
representa mayores daños para la población ni el medio ambiente si se consideran 
sistemas de seguridad y tecnología de punta. Además resulta importante y 
significativo para la ciudad las fuentes de trabajo que generaría considerando que se 
previó un crecimiento anual de 4.4% en la demanda mundial de fertilizantes para los 
próximos años.  
La presencia de nuestra compañía en la ciudad significa generación de empleo, 
mejoras en el nivel de vida familiar,  mejora  la actividad comercial y de  servicios, 
entre otros; todo esto teniendo en cuenta los resultados del estudio de impacto 
ambiental y social realizado. 

 

Para la selección, organización 
de la información y elaboración de 
argumentos se debe prever de un 
tiempo prudencial para que los 
estudiantes enriquezcan las 
orientaciones dadas en las fichas.  
 

5º. Juego o Dramatización. En 
este momento el coordinador deberá 
estipular los tiempos de cada 
momento, tratando de optimizarlos en 
función de los objetivos propuestos. 
Es conveniente que el docente 
coordine las exposiciones y el debate.  
 

 
 
 

Los especialistas estarán en 
ese tiempo a disposición de las 
comisiones para brindar mayor 
información desde el sector que 
representan.  
 

6º.  Registro de la información.  
 

7º. Plenario con presentación 
de informes y posterior discusión 
abierta. El informe da cuenta de las 
conclusiones, consensos y disensos 
a los que se arribó luego del debate y 
discusión.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº6: Referéndum que expresa las conclusiones arribadas en el juego de 
roles implementado con docentes. 

Referéndum aprueba planta 
La planta de C.P.Q. para la Ciudad de Tartagal fue aprobada por los votantes. 

Los Ciudadanos de Tartagal, luego de votar en un referéndum especial el día de 
ayer, aprobaron la construcción de la planta química propuesta a comienzos de este 
año por la Compañía de Productos Químicos. La planta fue apoyada por alrededor 
del 70 % de los votantes, según se informó. 
Los funcionarios de C.P.Q. expresaron su reconocimiento al conocer el resultado del 
referéndum referido, comprometiéndose a su construcción en breve término. La 
planta, que producirá amoniaco, fertilizantes y ácido nítrico en una primera fase, 
generará aproximadamente unos 300 empleos en el área. 

 



 

 

RESULTADOS  
 

Esta propuesta ha sido 
implementada en el marco de 
acciones de capacitación para 
docentes así como con estudiantes, 
donde  se evidencia que esta 
estrategia favorece el desarrollo de 
habilidades diversas, pues precisa 
que los integrantes participen 
activamente en grupos colaborativos 
poniendo en práctica tolerancia, 
actitud de escucha, capacidad de 
consenso, oralidad, etc. 

 
CONCLUSIONES  

Los resultados evidencian 
entre otros,  el desarrollo de 
competencias cognitivas, sociales y 
éticas con participación activa, 
colaborativa, y capacidad de 
consenso. 
 

Además, concreta una postura 
ética en relación a la realidad, lo que 
requiere el desarrollo de juicio crítico, 
defensa de valores universales y de 
los derechos humanos. Para la 
elaboración de juicios de valor 
propicia el montaje de argumentos, 
mediante el uso de contenidos 
disciplinares para validar posiciones 
diversas. Es sin duda una de las 
técnicas de enseñanza y de 
aprendizaje que promueve la 
integración de CTS. 
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RESUMO 
 
As atitudes em relação a química são elementos importantes e que interferem no 
processo de ensino-aprendizagem dessa ciência, mas também nas ações que os 
indivíduos tomaram em suas vidas. Partindo desses pressupostos no presente 
trabalho buscou-se identificar as atitudes e crenças de estudantes de licenciaturas 
em ciências naturais sobre as relações entre a química e a sociedade, bem como 
a autoestima de aprendizagem nessa ciência. Para alcançar esse objetivo foram 
usados dois instrumentos: uma escala de likert e uma escala de diferencial 
semântico, cuja confiabilidade para a população pesquisada foi aferida com o 
coeficiente alfa de Cronbach. Os resultados demonstram que a amostra analisada 
apresenta atitudes positivas em relação ao papel da química na sociedade, mas 
uma autoestima de aprendizagem moderada. E que para os cursos de biologia e 
física há uma correlação moderada entre as crenças positivas e a autoestima para 
aprender. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Atitudes e Crenças, CTS, Química e Sociedade, Ensino 
Superior 
 
 



 

 

INTRODUÇÃO 
  

A compreensão das atitudes e 
crenças sobre ciência e tecnologia 
(C&T) tem especial relevância dentro 
da perspectiva da necessidade de 
uma alfabetização científica (AC), ou 
de maneira mais abrangente do 
letramento científico e tecnológico 
(LCT). Assim como dentro movimento 
CTS ensinar sobre ciências (seus 
métodos, limitações) também é um 
objetivo tão importante quando 
ensinar ciências (Collins & Pich, 
2009).  

 
Outro aspecto importante a ser 

considerado quando se fala de 
atitudes em relação a C&T é que 
essas influenciam nas ações que os 
indivíduos tomam, como o interesse 
escolar e a opção por carreiras 
científicas (Manassero Mas e 
Vázquez Alonso, 2001: 149).  

 
 
Neste contexto, nos 

propusemos a fazer o levantamento 
das crenças e atitudes dos 
estudantes de licenciaturas em 
ciências (química, física e biologia) da 
UFRN sobre as relações QS 
(Química e Sociedade), bem como 
sua autoestima de aprendizagem na 
química.  

 
Para a delimitação desse 

problema de pesquisa buscou-se 
conceitos de atitudes e crenças, a fim 
de diferenciá-las dos atribuídos pelo 
senso comum.  Desta maneira, 
utilizamos o conceito de “crença” 
trazido por Marmitt et ál. (2008), 
segundo os quais o termo não pode 
ser confundido com aspectos 

místicos. Este tratar-se da tradução 
do inglês „beliefs‟ referindo-se 
portanto às concepções que as 
pessoas apresentam em relação a 
um determinado objeto.  
 

Para o conceito de atitude 
neste trabalho apresenta-se segundo 
o definido por Manassero Mas e 
Vázquez Alonso (2001: 149), para os 
quais atitudes são:  

 
Conjunto organizado e durador de 
convicções ou crenças (elemento 
cognitivo) dotadas de uma predis-
posição ou carga afetiva favorável 
ou desfavorável (elemento 
avaliativo ou afetivo) que guia a 
conduta das pessoas a respeito 
de um determinado objeto social 
(elemento comportamental). 
(2001: 149) 

 
 
 
O nosso objeto de estudo, é 

um tema recorrente na literatura em 
ensino de ciências, onde muitos os 
trabalhos identificam as concepções, 
crenças, atitudes e valores em 
relação à C&T. Para muitos desses 
trabalhos a importância desses 
estudos está vinculada às questões 
metodológicas, tendo em vista que 
existência de diversos instrumentos. 
Assim, ao concordar com Manassero 
Mas e Vázquez Alonso (2002) 
quando esses pesquisadores 
argumentam sobre fragilidade em 
termos de validade e confiabilidade 
dos métodos tradicionalmente 
utilizados, optamos adicionalmente 
por calcular o alfa de Cronbach, como 
medida de confiabilidade das 
medidas. 



 

 

 
METODOLOGIA  
 

Para alcançar o objetivo foram 
traduzidas e adaptadas uma escala 
de likert e uma escala de diferencial 
semântico já utilizadas por outros 
pesquisadores (Molina et al, 2011).  
O questionário foi aplicado para 
estudantes dos cursos de licenciatura 
em Biologia, Química e Física da 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN). Participaram do 
estudo 32 estudantes de biologia, 24 
estudantes de química, 13 estudantes 
de física. 
 

 O objetivo central destas 
escalas era entender as atitudes dos 
licenciandos sobre a química, tanto 
em seus componentes de relações 
com a sociedade, quanto de 
autoestima para aprendizagem. 

Para o tratamento dos dados 
obtidos com as escalas foi utilizado o 
mesmo procedimento estatístico. 
Para as escalas Diferencial 
Semântico foram atribuídos valores 
variando entre -3 e +3, enquanto que 
para as escalas de Likert foram 
atribuídos valores entre -2 e +2.  
 

 Adicionalmente foram 
calculados os alfas de Cronbach para 
cada uma das amostras e escalas, 
bem como o coeficiente de correlação 
entre as respostas às duas escalas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 
 
 Inicialmente, os dados obtidos 
a partir das tabelas foram tratados no 
intuito de se calcular seu coeficiente 
de alfa de Cronbach, com a finalidade 
de se ter maior segurança sobre a 
confiabilidade interna dos dados. 
Como podemos perceber na tabela 1, 
ambos os instrumentos apresentam 
valores com exceção do grupo de 
estudantes da física, que apresentou 
valor abaixo de 0,5.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questionário Escala Amostra Alfa de Cronbach 

Q2 Likert Física 0,4782 

Q2 Likert Química 0,6513 

Q2 Likert Biologia 0,7924 

Q2 Dif. Semântico Física 0,9471 

Q2 Dif. Semântico Química 0,9342 

Q2 Dif. Semântico Biologia 0,8899 

Tabela 1: Alfas de Cronbach 
 
 

Em seguida apresentamos os gráficos 1 e 2, respectivamente os dados da 
escala de likert e diferencial semântico. Como se pode notar, os estudantes 
possuem atitudes e   crenças positivas sobre a química, e também possuem no 
geral, atitudes positivas em relação autoestima de aprendizagem dessa ciência.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
Gráfico 1: Atitudes QS 
 
 Particularmente, em relação à autoestima em química se pode perceber 
que os valores dos estudantes de licenciatura em química apresentam são 
maiores para grande parte das comparações. O que nos leva a concluir que 
apesar de acreditar na importância dos conhecimentos químicos, os estudantes de 
outras carreiras não se sentem confiantes em relação a sua aprendizagem em 
química
.   
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Gráfico 2: Autoestima de aprendizagem em química. 
 

 
Adicionalmente foram calculados os coeficientes de correlação entre as 

escalas de Likert e Diferêncial Semântico apresentados abaixo, na tabela 2. 
O objetivo do cálculo dos coeficientes de correlação entre as duas escalas 

era averiguar se as atitudes em relação a química tinham relação com a 
autoestima na aprendizagem desta disciplina.
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Tabela 2: Correlação dos instrumentos 

Questionário Curso Correlação L x D 

Q2 Química -0,108 

Q2 Biologia 0,501 

Q2 Física 0.6416 

 
 
 

 
Os dados parecem confirmar que para os cursos de biologia e física há uma 

correlação moderada, indicando uma proximidade entre os comportamentos dos 
dois instrumentos. A exceção nesse grupo é a licenciatura em química, que 
apresentou uma leve correlação negativa. Podemos atribuir essa falta de 
correlação aos valores altos de autoestima e atitudes neste grupo, nos levando a 
inferir que a autoestima pode ser um componente importante para o 
desenvolvimento de atitudes positivas em relação a química. 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

De maneira geral, pode-se 
perceber que os estudantes possuem 
uma atitude geral positiva em relação 
à química e sua interação com a 
sociedade, mesmo aqueles que não 
possuem uma autoestima de 
aprendizagem elevada. Enquanto 
isso para os grupos de estudantes de 
outras licenciaturas de ciências da 
natureza, a autoestima é um fator 
relevante, que pode interferir e, 
portanto, deve ser levado em 
consideração para propostas para 
estes grupos. 

 
 
REFERÊNCAIS 
 

COLLINS, Harry y PINCH, 
Trevor. (2009) O Golem: O que você 
deveria saber sobre ciência. 2.a ed., 
Belo Horizonte: Fabrefactum. 
 

MARMITT, Vivian Regina, 
MORAES, João Feliz Duarte y 
BASSO, Nara Regina de Souza 
(2008) As atitudes e crenças em 
relação à matemática: reflexos no 
processo de ensino aprendizagem 
Em: Borges, Regina Maria Rabello, 
Basso, Nara Regina de Souza, Rocha 
Filho, João Bernardes da. Propostas 
interativas na educação científica e 
tecnológica. 1.a ed., Porto Alegre: 
EdiPUCRS. 

 
 
MANASSERO MAS, Maria 

Antonia y VÁZQUEZ ALONSO, Ángel 
(2002) <<Instrumentos y métodos 
para la evaluación de las actitudes 
relacionadas con la ciencia, la 
tecnología y la sociedad.>> En: 

Enseñanza de las Ciencias, 
Barcelona, Vol. 1, N.o 20, pp.15-27.  
MANASSERO MAS, MARIA 
ANTONIA y VÁSQUEZ ALONSO, 
Ángel. (2001) Atitudes e creencias de 
los estudiantes relacionadas com 
CTS. En: Membiela, Pedro. (Org.). 
Enseñanza de las ciencias desde la 
perspectiva Ciencia-Tecnología-
Sociedad: Formación científica para 
la ciudadanía. 1.a ed., Madrid: 
Narcea. 
 

MOLINA, MANUEL F., 
CARRIAZO, José G., y FARÍAS, 
Diana M. (2011). <<Actitudes hacia la 
química de estudiantes de diferentes 
carreras universitárias en   
Colombia>>.  En: Quím. Nova, Vol. 
34, N.o 9, pp. 1672-1677



 

 

A IMPORTÂNCIA DOS ELEMENTOS QUÍMICOS PARA O 
HOMEM NUMA ABORDAGEM CTS NA FORMAÇÃO DE 

UM PROFESSOR DE QUÍMICA 
 
 

1SANTOS, Karina Novaes dos – UESB/Brasil karina_novaes@ymail.com 
SANTOS, Bruno Ferreira dos – UESB/ Brasil bf-santos@uol.com.br  
ODETTI, Héctor Santiago – UNL/Argentina hodetti@fbcb.unl.edu.ar  

 
 
 

Resumo 
 
Este trabalho teve como objetivo analisar a atuação de um professor de química 
durante o desenvolvimento de uma intervenção didática previamente planejada 
com enfoque de Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), desenvolvida em uma 
escola pública da cidade de Santa Fé na Argentina, buscando identificar 
obstáculos e dificuldades para o estabelecimento de uma prática pedagógica a 
partir dessa perspectiva de ensino e realizando reflexões sobre a formação inicial 
e a importância da formação continuada. O estudo inclui a observação direta do 
professor em sala de aula. Foram desenvolvidas as seguintes atividades: leitura e 
discussão de texto, aulas expositivas, apresentação de vídeo e apresentação de 
trabalho. Para a coleta dos dados foram utilizados registros de diário de campo, 
aplicação de questionário e análise das produções dos alunos. A análise dos 
dados apontou obstáculos e dificuldades para o estabelecimento de uma prática 
docente pautada na perspectiva CTS, além de ausência de informações técnicas e 
científicas relacionadas ao tema e a dificuldade em articular de forma adequada 
conceitos científicos relacionados com uma determinada tecnologia que implica 
em um tema social relevante. 
 
 
Palavras-chave: ensino de química; cts; formação de professores 
 
 
 

mailto:karina_novaes@ymail.com
mailto:bf-santos@uol.com.br
mailto:hodetti@fbcb.unl.edu.ar


 

 

Introdução 
 

A disciplina de química no 
ensino médio geralmente é 
trabalhada enfatizando apenas o 
ensino e a aprendizagem de 
conceitos e fórmulas. O tratamento 
de informações e teorias científicas 
que não tenham qualquer relação 
com o cotidiano do aluno, com o 
contexto social e tecnológico o qual 
vive, inspira, na maioria das vezes, 
uma aprendizagem mecânica das 
teorias. No entanto, quando fazemos 
a opção por uma abordagem CTS, 
pretendemos ter um foco mais amplo 
para o ensino da Química, superando 
reducionismos, com ênfase 
unicamente nos conteúdos, e a 
ausência de contextualização. 
Segundo Santos & Mól (2005), um 
ensino de Química deve permitir a 
compreensão da complexidade do 
mundo social em que vivemos. Uma 
perspectiva CTS para o ensino busca 
promover a formação de uma 
cidadania consciente e responsável a 
partir da compreensão das inter-
relações entre Ciência, Tecnologia e 
Sociedade. 

 
Acreditamos que o ensino da 

Química deve levar o aluno, a 
construir uma visão de mundo mais 
articulada com o contexto das 
aplicações do conhecimento científico 
e tecnológico, bem como suas 
implicações ambientais, sociais, 
políticas e econômicas. Neste 
sentido, parece-nos que se torna 
necessária a atenção em relação aos 
procedimentos metodológicos 
empregados na abordagem dos 
conteúdos da Química. 

 

Neste sentido é importante 
considerar o desenvolvimento de uma 
perspectiva CTS de ensino, requer 
modificação no perfil tradicional da 
ação pedagógica de professores 
(Acevedo, 1996). A proposta de 
incorporar ao ensino uma discussão 
sobre as inter-relações CTS 
dependerá da disponibilidade para a 
mudança e a renovação, por parte 
dos professores. A articulação entre 
Ciência, Tecnologia e Sociedade 
introduzida nas discussões em sala 
de aula objetiva desenvolver nos 
alunos atitudes e valores de 
participação social. 

 
 
Numa pesquisa sobre visões 

de professores acerca da abordagem 
CTS, Acevedo concluiu que, <<os 
professores são os responsáveis por 
educar as atitudes CTS sendo óbvia 
a necessidade de uma formação 
específica par tal, e que trabalhar 
com esta abordagem pode ser útil 
nos cursos de formação inicial e 
permanente>> (2001: 15).  

 
Para Gordilla et al., (2001), um 

dos objetivos do movimento CTS é 
contribuir para percepção crítica dos 
temas envolvendo ciência e 
tecnologia e suas relações com a 
sociedade, e dessa forma promover a 
participação dos cidadãos nas 
decisões que orientam o 
desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia aproximando a sociedade, 
sendo os professores os 
responsáveis por essa aproximação. 
Porém a preparação de professores 
de Química, para trabalharem com 
CTS é um desafio a ser sanado com 
o objetivo de modificar a educação e 



 

 

a formação de cidadãos torna-se o 
objetivo principal do estudo de 
Ciências, sendo preocupante a 
dificuldade demonstrada por alguns 
professores de química em relacionar 
conteúdos específicos com eventos 
da vida cotidiana. Não é raro a 
química ser resumida a conteúdos, o 
que tem gerado uma carência 
generalizada de familiarização com a 
área, uma espécie de analfabetismo 
químico que deixa lacunas na 
formação do cidadão (Zanon & 
Palharini, 1995). 

 
 
 
O planejamento das atividades 

envolvendo a abordagem CTS é de 
grande importância e dá ao professor 
liberdade para ensinar de maneiras 
diversificadas, tornando as aulas 
dinâmicas e envolvendo conteúdos 
que realmente fazem sentido para os 
estudantes.  

 
Contudo, Martins (2002) aponta 
algumas dificuldades para o 
desenvolvimento de uma orientação 
CTS na escola, que são dispostos em 
três eixos: a formação, concepções, 
crenças e atitudes dos professores; a 
seqüência rígida dos programas 
escolares; e os recursos didáticos.  
 

Considerando as discussões 
apresentadas, neste trabalho, 
buscamos analisar a atuação de um 
professor de Química durante o 
desenvolvimento de uma intervenção 
didática previamente planejada, 
seguindo uma abordagem CTS em 
sua sala de aula. E identificar 
aspectos da prática pedagógica que 
poderiam se constituir como 

obstáculos vivenciados por esse 
professor quando buscava aplicar 
uma proposta inovadora de ensino. 
 
Metodologia 
 

Este estudo analisou a atuação 
de um professor de Química no 
desenvolvimento de uma sequência 
didática, dentro da perspectiva CTS, 
numa turma de 2° ano de uma escola 
pública na cidade de Santa Fé na 
Argentina. A disciplina tem uma carga 
horária de 2h40min semanais. A 
pesquisa, de natureza qualitativa, foi 
direcionada ao longo de seu 
desenvolvimento e, segundo Neves 
(1996) esse tipo de pesquisa não 
busca enumerar ou medir eventos e, 
geralmente, não emprega métodos 
estatísticos para análise dos dados. 
O problema mais sério reside no fato 
de que os métodos para análise não 
são bem estabelecidos, entretanto, a 
coleta, a interpretação e a avaliação 
dos dados são problemáticos em 
qualquer tipo de pesquisa, seja ela de 
natureza qualitativa ou quantitativa. 

 
Nosso foco de interesse é 

amplo e a obtenção de dados 
descritivos ocorreu mediante contato 
direto do pesquisador com a situação 
de estudo. Para nossa coleta foi 
utilizada também uma guia de 
observações do professor como 
pontos tais como relação 
professor/aluno, organização da sala 
de aula, comunicação da tarefa, 
segurança do conteúdo, avaliação. 
Optamos pela observação não 
participante mesmo que tenha havido 
uma participação que antecedeu a 
intervenção como entrevista e 



 

 

encontro com o professor para o 
planejamento da intervenção didática. 

 
O objetivo da entrevista 

realizada com o professor foi de 
discutir sobre as suas concepções de 
ciência, tecnologia e sociedade e de 
planejar uma proposta de intervenção 
didática nessa perspectiva para ser 
aplicada em sua turma.  

 
O professor investigado é 

habilitado em docência de nível 
médio sendo técnico químico e 
atualmente é aluno do curso de 
bacharelado em biotecnologia, há 
seis anos é docente em nível 
universitário e há quatro anos dá 
aulas de Química no ensino médio. 
Após este contato foi elaborado uma 
sequencia para ser aplicada, tendo 
como tema Elementos químicos e 
sua utilização pelo homem. A escolha 
de tal tema se deu pelo próprio 
professor que utilizou como critério o 
programa de conteúdos. Vale 
ressaltar que foi sugerido outros 
temas para planejamento da 
intervenção didática. Durante análise 
identificamos aspectos da prática 
docente que poderiam se constituir 
como obstáculos para o êxito da 
sequência planejada. Para registros 
foi utilizado um caderno de campo e 
como mencionado anteriormente uma 
guia de observação do professor com 
pontos, tais como a relação 
professor/aluno, organização da sala 
de aula, comunicação da tarefa, 
segurança do conteúdo e avaliação.  

 
 
 
 

As atividades desenvolvidas 
durante as aulas estão sintetizadas 
na Tabela 1, logo abaixo. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula 1   Exibição e discussão do vídeo: “A química e sua vida”; 

 Observação de substâncias do nosso dia a dia; 

 Identificação dos elementos químicos na composição das 
substâncias; 

 Apresentação dos resultados obtidos; 

 Preenchimento de tabelas de informações; 

 Leitura do texto: Elementos químicos do corpo humano. 

Aula 2   Identificação de elementos químicos artificiais sua aplicação e 
uso no cotidiano; 

 Leitura e discussão de texto; 

 Realização de uma tarefa; 

 Produção e exposição de cartazes. 
Tabela 1. Atividades desenvolvidas na sequência didática 

 

 



 

 

Resultados 
 

O professor desenvolveu as 
atividades programadas e os alunos 
de forma geral foram pouco 
participativos e pouco se envolveram 
nas atividades, mas tiveram uma boa 
participação no momento da 
elaboração do cartaz temático no final 
da proposta e das discussões sobre a 
utilização dos elementos químicos 
para a produção de artefatos 
tecnológicos. De modo geral, 
observamos que o professor durante 
a sequencia, não foi fiel às propostas 
discutidas nos encontros anteriores. 
Vale ressaltar que o professor não 
tinha contato direto com essa 
abordagem de ensino. Observamos 
também que o professor, durante o 
desenvolvimento da abordagem CTS, 
ressaltou com mais ênfase a 
influência da ciência na sociedade 
não dando tanta ênfase a tecnologia 
na sociedade. O professor pouco 
conseguiu articular a relação mútua 
da ciência, tecnologia e sociedade 
durante a intervenção. Tal postura 
reflete algumas concepções 
apresentadas pelo professor em 
entrevista, nas quais há uma maior 
valorização dos aspectos científicos 
em relação a aspectos tecnológicos e 
sociais. Quanto aos aspectos da 
prática didática, o professor tentou 
contextualizar os conceitos científicos 
convidando a turma a participar das 
atividades, mas obteve pouco êxito. 
Em resumo, na forma como o 
professor buscou fazer uma 
abordagem CTS, percebemos que os 
aspectos tecnológico e social foram 
pouco explorados em sua sala de 
aula.  
 
 
 

Conclusão   
 

Nesse trabalho, analisamos 
como um professor de Química 
desenvolveu uma intervenção 
didática numa abordagem CTS em 
suas salas de aula. De uma forma 
geral, o professor teve facilidade de 
expressar as idéias sobre Ciência, 
porém apresentou um pouco de 
dificuldade em falar a respeito de 
tecnologia. E em nenhum momento 
falou sobre aquelas relativas às 
questões sociais. É importante 
ressaltar o quanto o planejamento 
conduziu as atividades da 
intervenção e a ação do professor em 
sala de aula. Podemos perceber que 
o professor trousse para a situação 
de ensino elementos da sua própria 
forma de ser professor. Mesmo com 
um planejamento houve mudanças 
na forma de conduzir as atividades e 
discussões em sala de aula. 
Ressaltamos o professor investigado, 
apesar do tempo de sala de aula, não 
tinha contato direto com a perspectiva 
de ensino CTS o que pode ser 
considerado neste trabalho 
representou um processo de 
formação.  

 
Considerando os obstáculos 

apontados na discussão, alternativas 
podem ser buscadas no sentido de 
alcançar êxito em uma abordagem 
CTS para o ensino de Química. Tais 
como: incluir o tratamento de 
questões referentes a ciência, 
tecnologia e sociedade nos 
processos de formação inicial dos 
professores promover a formação 
continuada do professor acerca de 
conhecimentos científicos e 
tecnológicos relacionados a 
problemas sociais relevantes; e 
buscar realizar um planejamento 



 

 

prévio para as intervenções didáticas, 
incluindo objetivos, estratégias de 
ensino, conceitos científicos e 
tecnológicos, e tema social definido.  

 
Nessa direção, percebemos 

que o interesse e a determinação em 
superar os desafios que surgem nos 
processos de inovação no ensino têm 
estreita relação com a disponibilidade 
e com o compromisso próprio do 
professor. 
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EL AGUA: CARACTERIZACION Y POTABILIZACION: UNA 
PROPUESTA FUNDAMENTADA EN LA CONTROVERSIA 

CIENTÍFICA Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
 

Ramos, M.; Muñoz L.21 
 
 

RESUMEN 
 
En este trabajo se presenta una investigación realizada en el espacio académico 
de ―Química ambiental‖ con la intención de buscar el mejoramiento de la 
enseñanza, la construcción de conocimientos y el desarrollo de competencias, en 
el campo de la Formación Inicial de Profesores de Química. Para ello se diseñó y 
aplicó la unidad didáctica llamada “agua recurso y abuso”, la cual se estructuró 
haciendo uso de la resolución de problemas y la controversia socio científica 
abordando los procesos de caracterización y potabilización. El proceso  realizado 
logró favorecer la comprensión y la construcción del conocimiento químico 
relacionado con estas temáticas. Se evidenció el progreso de los estudiantes en el 
desarrollo de las habilidades argumentativa, propositiva e interpretativa sobre el 
agua como recurso hídrico. 
 
 
Palabras clave: Controversia socio científica, resolución de problemas, 
competencias,  agua, tratamiento de aguas. 
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Introducción 
 

Debido a las implicaciones 
sociales de la práctica científica, las 
controversias socio-científicas son un 
recurso recurrente tanto en la 
investigación didáctica, en las clases 
de ciencias y en la divulgación 
científica (Jiménez-Liso et. al, 2010). 
Las diferentes opiniones sobre 
dilemas sociales que surgen y que 
están relacionadas con la ciencia, se 
convierten en un punto de partida y 
en un motor de aprendizaje. 
 

En el proceso de formación 
científica de los profesores y 
estudiantes, las concepciones sobre 
la ciencia se construyen, en la 
mayoría de los casos, sin la reflexión 
desde el punto de vista de la Filosofía 
de la Ciencia (Hodson, 1996). Esta 
situación se refleja en la acumulación 
de conocimientos establecidos como 
dogmas para los estudiantes (García  
Cruz, 1998) y que son olvidados sin 
encontrar su aplicación dentro de la 
cotidianidad de la sociedad. Construir 
una propuesta para enseñar la 
ciencia recurriendo a la cotidianidad y 
a la problematización de la misma, se 
constituyó en una alternativa para 
enseñar la Química Ambiental a los 
profesores en formación de VI 
semestre del programa de 
Licenciatura en Química de la 
Universidad Distrital en la ciudad de 
Bogotá (Colombia). 
 
La resolución de problemas fue 
considerada una estrategia de 
enseñanza, para que los estudiantes 
se enfrentaran a situaciones reales ó 
simuladas sobre: La contaminación 
del agua, su clasificación, 
propiedades y los tratamientos 
químicos y físicos. Así mismo, se  

 
 
recurrió a los  fundamentos de la 
Controversia Científica para 
identificar  la comprensión de 
conceptos, la construcción individual 
y colectiva de los argumentos 
elaborados por los profesores en 
formación.  
 
Controversia científica. 
  

Según Dascal (1995) la 
controversia pertenece a la familia de 
los fenómenos discursivos, dialógicos 
y polémicos, que parten de una 
discusión en la que los contendientes 
buscan la raíz de un tema o problema 
para llegar a soluciones gracias a la 
aplicación de procedimientos 
aceptados.  

 
La controversia puede ser asumida 
según Valverdú (2002) como una 
polémica que está entre una 
discusión y una disputa. Estas 
pueden empezar por un tema o 
problema específico y rápidamente 
llegan a expandirse a otros, es 
necesario aclarar que no se trata 
exclusivamente de conflictos sin 
solución aparente, pues se involucran 
actitudes y preferencias opuestas 
entre las partes y se requiere que por 
lo menos dos personas empleen el 
lenguaje como medio de 
comunicación e interacción para que 
los interesados expresen sus 
opiniones, confrontaciones, 
argumentos, teorías, etc. 
 
Resolución por problemas. 
 

En el campo de la didáctica de 
las ciencias, la resolución de 
problemas ha sido estudiada desde 
diferentes enfoques a través del 



 

 

diseño de heurísticos y herramientas 
heurísticas que guíen al interesado 
en la resolución del problema 
(García, 2000). Frazer (1982) 
considera que la resolución de 
problemas es un proceso que utiliza 
el conocimiento de una disciplina (en 
este caso la Química Ambiental) y las 
técnicas y habilidades de esa 
disciplina para salvar el espacio 
existente entre el problema y su 
solución..  
 
Metodología 
 

El proceso de intervención en 
el aula y las actividades propuestas 
hacen parte de un macroproyecto 
titulado: “Construcción de una 
propuesta  de aula interdisciplinaria 
basada en la resolución de problemas 
y  la controversia científica, centrada 
en los espacios académicos de 
Química Básica, Química Inorgánica 
y Química Ambiental” (Muñoz, Peña, 
Ramos y Huertas, 2012) proyecto 
dentro del cual se realizó también un 
Trabajo de Grado titulado: Diseño y 
aplicación de la unidad didáctica 
“agua recurso y abuso” basada en 
resolución de problemas y 
controversia científica (Puentes y 
Romero, 2013). 
 
En el trabajo mencionado se 
construyó la unidad didáctica “Agua, 
recurso y abuso” desarrollada en tres 
etapas. Primera, se identificaron las 
ideas alternativas que tenían  los 
estudiantes de VI semestre sobre los 
conceptos de cambio químico y 
aguas. Segunda, se prepararon una 
serie de actividades que sirvieron 
para que esas ideas alternativas se 
reconstruyeran partiendo de la 
comprensión de los conceptos 
científicos trabajados durante el 

desarrollo de controversias científicas 
relacionadas con procesos de 
conservación de cuerpos de agua y 
potabilización.  
 

Finalmente, se hizo el 
seguimiento de las actividades de 
aula, prácticas de laboratorio y el 
trabajo con situaciones problema 
para analizar los procesos de 
aprendizaje. 
 
RESULTADOS  Y ANALISIS 
 

A continuación se describen 
los resultados obtenidos del proceso 
de implementación de la unidad 
didáctica de acuerdo a las etapas 
descritas en la metodología. 
 

Primera etapa: Test de ideas 
alternativas, éste se organizó en 
bloques temáticos buscando ayudar a 
los investigadores a realizar el 
estudio de los conocimientos previos 
del estudiante, acerca del agua desde 
el punto de vista de una matriz 
ambiental de análisis, utilizada para 
realizar diagnósticos acerca del 
estado de un cuerpo de agua, 
iniciando con una caracterización 
fisicoquímica, para luego estar en la 
capacidad de plantear un posible 
tratamiento. 
Los resultados del test mostraron que 
el  35% de los estudiantes conoce 
temas sobre caracterización y 
potabilizacion,  
 

Segunda etapa: Luego de la 
implementación y análisis del test se 
diseñan y aplican las diversas 
actividades que hacen parte de la 
unidad  

 
 
 



 

 

VIDEO VIAJE DEL AGUA: Se 
presentó a los estudiantes un 
documental elaborado por la BBC, 
titulado: el viaje del agua, que tuvo 
como intención contextualizar a los 
estudiantes sobre las características 
del agua. El objetivo fue el de 
relacionar las concepciones 
alternativas de los estudiantes 
respecto a las propiedades, carácter 
dinámico y origen de agua en el 
planeta. Se realizó un debate a partir 
de preguntas que generaron 
discusión invitando a los estudiantes 
a exponer y argumentar sus ideas 
frente al problema  
 

Se presentan DOS 
CONTROVERSIAS: Amazonas y la 
contaminación. Una controversia 
sobre agua, industrialización y 
ecología (Lejarza e Rodríguez en 
Martín, 2006) con el ánimo de 
contextualizar una problemática de 
una región limítrofe entre Colombia y 
Brasil, con la intención de generar 
discusiones frente a la contaminación 
y el uso del agua como recursos 
natural.  

 
Controversia ventajas-desventajas 
métodos de desinfección del agua.  
 
¿Es importante la fluorización del 
agua?: Mediante la lectura de 
artículos, la consulta bibliográfica por 
grupos de estudiantes, puesta en 
común de los diferentes métodos de 
desinfección de aguas, se desarrolló 
una controversia dirigida, para 
finalmente analizar las ventajas y 
desventajas de los diversos métodos 
de tratamiento. Esta actividad, se 
llevó a cabo, asignando a los grupos 
de trabajo los diferentes métodos de 
desinfección de aguas. 
Adicionalmente se trabajó el artículo: 

El dilema ético de la fluoración de 
agua potable (Mendoza, 2007), se 
estableció una controversia a cerca 
de la conveniencia o no de la 
fluorización del agua. 

 
Tercera etapa: Los temas 

abordados para orientar el 
aprendizaje de los estudiantes y  las 
discusiones, se fundamentaron en 
explicaciones acerca de las 
generalidades del análisis y 
tratamiento de aguas, las diferencias 
entre aguas potables y residuales, la 
caracterización del agua. Las 
explicaciones teóricas estuvieron 
apoyadas con las prácticas de 
laboratorio desarrolladas sobre 
situaciones problema previamente 
formuladas por los investigadores.   
 

En términos generales se 
observó que el 75% de los grupos se 
muestra interesado en proponer el 
análisis y las soluciones a la situación 
problémica planteada, describen los 
análisis a realizar, identifican los 
problemas que causan la 
contaminación de los cuerpos de 
agua y proponen ideas para su 
mantenimiento y tratamiento 
adecuado.  
 

Durante la controversia es 
posible analizar que el 80% de los 
grupos proponen hipótesis que son 
producto de su conocimiento 
científico y de su conocimiento 
cotidiano, estos grupos tienen en 
cuenta el ambiente social, político y 
económico. De igual forma se 
observó que los grupos estuvieron 
activos debatiendo durante la 
controversia haciendo uso de un 
lenguaje científico y técnico 
fundamentado en su cuerpo de 
conocimientos teóricos. 



 

 

La clausura de las 
controversias fue por común acuerdo, 
en concordancia con lo que propone 
Dascal (1995). 
 
VISITA PLANTA DE TRATAMIENTO 
FRANCISCO WIESNER (LA 
CALERA-CUNDINAMARCA) 
 

Para contextualizar las 
temáticas estudiadas se realizó una 
visita a la planta de tratamiento de 
agua potable Francisco Wiesner 
ubicada en el municipio de la Calera 
en el departamento de Cundinamarca 
(Colombia), En esta visita el 
estudiante se acerca al conocimiento 
de tratamiento de aguas desde una 
situación real y que, además, le 
permite reflexionar acerca de la 
importancia y pertinencia de los 
conocimientos construidos, tanto en 
las controversias, como en los 
seminarios y prácticas de laboratorio.  

 
Producto de esta visita se 

realizó un taller en el cual los 
estudiantes retroalimentaron sus 
conocimientos, el 94% de estudiantes 
recopilaron información y expusieron 
sus ideas frente a los conceptos de 
coagulación, floculación, 
sedimentación, caracterización físico- 
química de aguas filtración, 
desinfección, sin dejar de lado el 
contexto social, ambiental y 
económico del país.  
 
PROCESO DE EVALUACION. 
 

El proceso de evaluación fue 
continuo e integral, se realizó énfasis 
en la evaluación formativa, esta 
evaluación tiene como finalidad servir 
como un regulador del proceso de 
enseñanza y de aprendizaje dejando 
en evidencia tanto las habilidades y 

destrezas del estudiante como la 
eficacia de las actividades propuestas 
en la construcción de conocimientos  
realizando énfasis en las 
competencias propositivas, 
interpretativas y argumentativas. 

 
CONCLUSIONES 
 

El desarrollo de las actividades 
de la unidad didáctica facilitó la 
construcción de conocimientos sobre 
el cambio químico, análisis y 
tratamiento de aguas. Lo anterior se 
evidenció en el desarrollo de las 
competencias: Interpretar, proponer y 
argumentar de los estudiantes.  
 

La controversia científica 
contribuyó con el proceso educativo 
creando espacios de discusión en los 
cuales los estudiantes recurrieron a 
fundamentos teóricos para elaborar 
argumentos y explicaciones que 
fueron objeto de confrontación y 
negociación con sus pares para 
generar conocimiento y reflexionar 
sobre el tema agua y el impacto 
ambiental que genera.  
 

El trabajo realizado en el 
espacio académico de Química 
Ambiental logró evidenciar el grado 
de comprensión alcanzado por los 
estudiantes mediante las actividades 
desarrolladas y las controversias 
formuladas abordando problemáticas 
que involucraban aspectos científicos, 
sociales y ambientales,logrando un 
mejoramiento en sus habilidades 
interpretativas, propositivas y 
argumentativas a través del 
desarrollo y evaluación de la unidad.  
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Resumo 
 

Neste trabalho discutem-se desafios e potencialidades encontrados no processo 
de elaboração e desenvolvimento de propostas interdisciplinares balizadas pelos 
pressupostos da articulação Freire-CTS, em duas escolas públicas brasileiras. 
Para tanto, foram realizadas entrevistas com professores e educandos que 
participaram do referido processo, as quais foram analisadas mediante a Análise 
Textual Discursiva. Dentre os resultados, a afinidade entre os professores e o 
tempo foram os maiores desafios encontrados; enquanto que a receptividade dos 
alunos e a atribuição de significado ao que é discutido na escola, foram apontados 
como potencialidades. 
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Introdução 
 

No âmbito da Educação CTS, 
tem sido ressaltada a 
interdisciplinaridade. Ainda que esse 
conceito seja polissêmico, há um 
consenso sobre a necessidade de 
fazer com que as diferentes áreas do 
conhecimento dialoguem entre si. 
Espera-se, com isso, superar a 
fragmentação e desarticulação dos 
saberes e desenvolver uma 
perspectiva global sobre os 
problemas e fenômenos em estudo 
(Brasil, 2000; Fazenda, 1993; 
Japiassu, 1976; Morin, 2000). 
 

No que se refere à Educação 
CTS, destaca-se, também, a 
articulação entre os pressupostos 
freireanos e referenciais ligados ao 
movimento CTS (Auler, 2002; Santos, 
2008; Strieder, 2008). Sob esse ponto 
de vista almeja-se a formação de 
cidadãos que compreendam a 
atividade científico-tecnológica e suas 
relações com a sociedade, que 
saibam se posicionar diante delas, 
assumam responsabilidades e, além 
disso, sejam capazes de intervir 
socialmente. Nesse contexto, é 
recomendada a abordagem de temas 
que envolvem questões sociais 
relacionadas tanto à ciência e à 
tecnologia quanto à vida dos 
educandos.  

 
Tomando por base esses 

pressupostos, neste trabalho, 
discutem-se desafios e 
potencialidades encontrados no 
processo de elaboração e 
desenvolvimento de propostas 
interdisciplinares balizadas pelos 
pressupostos da articulação Freire-
CTS.  

 

Contexto e Metodologia 
 

Este trabalho faz parte de uma 
investigação mais ampla, que envolve 
diferentes universidades brasileiras e 
tem por objetivo analisar processos 
colaborativos de desenvolvimento de 
atividades curriculares pautadas nas 
noções de situação-problema, 
interdisciplinaridade e 
contextualização. 

 
No âmbito desse projeto foi 

constituído um grupo formado por 
dois professores da Educação Básica 
de cada escola participante do 
projeto, que assumiram a função de 
coordenadores do trabalho na escola, 
professores da Universidade e 
doutorandos. Os primeiros 
preocupados com problemas 
associados às suas práticas; os 
segundos, interessados em 
desenvolver e investigar práticas 
interdisciplinares balizadas por 
pressupostos da Educação CTS. 

 
Durante os meses de julho a 

outubro de 2013 esse grupo se 
encontrou em reuniões quinzenais, 
para elaborar e desenvolver 
propostas de ensino interdisciplinares 
em duas escolas de Ensino Médio da 
rede pública do Distrito Federal. 

 
A primeira proposta foi 

desenvolvida com 08 turmas de 2º 
ano do Ensino Médio, envolveu 
professores de Química, Biologia e 
Sociologia e estava centrada no tema 
Câncer. Além de uma palestra sobre 
o Câncer de Mama, foram abordados 
os seguintes conteúdos de Biologia e 
Química: DNA, Ligações Químicas e 
Geometria Molecular. 

 



 

 

 

A segunda proposta, 
desenvolvida com 13 turmas do 2º 
ano do Ensino Médio, envolveu todos 
os professores dessas turmas e 
caracterizou-se como uma atividade 
extraclasse relacionada à leitura e 
apresentação do Livro “Ciência 
através dos Tempos”. Cada turma 
ficou responsável, sob a orientação 
de um professor, por ler um capítulo 
do livro e elaborar um banner e uma 
mostra cultural (paródia, peça de 
teatro, etc.) sobre o mesmo. Como 
cada capítulo versa sobre um século, 
o banner deveria conter imagens de 
cientistas importantes, tecnologias 
que representavam o período e fatos 
sociais.  

 
Foram desenvolvidas, portanto, 

propostas diferentes no que se refere 
à CTS e à interdisciplinaridade. A 
natureza dessas propostas está 
associada aos projetos que os 
professores já vinham desenvolvendo 
em suas escolas e à dinâmica da 
própria escola. 

Para investigar os objetivos 
propostos, foram realizadas 
entrevistas semiestruturadas, com os 
professores e educandos que se 
dispuseram a participar. Na primeira 
escola, foram entrevistados 3 
professores e 14 educandos; na 
segunda escola foram entrevistados 4 
professores e 10 educandos. As 
entrevistas foram transcritas e 
analisadas seguindo a metodologia 
da Análise Textual Discursiva 
(Moraes e Galiazzi, 2011), a partir da 
qual foi possível discutir desafios e 
potencialidades. 

 
 
 
 
 

Resultados  
 

Da análise foram identificadas 
as seguintes categorias: 1) desafios: 
afinidade, currículo e tempo; 2) 
potencialidades: participação e 
facilidade no aprendizado. 

 
(i) Desafios: Afinidade, Currículo, 
Articulação, Tempo e Concepções 

Da fala dos professores foi 
possível perceber que a afinidade 
entre eles e o comprometimento de 
alguns representa um grande desafio 
para o desenvolvimento de propostas 
interdisciplinares, maior até que a 
fragmentação do conhecimento. 
Segundo eles, por mais que o 
currículo adotado nas escolas 
dificulte a articulação entre os 
conteúdos de diferentes disciplinas, a 
partir de discussões é possível 
superar este obstáculo. Esse aspecto 
é retratado na fala a seguir: 

 
A gente trabalhar interdisciplinarmente 
está bem relacionado à afinidade com 
os colegas. Então está bem ligado a 
essa questão de afinidade mais do que 
a afinidade entre as disciplinas. Então 
os empecilhos às vezes são mais 
pessoais do que didáticos. (P1E2). 

 
A integração, o empenho e o 

diálogo do corpo docente, também 
têm sido mencionados como 
fundamentais em outras pesquisas 
centradas em práticas 
interdisciplinares, a exemplo de 
Panzeri, Alberto Jr e Compiani 
(2013); Gerhard e Rocha Filho (2012) 
e Muechen (2006). Essa última 
destaca ainda, que essas questões 
atrelam-se ao tempo que os 
professores precisam para planejar 
em conjunto, o que também foi 
mencionado pelo grupo investigado, 
como aponta a fala a seguir: 



 

 

 

 
... esse trabalho exige muito mais 
tempo do que elaborar uma aula, dar 
uma aula e ir embora. Esse trabalho 
envolve e suga o professor, cansa o 
aluno. Então é um trabalho grandioso 
e a gente tem que ter um pouco mais 
de tempo pra isso, eu tenho 14 turmas. 
(P2E1). 

 
Ainda relacionado ao tempo, 

para os professores, o 
desenvolvimento de projetos dessa 
natureza necessita de um tempo 
maior para que os educandos 
possam compreender o conteúdo 
abordado, o que acaba limitando o 
trabalho visto que a quantidade de 
aulas é pequena. Associado a isso, 
muitos professores entendem que os 
conteúdos científicos são deixados de 
lado quando são desenvolvidos 
projetos dessa natureza; como 
colocado por P1E2: 

 
A escola ela ainda tem cobranças 
muito tradicionais, tem gente que acha 
que se você trabalha um projeto você 
não dá conteúdo. (P1E2). 

 

Certamente essa articulação 
entre conteúdos científicos e 
conteúdos de natureza temática 
(social, política, econômica etc.), é a 
algo que precisa de aprofundamentos 
no âmbito da Educação CTS, para 
que não aconteça um esvaziamento 
de discussões científicas. Inclusive, 
as falas dos alunos apontam para 
essa direção, em especial devido à 
dificuldade em se expressar a 
respeito do conteúdo abordado, 
articulando o mesmo às diferentes 
disciplinas. Por exemplo, quando 
questionados a explicar relações 
entre o Câncer, a Química e a 
Biologia, a maioria dos alunos teve 
dificuldades ou afirmou não saber. 
Vale ressaltar que, de uma forma 

geral, os alunos avaliaram 
positivamente as propostas, não 
apresentando aspectos a serem 
redimensionados em implementações 
futuras. 

 
(ii) Potencialidades: Participação, 
Facilidade no Aprendizado, 
Formação para Vida e Motivação 
 

Da fala de professores e 
educandos foi possível perceber que 
propostas dessa natureza 
potencializam a participação e 
facilitam o aprendizado, em especial 
por envolverem os alunos no 
desenvolvimento das atividades. Eles 
afirmaram, também, que esses 
projetos contribuem para a promoção 
de relações interacionais entre os 
educandos, resolução de conflitos e a 
aproximação desses com professor. 
Essas questões são retratadas nas 
falas a seguir: 
 

 ... foi um trabalho que uniu a nossa 
turma. Gente que não estudava, que 
não aprendia, começou a desenvolver 
mais com esse trabalho e também por 
que é uma ótima coisa né, tipo, você 
vai gravando as coisas e fica mais 
fácil. (A14E1). 
 é uma forma dinâmica 
de aprender a disciplina e a gente 
aprende não só pelo olhar científico, 
também pelo olhar social. (A10E2). 

 
Esses aspectos também tem 

sido apontados em outras pesquisas, 
a exemplo de Muenchen et al. (2004) 
que investigam limites e 
potencialidades encontradas ao 
desenvolver uma proposta de ensino 
centrada no tema «A Questão 
Energética na Sociedade 
Contemporânea». Também, 
Hartmann (2007), ao investigar a 
implementação de práticas 



 

 

 

interdisciplinares em uma escola 
pública de Ensino Médio, destaca 
como resultados a motivação e o 
aumento da aprendizagem por parte 
dos estudantes. 

 
Além disso, segundo um dos 

professores, projetos dessa natureza 
o motiva a continuar na profissão e 
perceber o quanto seu trabalho é 
significativo. 

 
depois que eu comecei esse projeto, 
parece que a amanhã voa, parece que 
está mais incorporado, mais engajado 
no que você está fazendo. Este talvez 
foi o meu grande ganho. (P4E2). 

 

Certamente a motivação e o 
reconhecimento do sucesso é uma 
questão central que envolve a prática 
do professor e contribui para a 
continuidade de projetos 
interdisciplinares, como colocado por 
Hartmann (2007).  
 
Considerações Finais 
 

Com essa investigação foi 
possível perceber que a prática 
interdisciplinar não se constitui de 
métodos a serem ensinados aos 
professores, mas de um processo 
colaborativo. A afinidade entre os 
professores e o tempo foram os 
maiores desafios encontrados tendo 
mais influência que o currículo. 
Quanto às potencialidades, 
destacam-se a receptividade dos 
alunos e a atribuição de significado 
ao que é discutido na escola, além da 
promoção de uma maior interação 
entre os educandos e aproximação 
com o professor, pois são atividades 
que requerem participação em 
grupos, divisão de trabalho e, 
portanto, uma maior interação entre o 
grupo. 

 
No que se refere à Educação 

CTS, constatou-se que a escola está 
aberta para desenvolver trabalhos 
dessa natureza, contudo precisa de 
agentes externos a ela, que auxiliam 
os professores, principalmente, no 
que se refere às possibilidades de 
abordar os conteúdos nessa 
perspectiva. Afirma-se isso em 
função dos professores já virem 
desenvolvendo propostas inovadoras, 
mas não na perspectiva em questão. 
Associado a isso, encontra-se a 
importância de discutir com os 
professores tanto os pressupostos da 
educação CTS, quanto o processo de 
investigação temática (Freire, 1987); 
esse último, em especial no que se 
refere à definição dos temas, dos 
conteúdos e à sua articulação. Enfim, 
ainda que presos ao currículo escolar 
e sem conhecer em detalhes os 
pressupostos teóricos, foi possível 
desenvolver  
 
 
propostas de ensino interdisciplinares 
e balizadas pela educação CTS, 
contribuindo para a formação crítica 
dos educandos. 
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Resumo 
 

O presente trabalho teve como objetivo investigar as limitações e contribuições da 
aproximação da experiência formativa por parte de licenciandos de Biologia, a 
partir de uma proposta de estágio curricular que buscou explorar aspectos de uma 
perspectiva CTS crítica como forma de política cultural no processo formativo do 
referido grupo. A investigação foi norteada pelos pressupostos da pesquisa 
qualitativa. As fontes principais de coleta de dados foram transcrições de áudio de 
seminários e relatórios de estágio e de projetos colaborativos. O referencial 
analítico utilizado foi a análise de conteúdo. Os resultados estão expressos em 
duas categorias que permitem problematizar o alcance da proposta na formação 
de futuros professores vistos como intelectuais transformadores. 
 
 
Palavras-chaves: Perspectiva CTS; Estágio curricular; Experiência formativa; 
Intelectual transformador 
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Introdução 
 
 O presente trabalho apresenta 
os resultados de uma pesquisa maior 
cujo problema da pesquisa foi assim 
constituído: como uma proposta de 
estágio pode contribuir ou não para a 
busca pela aproximação da 
experiência formativa por parte de 
licenciandos de Biologia? 
 
 Mas o que estamos 
entendendo por experiência 
formativa? Qual a sua relação com as 
discussões dentro da perspectiva 
CTS? As ideias de Adorno (2003) e 
Giroux (1997) constituíram o 
referencial teórico que 
consubstanciou a compreensão do 
conceito de experiência formativa 
como balizador de uma proposta que 
aqui analisamos referente ao estágio 
curricular em uma licenciatura em 
ciências biológicas de uma 
universidade pública. 
 
 Adorno (2003) situa o caráter 
eminentemente ético-político da 
experiência formativa. Para ele a 
formação implica na continuidade e 
temporalidade das experiências, na 
apropriação subjetiva da cultura; 
possui ainda uma dimensão estética, 
isto é, a expressão de criatividade, do 
diferenciado, do original e autêntico, 
que possuem relação com a 
autonomia e a liberdade. 
 
  A concepção dos professores 
como intelectuais transformadores 
elaborada por Giroux (1997) sugere 
também alguns princípios que 
poderiam ser interpretados como 
viabilizadores da experiência 
formativa adorniana. O primeiro é a 
superação da cisão entre trabalho 
intelectual e trabalho manual, ou seja, 

entre produtores e executores de 
currículos e práticas docentes. E o 
segundo, decorrente do primeiro, é a 
compreensão do papel do professor 
como um produtor da política cultural 
em sua práxis educativa. Isso implica 
no reconhecimento da natureza 
política do seu trabalho, no 
fortalecimento de seu poder a partir 
de uma tomada de decisões 
consciente, não apenas sobre o que 
e como ensinar, mas do por que e 
para que ensinar, considerando os 
contextos sociais, políticos, culturais 
e econômicos mais amplos do próprio 
ensino, dos alunos concretos, da 
escola e da comunidade em que 
estão inseridos. 
 

Os referenciais dentro da 
perspectiva CTS ancorados no 
referencial freireano, como os de 
Santos (2007, 2008) e Auler e 
Delizoicov (2001), contribuíram para 
problematizar os mitos associados a 
ciência e tecnologia, a perspectiva 
reduzida e ampliada, o debate com 
aspectos sociocientíficos e  a relação 
dos mesmos com temas geradores 
de âmbito local dentro de uma visão 
de contextualização mais abrangente 
sobre o concreto; e tudo isso como 
condições de possibilidade para 
viabilizar a experiência formativa 
ancorada nas ideias de Adorno 
(2003) e Giroux (1997). 
 
 Assim sendo o objetivo deste 
trabalho foi investigar as limitações e 
contribuições da aproximação da 
experiência formativa por parte de 
licenciandos de Biologia, a partir de 
uma proposta de estágio curricular 
que buscou explorar aspectos de 
uma perspectiva CTS crítica como 
forma de política cultural no processo 
formativo do referido grupo. 



 

 

 

Procedimentos metodológicos 
 
 O processo da investigação foi 
norteado pelos pressupostos da 
pesquisa qualitativa (Minayo, 2010) 
da qual participaram como sujeitos 37 
licenciandos do curso de licenciatura 
noturno em Ciências Biológicas de 
uma universidade pública, nos anos 
de 2009 e 2010. As fontes principais 
de coleta de dados foram: 
depoimentos emitidos em reuniões de 
grupo focal, transcrições de áudio de 
seminários, relatórios de estágio e de 
projetos colaborativos. O referencial 
analítico utilizado foi a análise de 
conteúdo de Bardin (1979). 
 
 A proposta foi organizada em 
quatro grandes eixo-temáticos que 
aglutinavam diferentes ações 
pedagógicas matizadas por princípios 
da experiência formativa que 
informamos precedentemente na 
introdução. Neles buscou-se articular 
temas geradores com a perspectiva 
CTS na forma de estudos de caso. A 
partir desse contexto, foram 
elaborados pequenos projetos 
colaborativos (PPC) nas escolas na 
forma de minicursos. Em seguida foi 
proposto avaliar o PPC planejado e 
implementado, investindo em um 
modo de reflexão crítica coerente 
com os princípios perseguidos ao 
longo do processo e que fecharia a 
espiral da teoria-prática-teoria 
preconizado na mesma. 
 
Resultados e Análises 
 
 Emergiram do processo 
analítico duas categorias que 
denominamos: “Temas de ensino, 
formação para cidadania e estética 
do diferenciado” e “Concepções 
sobre a produção curricular na práxis 

docente”. A partir delas 
apresentamos uma breve discussão 
dos resultados alcançados. 
 
 As aproximações da 
experiência formativa a partir dos 
estudos de caso e pequenos projetos 
colaborativos (PPC) trabalhados ao 
longo da proposta, manifestam-se 
nas produções curriculares dos 
licenciandos de duas formas. A 
primeira, no modo como evidenciam 
diferentes elementos relacionados ao 
que consideram importante ensinar, 
ligados à cultura humanística, 
vinculados aos diferentes aspectos 
sociocientíficos (Santos, 2007, 2008). 
Eis alguns exemplos22: 
 
No nosso segundo encontro abordamos o 
tema: ―O lixo e suas consequências‖ e a 
questão norteadora para a reflexão dos 
alunos foi: ―Você concorda com o discurso 
político ideológico de que cada um faz a sua 
parte?‖ (Grupo ouro – Temática: lixo) 
 
Durante o minicurso, procurou-se fazer 
entender que boa parte das aspirações a 
respeito da sexualidade que os adolescentes 
expressavam não eram, necessariamente, 
fruto do seu desenvolvimento natural. Foi 
evidenciado que boa parte dos meios de 
comunicação costuma, direta ou 
indiretamente, influenciar a massa em prol de 
uma busca de status através da imagem, o 
que consequentemente, faz com que o 
público busque cuidado extremo com a 
imagem, já que na mídia, imagem é tudo, é 
poder (Grupo Jaspe – Temática: Sexualidade 
e culto ao corpo). 
 
Os alunos perguntavam a cerca das relações 
que geram o consumo de alimentos e 
compreenderam a ideia básica de que tudo 
está relacionado e não pode ser interpretado 
isoladamente (grifos meus). (...) No final deu 
pra eles entenderem a ideia que o consumo 
alimentar, você vai lá no mercado e compra 
um produto, está envolvido com muitas 
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 Os nomes dos licenciandos e dos grupos 
são todos fictícios. 



 

 

 

outras variáveis, que afeta o ambiente, a 
tecnologia, a economia, tudo. Essa teia de 
relações eles (alunos) captaram. (Grupo 
sardônico – Temática: Alimentação) 
 
Enfatizamos o que é vacinação e sua 
importância biológica. Logo após, resolvemos 
prosseguir com a oficina, partindo para a 
discussão da questão do risco, item focado 
na intenção de nosso projeto. Indagamos à 
classe em relação a qual grupo da sociedade 
deveria ser vacinado, sem dar opções 
(idosos, adultos ou crianças). (Grupo rubi – 
Temática: Vacinação: o caso do vírus H1N1). 
 
 A segunda é a preocupação 
com a dimensão crítica de uma 
formação para a cidadania, resultante 
do tratamento dos diferentes 
elementos indicados na primeira 
forma. Eis alguns exemplos: 
 
Notamos que os alunos compreenderam 
através de uma forma lúdica a teia de 
relações que existem ao consumirmos 
alimentos e a ideia que a partir do ponto de 
vista biológico dos alimentos e suas 
propriedades nutricionais no qual iniciamos o 
minicurso, podem e devem se relacionadas e 
consideradas em uma análise mais ampla da 
sociedade em que vivemos para que a partir 
da compreensão dessas relações possam 
emergir de uma consciência ingênua de 
mundo para uma consciência crítica para que 
a partir desse ponto possam surgir novas 
ideias que possibilitem uma mudança do 
mundo. (Grupo sardônio) 

 
Concordamos que a melhor forma de educar 
cidadãos formadores de opiniões e 
questionadores é fazer com que os alunos se 
enxerguem como indivíduos únicos, que são 
capazes e aptos para ter voz ativa, 
contribuindo para sua formação pessoal. 
Esperamos que nossos alunos possam ter a 
capacidade de refletir e se posicionar diante 
das inúmeras situações encontradas em seu 
cotidiano, e que através disso se tornem 
pessoas transformadoras, que não se 
acomodem com injustiças escancaradas pelo 
sistema capitalista em que vivemos. (Grupo 
Diamante). 

 

 Estamos interpretando as duas 
formas como expressões de uma 
política cultural na produção curricular 
que sugerem uma aproximação à 
experiência formativa. Como 
esclarece Adorno (2003), a 
experiência formativa implica na 
criatividade e inventividade de não 
caminhar por caminhos 
convencionais e já estabelecidos. A 
partir dos trechos de falas e textos 
referentes às produções curriculares 
dos grupos, principalmente no 
tocante ao “o que ensinar” e o “por 
que ensinar” ciências e biologia, nota-
se um forte apelo para tratar os 
temas a partir de um olhar mais 
cuidadoso com a cultura humanística, 
isto é, relevando os dilemas éticos, 
de responsabilidade individual e 
social, dos riscos, problematizando a 
opressão sexual subjetiva das mídias, 
relações de poder, os valores 
desumanizantes que se reproduzem 
na sociedade e o reconhecimento de 
uma formação cidadã crítica como 
parte da função social do ensino de 
biologia e do papel da docência 
(Santos, 2008; Giroux, 1997).  
 
 São duas as expressões de 
aproximação vinculadas à proposta 
como um todo sem atribuir relações 
diretas com algumas de suas ações. 
A primeira é a concepção de 
autonomia relativa em relação à ação 
individual do futuro professor para 
trabalhar com a perspectiva CTS. A 
fala a seguir é uma exemplificação: 
 
Rute - (...) Eu acho que, quando eu for 
assumir uma sala, ou uma coisa assim 
(trabalhar a perspectiva CTS), eu vou tentar 
―me virar nos trinta‖, eu vou procurar fazer 
desse jeito. Mas pode acontecer de eu 
conseguir 30% das minhas aulas assim, e o 
restante de tradicional. E é uma coisa que 
você não acha. Por exemplo, a metodologia 



 

 

 

tradicional ela vem pronta pra você. Então, 
talvez, naquela época em que você está 
soterrado de coisas, você está exausto, você 
está cansado, você só vai usar aquilo. Mas 
se você tiver um pouco de tempo, um pouco 
de energia, eu acho que é bem factível sim. 
 
 Tal autonomia relativa indica 
um mínimo de fortalecimento de 
poder pessoal como necessário para 
um trabalho diferenciado, que 
represente alguma forma de 
resistência ao movimento de 
proletarização docente e de 
“tecnificação” e reificação de seu 
trabalho (Giroux, 1997). Decorre daí o 
seu valor, ainda que limitado. 
 
 A segunda é uma concepção 
mais crítica do currículo, 
fundamentada na crença do trabalho 
de uma coletividade que se organiza 
ao reconhecer a relevância da 
inovação curricular (Giroux, 1997). 
 
João – (...) A gente chegou a conclusão que 
deveria, que os professores deveriam se unir, 
como uma classe, e fazer com que essa 
coletividade, possa haver a abordagem CTS, 
mas não lá de cima. A partir dos grupos 
populares mesmo, pode ser reunir, dentro de 
uma comunidade mesmo, igual a gente fez 
nas investigações e tudo, e aí conseguir essa 
abordagem CTS. 
 
 Como limites da aproximação 
de tal experiência e que revela uma 
contradição para poder caracterizar 
de forma mais consistente o olhar dos 
licenciandos para o currículo CTS 
como uma forma efetiva de política 
cultural, indicamos as expressões de 
uma concepção técnica e idealizada 
do currículo, evidenciando a força da 
cisão entre trabalho intelectual e 
manual, entre pensar e fazer (Giroux, 
1997). 
 

Débora – eu acho que é meio isso. Que a 
CTS promove algo tão rico que não dá pra 
você ficar nesse sistema. O sistema todo tem 
que ser modificado pra você conseguir 
trabalhar. Eu acho que a CTS é bem assim, 
tem que vir lá de cima: ―agora gente é a CTS. 
Vamos deixar fluir, deixar o povo querer 
aprender‖. Enquanto isso não acontecer, 
infelizmente, é visão minha opinião, não é do 
grupo, eu acho que a CTS fica ainda meio 
que barrada. 
 
Pedro – eu acho que foi uma experiência 
positiva (da realização do minicurso). E eu 
acho que, desde que você tenha uma sala, 
como um número máximo de 25 alunos, 
funciona. Passando disso você não 
consegue. 
 
 
Considerações Finais 
 
 A partir dos resultados aqui 
anunciados sugerimos que o conceito 
de experiência formativa, elaborado a 
partir das contribuições de Adorno 
(2003) e Giroux (1997), incorporando 
algumas premissas da perspectiva 
CTS em um viés crítico, poderia 
constituir-se em um conceito 
estruturante e unificador de propostas 
na formação de professores de 
ciências e biologia vistos como 
intelectuais transformadores. Isto é, 
poderíamos falar de uma política da 
experiência formativa, da qual o 
estágio seria apenas uma parte da 
totalidade de uma licenciatura re-
pensada a partir de um modelo de 
racionalidade crítica de professor a 
ser construído coletivamente. 
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Resumo 
 

Atualmente, a Ciência e a Tecnologia, com seus desenvolvimentos e influências 
nas dimensões humana, social, cultural e econômica, passaram a ter suas 
naturezas, suas potencialidades e seus limites como objetos de debate. Diante 
disso, o ensino de Ciências seguindo a orientação e educação CTS (Ciência-
Tecnologia-Sociedade) aponta para objetivos que visam estabelecer relações 
entre os conhecimentos científicos, tecnológicos e sociais no desenvolvimento de 
conteúdos escolares. Esta pesquisa se insere nessa temática e tem como objetivo 
geral analisar trabalhos acadêmicos – teses e dissertações – produzidos no 
campo da educação CTS, no período de 1992 a 2009, procurando caracterizar as 
teses e dissertações, cujo referencial teórico e/ou metodológico versam sobre a 
educação CTS, a partir da análise do Temático: Formação de professores, 
presentes nestas produções. De modo geral, as análises os trabalhos buscaram 
desenvolver ações tanto direcionadas para a formação inicial e/ou continua 
visando o trabalho com relações CTS buscando a formação cidadã. 

 
  

Palavras-chave: Educação CTS; Formação de Professores; Análise de teses e 
dissertações. 
 
 
 



 

 

 

Introdução 
 

Segundo Santos (2008), no 
ano de 1990 no Brasil as discussões 
sobre as questões da CTS no ensino 
de Ciências se aprofundaram, dando 
origem à “Conferência Internacional 
sobre Ensino de Ciências para o 
Século XXI: ACT – Alfabetização em 
Ciência e Tecnologia”, evento 
organizado pelo Ministério da 
Educação, em Brasília, e no qual 
foram exibidos vários estudos sobre o  
movimento internacional CTS. 
Contudo, mesmo tento surgido há 
mais de duas décadas, Auler (2007, 
p. 1) destaca que no Brasil as 
pesquisas CTS ainda demonstram 
ser uma área emergente, visto que 
“as iniciativas ainda são incipientes, 
muitas vezes isoladas, não traduzidas 
em programas institucionais”. O autor 
também destaca que um dos motivos 
que têm atrapalhado o 
desenvolvimento da educação CTS é 
o fato de que, historicamente, no 
contexto brasileiro, 

 
[...] inovações e mudanças no 
processo educacional, de 
forma hegemônica, 
configuraram-se como 
inovações no campo 
metodológico. Ou seja, 
buscaram-se novas respostas 
para a questão: como ensinar 
melhor? O imaginário docente 
sempre buscou respostas 
nesse âmbito. Em todas elas, 
em maior ou menor 
intensidade, permaneceu a 
ruptura entre o “mundo da 
escola” e o “mundo da vida”, 
aspecto associado à dimensão 

propedêutica (Auler, 2007, p. 
1).  
 

 Com base nessa 
concepção, o autor observa que o 
professor é colocado historicamente 
em uma posição inferior, na qual seu 
papel não é criar programas ou 
currículos ou escolher o que ensinar, 
mas ser aquele que aplica em suas 
aulas novas metodologias e técnicas 
de ensino que visem cumprir todo o 
programa curricular, ou seja, 
conseguir em tempo hábil ministrar 
todo o conteúdo. Assim,  
 

[...] o enfoque CTS tem sido 
enquadrado nesse 
reducionismo metodológico. 
Este é utilizado apenas como 
uma nova metodologia para 
melhorar o ensino de ciências, 
utilizada para melhor cumprir 
currículos definidos a priori, 
sem a participação do 
professor, da comunidade 
escolar. Utiliza-se o enfoque 
CTS apenas como fator de 
motivação, para “dourar a 
pílula” no processo de “cumprir 
programas”, de “vencer 
conteúdos”. (Auler, 2007, p. 
16). 
 

 Nesse sentido, as ações 
para a inserção de discussões CTS 
no ensino de Ciências não são 
coerentes quanto ao currículo e 
objetivos dessa perspectiva, o que 
pode demonstrar que a educação 
CTS no contexto nacional ainda está 
se desenvolvendo e sendo muito 
marcada por um reducionismo 
metodológico (Auler, 2007).  
 



 

 

 

Metodologia 
 
 O presente artigo faz parte 
de uma pesquisa, de cunho 
descritivo, foi conduzida segundo 
uma abordagem qualitativa, que teve 
como objetivo geral analisar 21 teses 
de doutorado e 82 dissertações de 
mestrado, de instituições de ensino 
superiores estaduais e federais 
brasileiras, produzidas no campo da 
educação CTS, no período de 1992 a 
2009, procurando identificar as 
perspectivas da Educação CTS 
(Miranda, 2013). Contudo, para uma 
análise mais aprofundada, neste 
artigo optou-se por realizar um 
recorte dos dados e das análises 
discutindo-se semente os trabalhos 
categorizados com o Foco Temático: 
Formação de professores, que 
abrange as investigações 
relacionadas com a formação inicial 
de professores que fizeram 
discussões e proposições teóricas 
sobre a inserção de discussões CTS; 
estudos voltados para a formação 
continuada, envolvendo propostas 
e/ou avaliação de programas de 
aperfeiçoamento de professores 
envolvidos na educação CTS. 

 
Resultados 
 
 No quadro 1 apresenta-se 
uma síntese dos dados das duas 
teses de doutorado (Doc. 19 e 74) e 
das nove dissertações de mestrado 
que foram categorizados no foco 
temático Formação de professores; 
de um total de 103 documentos. 
 
 Os documentos 3, 5, 27, 
43, 53 e 74 desenvolveram estudos 
voltados para a formação continuada 

de professores. O Doc. 3 apresentou 
uma pesquisa-ação desenvolvida 
com professores dos ensinos 
fundamental e médio da rede 
estadual de ensino atuantes nas 
disciplinas de Ciências Físicas e 
Biológicas: Química, Física, Biologia 
e Matemática. O autor objetivou 
verificar a possibilidade da viragem 
dos códigos educacionais de coleção 
para o código educacional de 
integração, com base em Bernstein, 
por meio do desenvolvimento de 
trabalhos para um evento científico 
denominado Mostra de Ciência e 
Tecnologia, a partir da ideia 
relacionadora CTS. 
 
 A pesquisa desenvolvida 
no Doc. 5 buscou identificar na ação 
docente (11 no total) de Ciências 
Naturais e Matemática de 1º e 2º grau 
(atuais ensino fundamental e médio) 
a tiragem de um código de seleção 
para outro de integração, na ótica de 
ideia básica relacionadora CTS. 
 

O Doc. 27 buscou contribuir 
para a formação continuada, na 
perspectiva didático-pedagógica de 
docentes que atuam na educação 
profissional. Para isso o autor 
construiu um quadro teórico em que 
discorreu sobre o tema "formação 
docente na educação profissional". A 
questão central voltou-se para a 
articulação entre as relações CTS 
com vistas à necessária formação 
para a cidadania. 

 
 O Doc. 43 desenvolveu um 
projeto de ensino intitulado Água na 
cidade de Bagé, referenciado pelos 
pressupostos da pesquisa em sala de 
aula, conforme o Modelo de 



 

 

 

Investigação na Escola, e cujo 
objetivo principal foi favorecer a 
construção da autonomia e cidadania 
dos alunos e da professora. Segundo 
a autora, as análises também 
abrangeram a natureza das 
aprendizagens dos alunos e os 
reflexos dessas práticas pedagógicas 
no desenvolvimento profissional da 
professora. 
 
 O Doc. 53 identificou, 
analisou e caracterizou a constituição 
e o delineamento de uma rede 
sociotécnica na vivência do programa 
educacional de formação de 
professores de Ciências da Natureza; 
Matemática e suas 
Tecnologias/Física. 
 
 
 
 
 O Doc. 74 buscou 
identificar e compreender os aspectos 
que foram apontados na literatura 
sobre a formação do professor como 
obstáculos para a implementação do 
enfoque CTS no Brasil e no mundo. 
Segundo o autor, para a realizada da 
pesquisa foi organizada uma 
atividade formativa para professores 
de Física do ensino médio, a qual 
teve como tema norteador a 
produção e o consumo da energia 
elétrica, com abordagem apoiada nas 
diretrizes do enfoque CTS. 
 
 Os documentos 59, 63 e 
81 realizaram estudos relacionados à 
formação inicial do professor. O Doc. 
59 investigou a formação inicial de 
professores de Ciências no Centro de 
Educação, Ciências e Tecnologia da 
Região dos Inhamuns, vinculado à 

Universidade Estadual do Ceará, 
analisando, ainda, a prática 
pedagógica desses professores e 
verificando indícios de utilização de 
elementos que contemplem a relação 
CTS. 
 
 O estudo desenvolvido no 
Doc. 63 apresentou uma pesquisa 
realizada entre um professor 
pesquisador, professor de Física, e 
sua turma de licenciatura do Centro 
Federal de Educação Tecnológica do 
Pará, composta de 32 alunos. Foi 
utilizada a tendência CTS e a 
modelagem matemática como 
ambiente para a formação inicial dos 
professores de Física. O autor 
concluiu que o ambiente 
proporcionado pela tendência CTS e 
pela modelagem matemática, através 
da experimentação, é necessário 
para a formação de um professor 
diferenciado, que queira dar 
significado à aprendizagem de seus 
alunos, pois nas falas dos aprendizes 
percebem-se as necessidades que 
têm de conhecer outras metodologias 
de ensino-aprendizagem em 
substituição à metodologia 
mecanicista cartesiana, com que 
conviveram durante toda a sua 
formação fundamental e média. 
 
 No Doc. 81 a autora 
procurou compreender o imaginário 
de licenciandos em Física a respeito 
da inclusão da Física Moderna e 
Contemporânea no ensino médio. 
Segundo a autora, com base na 
temática “questão nuclear”, os 
licenciandos prepararam episódios de 
ensino nos quais deveriam estar 
presentes uma das seguintes 
abordagens estudadas pela pesquisa 



 

 

 

em ensino de Ciências: História da 
Ciência; Ciência, Tecnologia, 
Sociedade e Ambiente; Resolução de 
Problemas e Linguagens no Ensino 
de Ciências. A autora constatou que 
o trabalho com as abordagens 
contribuiu significativamente para que 
os licenciandos pensassem sobre 
suas próprias concepções de Ciência 
e educação e que a preparação de 
episódios de ensino feita 
paralelamente ao estágio 
proporcionou importantes reflexões 
para os futuros professores. 
 
 Os documentos 19 e 92 
desenvolveram estudos direcionados 
tanto à formação inicial quanto à 
formação continuada de professores. 
O Doc. 19 pautou-se por três mitos – 
superioridade do modelo de decisões 
tecnocráticas, perspectiva 
salvacionista da Ciência-Tecnologia e 
determinismo tecnológico – para a 
elaboração de parâmetros a eles 
associados. Esses parâmetros 
postulam a democratização da 
tomada de decisões em temas 
envolvendo Ciência-Tecnologia, 
apontando a necessidade de 
superação dos referidos mitos, e 
balizam tanto sua investigação da 
compreensão de professores de 
Ciências sobre as interações CTS 
quanto às sugestões propostas para 
encaminhamentos a serem 
considerados em programas de 
formação inicial e continuada de 
professores. 
 
 
 
 
 

 O Doc. 92 analisou a 
prática pedagógica de um grupo de 
professores de Química do ensino 
médio de Teresina-PI para a 
compreensão das articulações dessa 
prática com a formação inicial e 
continuada. Em suas discussões a 
autora destacou que nem a formação 
inicial nem a educação continuada 
são capazes e suficientes para 
interferir de forma efetiva e positiva 
no fazer pedagógico dos professores 
de modo a determinar a construção 
de conhecimentos. Para suprir tais 
carências, a autora sugere que os 
professores devam se autopreparar 
para a realização de práticas que 
possibilitem que o ensino da Química 
se torne instrumento cultural 
necessário à interpretação do mundo 
permeado pela intensa relação CTS. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Quadro 1. Foco Temático: Formação de professores. 

Doc. Ano Autor Titulo 

3 1994 Arlindo Costa 
Mostra de Ciência, Tecnologia e Sociedade como estratégia 

para viragem de código de seleção para um código de 
integração nas escolas. 

5 1994 
Gilson Rocha 

Reynaldo 

O Ensino de Ciências Naturais e Matemática no 1º e 2º Graus 
nas Escolas Públicas de Santa Catarina – Uma Abordagem 

Sociológica. 

19 2002 Décio Auler 
Interações entre Ciência-Tecnologia-Sociedade no contexto da 

formação de professores de Ciências. 

27 2003 Regina Rogério Formação docente: um olhar para educação profissional. 

43 2005 
Ana Lucia Silva 
Silveira Teixeira 

Pesquisa em sala de aula e a formação do professor-
pesquisador: análise de um caso. 

53 2007 
Ingrid Aline de 

Carvalho 
A Rede Sociotécnica na Formação de Professores de Ciências 

da Natureza, Matemática e suas Tecnologias/Física. 

59 2007 
Valdriano 

Ferreira do 
Nascimento 

A CTS na Prática Pedagógica do Professor de Ciências: o hiato 
entre a formação e o cotidiano da sala de aula. 

63 2007 
Pedro Estevão 
da Conceição 

Moutinho 

CTS e a modelagem matemática na formação de professores 
de Física. 

74 2008 
José Roberto da 
Rocha Bernardo 

A construção de estratégias para abordagem do tema energia à 
luz do enfoque Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) junto a 

professores de física do ensino médio. 

81 2008 
Thirza Pavan 

Sorpreso 
Organização de episódios de ensino sobre a “questão nuclear” 

para o ensino médio. Foco no imaginário de licenciandos. 

92 2009 
Maria das 

Graças Silva 
Ciriaco 

Prática pedagógica de professores de química: interfaces entre 
a formação inicial e continuada. 

 
 
 



 

 

Considerações finais  
 
 Portanto, infere-se que o 
desenvolvimento de investigações 
envolvendo a educação CTS com 
foco temático na Formação de 
Professores, tanto no âmbito da 
formação inicial quanto no âmbito da 
educação continuada de professores, 
se mostrou uma temática importante. 
A formação inicial indicou a 
necessidade não somente da 
inserção do estudo da educação CTS 
em momentos isolados, mas da 
inclusão de disciplinas CTS no 
currículo dos cursos de licenciatura. 
Em relação aos cursos de formação 
continuada, esses estudos 
possibilitam aos alunos e aos 
professores em exercício o 
desenvolvimento de experiências por 
meio de seminários, conferências ou 
visitas a centros científicos e 
tecnológicos, que constituem uma 
oportunidade de ampliação dos 
conhecimentos sobre as relações 
CTS buscando a formação cidadã. 
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RESUMO 
  
Esta pesquisa teve por objetivo analisar os trabalhos apresentados na 1ª Feira 
Estadual de Ciência e Engenharia do ES (FECEES), e detectar aqueles que 
enfatizam a filosofia CTS bem como a Pedagogia Histórico-crítica no processo de 
construção do trabalho. Visou ainda observar o processo de aprendizagem dos 
professores/orientadores durante o desenvolvimento dos projetos apresentados 
na 1ª FECEES. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e uma entrevista 
na qual se interrogou, a 25 (vinte e cinco) professores/orientadores dos projetos 
apresentados na 1ª FECEES. Apesar da pesquisa ainda não estar concluída 
percebe-se que parte dos trabalhos apresenta indícios, tendo em conta, não só o 
resultado final, mas todo o seu processo de realização, da filosofia do Movimento 
CTS unida a Pedagogia Histórico Crítica. Percebe-se também que a referida Feira 
indica um grande potencial na formação docente, na medida em que estimula a 
criatividade e possibilita o trabalho com temas contextualizados e práticos, 
intrinsecamente relacionados diretamente com a ciência, tecnologia e sociedade. 
 
 
Palavras chave: CTS; Projetos; Formação de professores. 
 



 

 

INTRODUÇÃO  
 

 A possibilidade de trabalhar 
com projetos pedagógicos constitui-
se numa grande possibilidade para 
articulação do processo de ensino-
aprendizagem com as muitas áreas 
do conhecimento, pois, no cotidiano 
escolar de componentes curriculares  
 
 
 
estáticos e diversificados, 
geralmente, não há elo entre os 
mesmos. Desse modo, na formação 
de professores, faz-se necessário 
que existam ações orientadas para a 
implementação de uma postura 
interdisciplinar e contextualizada. 
Compartilhar saberes configura-se 
numa proposta essencial e 
necessária para a consolidação de 
um campo de construção de 
conhecimento para a prática 
pedagógica histórico-crítica tendo 
como referenciais Saviani (2011) e, a 
formação com enfoque na “filosofia” 
do movimento CTS, ou seja, “em 
última análise, criar no professor uma 
cultura que possibilitasse a 
discussão da ciência e tecnologia de 
forma contextualizada, atentos à 
suas repercussões políticas e 
sociais” (LEITE et al., 2012). Leite 
Filho e Mancuso (2006) a realização 
de Feiras de Ciências traz benefícios 
para alunos e professores e 
mudanças positivas no trabalho em 
ciências, tais como: o crescimento 
pessoal e a ampliação dos 
conhecimentos; a ampliação da 
capacidade comunicativa; mudanças 
de hábitos e atitudes; o 

desenvolvimento da criticidade; 
maior envolvimento e interesse; o 
exercício da criatividade conduz à 
apresentação de inovações e a maior 
politização dos participantes.  Tendo 
como referencial esses autores, 
buscou-se também outros para 
fundamentar os estudos sobre o 
Movimento CTS como: Santos e 
Auler (2011), Chassot (2003), Angotti 
e Auth (2001), Auler e Bazzo (2001) 
e para estudar os pontos 
convergentes entre a Pedagogia 
histórico-crítica e movimento CTS 
buscou-se como referencial Teixeira 
(2003). Sendo esse o principal 
referencial tiraram-se daí também as 
categorias de análise como veremos 
na descrição da metodologia 
utilizada. Diante do exposto, a 
pesquisa teve por objetivo conhecer 
os trabalhos apresentados na 1ª 
Feira Estadual de Ciência e 
Engenharia do ES (FECEES), 
detectando aqueles que enfatizam a 
filosofia CTS e questionar os 
professores/orientadores, acerca do 
processo de aprendizagem que 
ocorre para os mesmos, durante o 
desenvolvimento dos projetos 
apresentados na Feira, cujo tema foi 
“Sustentabilidade, Economia Verde e 
Erradicação da Pobreza”.  
 
MÉTODO 
 
 Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa (embora se utilize também 
de dados quantitativos, por exemplo, 
a quantificação do resultado da 
entrevista como os professores), 
descritiva, utilizando-se da técnica da 
observação participante, conforme 
Moreira e Caleffe (2006) e uma 
entrevista na qual se interrogou, a 25 



 

 

(vinte e cinco) 
professores/orientadores dos 
projetos apresentados na 1ª 
FECEES. Para a verificação de 
indícios da filosofia CTS nos 
projetos, adotamos como critério, 
que os mesmos deveriam fazer 
referência e abordar de alguma 
forma as características dos pontos 
de convergência entre Pedagogia 
Histórico Crítica e Movimento CTS. 
Além da observação participante 
utilizou-se também como técnica de 
coleta de dados um questionário 
construído com base nas categorias 
de análise descritas no quadro 1, que 
serviram de diretriz para a 
elaboração das questões. Tais 
categorias foram utilizadas tendo em 
vista que são em essência, as 
mesmas presentes tanto no 
movimento CTS quanto na 
abordagem histórico-critica que foi 
proposto para que os professores 
respondessem as seguintes 
questões: 1. Como a participação em 
um evento dessa natureza pode 
contribuir para a formação do 
professor? 2. Como você avalia seu 
desempenho com os alunos na 
elaboração e durante o evento? 
Indique os aspectos positivos e 
negativos. 3. Você acredita que a 
“filosofia” CTS contribui ou pode 
contribuir para que a alfabetização 
científica esteja vinculada a 
alfabetização para a cidadania? 
Como se dá essa vinculação?  
 
 A partir desse referencial 
teórico principal, elaborou-se uma 
síntese dos pontos de convergência 
entre Pedagogia Histórico-Crítica e 
Movimento CTS, expostos por 
Teixeira (2003) e dessa síntese 

elaborou-se as categorias de análise, 
que buscamos detectar nos projetos 
apresentados na referida 1ª 
FECEES: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 1: Síntese dos pontos de convergência 

Pontos de convergência entre Pedagogia 
Histórico crítica e Movimento CTS 

Categoria de análise 

Prática social – inserção da prática social (contexto 
sócio-econômico e realidade social) no ensino. 

Inserção da prática social 
  

Formação para a cidadania: contextualização e 
historicidade que vise a transformação. 

Cidadania: contextualização e 
historicidade 

Utilização de múltiplas estratégias didáticas. Didáticas variadas 

Conteúdo como instrumento mediador de formação 
geral dos alunos. 

Conteúdo como instrumento 
mediador 

Formação do professor tendo em vista a 
interdisciplinaridade aliando competência técnica e 

compromisso político.  

Professor: formação interdisciplinar; 
competência técnica; compromisso 

político 

                          Fonte: adaptação feita pelos autores do texto de Teixeira (2003). 

 



 

 

Os dados colhidos foram desta forma 
analisados, verificando e 
quantificando a frequência com que 
os termos listado nas categorias de 
análise e, a partir daí procedendo as 
inferências que consideramos 
adequadas. Consideramos as 
seguintes categorias: inserção social, 
interdisciplinaridade, cidadania 
(contextualização e historicidade) e 
os outros pontos acima relacionados. 
No presente texto enfatiza-se a 
formação de professores. 
 
 
 
RESULTADOS 
 
 Como resultado, dos 50 
projetos selecionados, 13 (treze), 
26% apresentaram características 
necessárias para enquadrarem-se 
como projetos de onde a filosofia do 
Movimento CTS unida a Pedagogia 
Histórico Crítica estão presentes de 
alguma forma. E com relação às 
respostas dos professores, por meio 
da análise do conteúdo das 
informações, verificou-se número 
expressivo de citações que vão ao 
encontro das categorias elencadas, 
como por exemplo, vislumbrar novas 
possibilidades didáticas, criticidade, 
sustentabilidade e desigualdade, 
comunicação com alunos de séries 
diferentes, criatividade para elaborar 
os materiais, trabalhar a postura 
política entre outras. Considera-se 
ainda que parte dos trabalhos 
apresentam indícios, tendo em conta, 
não só o resultado final, mas todo o 
seu processo de realização, da 
filosofia do Movimento CTS unida a 
Pedagogia Histórico Crítica. 
Percebe-se também que a referida 

Feira indica um grande potencial de 
formação docente se desenvolvendo 
na mesma linha. Como exemplo, o 
projeto eleito o vencedor, foi uma 
pesquisa que surgiu a partir do 
interesse de alguns alunos sobre o 
descarte irregular das cinzas 
decorrentes da queima de madeira 
para a secagem de café e dos fornos 
que existentes nas várias indústrias 
de cerâmica da região. Em 
decorrência disso, começaram a 
pesquisar sobre sua realidade, sobre 
o seu contexto e após vários testes, 
envolvendo química, física, solo, 
biologia... propuseram que a 
comunidade poderia utilizar esse 
resíduo para adubar hortas e 
plantações, utilizando quantidades 
adequadas, a partir das sugestões 
do alunos participantes da pesquisa 
e obtendo bons resultados. Além de 
outros abordando temas como 
geração de energia renovável e 
estação de tratamento de esgoto. 
Outro também interessante que 
podemos destacar, foi o projeto do 
cão guia robô, onde os alunos e 
professor adentraram o universo de 
pessoas portadoras de necessidades 
especiais convivendo, por um 
período, com pessoas com 
deficiência visual, para 
desenvolverem o protótipo de robô, 
com a pretensão de substituir o 
animal nessa função. Ora, além de 
toda a parte da física, robótica e 
sustentabilidade, já que quase todo 
material utilizado era de reciclagem, 
esses alunos voltaram a atenção 
para o contexto social em que vivem 
e, diziam alguns, não se davam 
conta de que existiam cegos. 
 
 



 

 

CONCLUSÃO 
 
 Diante do exposto percebe-se 
que a 1ª FECEES contribuiu para a 
formação de professores numa 
abordagem pedagógica Histórico 
Crítica em convergência com a 
filosofia do Movimento CTS, tendo 
em vista o número expressivo de 
projetos apresentados que estão 
contextualizados, possibilitando uma 
aprendizagem crítica e, de alguma 
forma, abordam questões científico-
tecnológicas e sociais. É o que se 
busca na formação de professores, 
assumir de forma consciente uma 
tendência pedagógica e também 
uma forma de atuar politicamente 
visando à transformação, o 
desenvolvimento crítico e social de si 
mesmos e dos alunos, 
características marcantes do 
movimento CTS e da Pedagogia 
Histórico Crítica. 
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RESUMO 
 
Neste trabalho examinamos a potencialidade da atividade discursiva no 

Modelo de Debate Crítico MDC, na construção e revisão de conhecimento sobre 
abordagem CTS no ensino e aprendizagem de física na formação inicial de 
professores desta disciplina. 

 
Este estudo se inscreve em esforços mais amplos de promover na 

formação inicial de professores de física, atividades epistêmicas que desenvolvam 
percepções no seu saber fazer na direção de uma abordagem CTS como algo 
significativo para o ensino da física no nível médio. Uma vez que estudos apontam 
a deficiente formação inicial em temas CTS se faz necessária uma ação que se 
ajuste as propostas de inovação do movimento CTS.  

 
A proposta é recorrer a argumentação sobre o ensino na perspectiva da 

abordagem CTS, com o objetivo da atividade discursiva construir conhecimento 
que promovam um aperfeiçoamento ou adesão a um ensino CTS. Um subproduto 
destas discussões é a explicitação de concepções prévias sobre os conceitos, 
conteúdos e dúvidas que podem ser sanadas em outras situações de 
aprendizagens nas disciplinas da licenciatura em física em que a abordagem CTS 
é tratada. 
  
 
PALAVRAS CHAVES: Formação de Professores, Ensino de Ciências, Debate 
Crítico, Argumentação, Abordagem CTS. 
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INTRODUÇÃO 
 

Ao iniciarmos a segunda 
década do século XXI, torna-se cada 
vez mais claro e urgente repensar a 
escola, em particular, o ensino médio. 
Essa etapa escolar se mostra, a cada 
dia, mais vazia de sentido para os 
nossos alunos, percebendo a escola 
mais como um ônus social do que 
uma oportunidade de 
desenvolvimento pessoal. A disciplina 
de física no Brasil apresenta sérias 
deficiências tanto no conteúdo a ser 
ensinado como nas estratégias e 
objetivos de ensino, centrado em 
problemas de lápis e papel e 
descontextualizada dos objetivos de 
uma abordagem CTS que segundo 
Auler (2007, p. 1): 
 

promover o interesse dos estudantes 
em relacionar a ciência com aspectos 
tecnológicos e sociais, discutir as 
implicações sociais e éticas 
relacionadas ao uso da ciência-
tecnologia (CT), adquiri uma 
compreensão da natureza da ciência 
e tecnologicamente alfabetizados, 
capazes de tomar decisões 
informadas e desenvolver o 
pensamento crítico e a 
independência intelectual. 

 

 A promoção de um ensino CTS 
em aulas de física no ensino médio 
demanda que na formação inicial, 
como continuada, dos professores se 
construa conhecimento sobre os 
conceitos que permeiam propostas 
curriculares pautadas na abordagem 
CTS. Este conhecimento não será 
incorporado ao saber fazer do 
professor sem mais, se faz  
 
necessário estratégias de ensino que 
promovam a reflexão sobre as 

concepções ingênuas sobre ensino 
aprendizagem de conteúdos de física 
no ensino médio. Neste trabalho 
abordo a minha experiência com a 
argumentação como atividade 
epistêmica na licenciatura em física. 

A natureza do mecanismo de 
construção do conhecimento que 
opera na argumentação se realiza em 
um processo de negociação no qual 
concepções sobre o mundo 
(conhecimento) são formuladas, 
revistas e transformadas. 
Conhecimento, no sentido em que o 
termo é aqui empregado, refere-se a 
qualquer tipo de sentido prévio ou 
correntemente construído por 
indivíduos histórica e socialmente 
situados para interpretar e dar forma 
à realidade circundante (Leitão, 
2012). A argumentação é aqui 
concebida como uma atividade 
discursiva que se caracteriza pela 
defesa de pontos de vista e 
consideração de perspectivas 
contrárias (Leitão, 2007).  

 
    Segundo Leitão o papel 

mediador da argumentação na 
construção do conhecimento é 
composto de três pontos básicos: 

 
1- O processo de negociação 

entre perspectivas contrárias 
confere à argumentação um 
potencial epistêmico 
(possibilidade de promover 
conhecimento) que a institui 
como mediador privilegiado no 
processo de construção do 
conhecimento; 

2- Esse potencial epistêmico é 
diretamente dependente das 
propriedades dialógico-
semióticas que distinguem a 



 

 

argumentação de outras 
atividade discursivas; 

3- O impacto da argumentação 
sobre a formação do 
conhecimento deve-se à sua 
possibilidade de engajar o 
argumentador num processo 
de revisão de suas próprias 
perspectivas. 

 
 
METODOLOGIA 
 
 Recorremos como atividade 
discursiva o Modelo do Debate Crítico 
em Sala de Aula. Fuentes (2011) 
ressalta que este modelo, doravante, 
Debate Crítico, é caracterizado pela 
oposição dialógica, num discurso 
visto como um espaço no qual os 
debatedores, com suas respectivas 
posições contrárias, se enfrentam em 
relação a um conflito de opinião, de 
forma regrada e respeitosa, expondo 
seus argumentos a favor ou contra o 
tema de debate, objetivando, não a 
adesão a um determinado ponto de 
vista, mas sim a finalização crítica da 
discussão. (Fuentes, 2011), atividade 
na qual alunos de uma classe do 
terceiro semestre da Licenciatura em 
Física, de uma instituição de ensino 
superior pública brasileira envolvem-
se no trabalho de participar de 
debates com o intuito de mobilizar 
tanto a construção do conhecimento 
sobre a abordagem CTS no ensino 
de física, quanto a prática de 
competências argumentativas em 
sala de aula. Na atividade os sujeitos 
assumem distintas funções e seguem 
e/ou criam regras estabelecidas pela 
comunidade para o trabalho com o 
instrumento. Na interação coletiva da 
atividade Debate Crítico, há regras 

que contemplam a modalidade 
dialógica na qual os tipos de relações 
estabelecidas entre os participantes e 
os fins perseguidos conduzem a 
finalização crítica (atitude propositiva 
e reflexiva que avalia as bases e 
limites dos pontos de vista em 
discussão) do diálogo através da 
resolução do conflito de opiniões. É 
por meio do trabalho na atividade 
Debate Crítico, que permeia 
diferentes domínios ou âmbitos da 
abordagem CTS de forma que 
envolve o conflito de opinião e a 
finalização crítica do conflito (postura 
reflexiva que envolve a revisão do 
próprio pensamento/argumento. A 
pesquisa decorre da adaptação e 
implementação da experiência-piloto 
do Modelo de Debate (Fuentes, 2011) 
como estratégia de ensino e 
aprendizagem. Os dados, 
argumentos escritos e falados, foram 
gerados na disciplina de Oficina de 
Projetos de Ensino: Ondulatória 
ministrada pelo autor.  
 
 O Debate Crítico se encontra 
estruturalmente delineado por três 
fases que podem ser consideradas 
uma divisão de trabalho entre os 
participantes: debate aberto, debate 
restrito e fechamento - e funciona 
através do intercambio dialógico entre 
bancada afirmativa e negativa. Os 
sujeitos da atividade Debate Crítico 
são uma bancada afirmativa ou 
negativa que é entendida como um 
grupo integrado por três debatedores 
que compartilham o objetivo de 
apresentar razões a favor (bancada 
afirmativa) ou contra (bancada 
negativa) um tópico problemático, ou 
seja, eles devem defender, 
argumentar, seu ponto de vista. A 



 

 

equipe investigativa atende a essa 
mesma constituição (três 
participantes), e tem como função 
expor o panorama teórico sobre o 
tema debatido, assim como possíveis 
argumentos a favor e contra o tópico 
em discussão. As informações 
fornecidas pela bancada investigativa 
são obtidas mediante pesquisa 
prévia, artigos acadêmicos com 
posicionamentos críticos antagônicos 
em relação à abordagem (Aparecida 
& Pinheiro, 2007; Galvão, Reis, & 
Freire, 2011; Luiz & Mortimer, 2001; 
Montanher, 2012; Vilches, 2012), e 
tem como finalidade garantir que as 
bancadas afirmativa e negativa 
tenham acesso aos conhecimentos 
acerca do tópico problemático.  
 
 Ao longo do debate se espera 
que a qualidade do argumento, 
previamente coletado através de um 
questionário individual adaptado do 
elaborado por Luz e Araújo (2011) 
para o público do ensino médio, 
contendo 20 questões/concepções, 
para as quais o estudante deveria 
assinalar Concordo Totalmente (CT), 
Concordo Parcialmente (CP), 
Discordo Parcialmente (DT) ou 
Discordo Totalmente (DT) a respeito 
da relação entre ciência, tecnologia e 
sociedade e a pertinência da 
utilização da abordagem CTS em 
aulas de física no ensino médio, se 
aperfeiçoe alterando as opiniões, 
convicções e obstáculo 
epistemológicos para um 
entendimento refletido sobre as 
questões. 
 
 Ao final do semestre se coloca 
as mesmas questões respondidas 
anteriormente e quando de diferenças 

no posicionamento em relação ao 
questionário inicial se solicita uma 
justificativa argumentativa sobre o 
porquê da mudança. Analisa-se 
quantitativa e qualitativamente a 
mudança de opinião favorável a uma 
abordagem CTS, e na argumentação 
da justificativa a influência do Debate 
Crítico na reflexão e consequente, 
reposicionamento ou permanência na 
opinião. 
 
RESULTADOS 
  
 A análise do questionário 
inicial em torno de 70% dos alunos 
acreditam que a abordagem CTS se 
afasta dos objetivos da disciplina 
física no ensino médio, seja por tomar 
um tempo grande do já extenso 
conteúdo que deve ser abordado, ou 
por dar margem a muita opinião que 
ao seu ver se afasta do ensino de 
física como ciência exata. 
 
 Durante o debate crítico os 
ânimos se exaltaram um pouco mais 
que o desejável, e regras tiveram que 
ser definidas para evitar um 
julgamento passional.  
 
 Ao final da atividade cerca de 
80% dos alunos apresentaram 
argumentos a favor da abordagem 
CTS em aulas do ensino médio nas 
suas respostas e justificativas. Os 
20% que permaneceram contrários a 
abordagem CTS melhoram sua 
argumentação, fundamentando suas 
convicções com opiniões além do 
senso comum. 
 
CONCLUSÕES 
 Os resultados obtidos mostram 
que as concepções e atitudes, a favor 



 

 

ou contra a abordagem CTS no 
ensino de física após o Debate Crítico 
apresentaram uma maior qualidade 
na argumentação dos alunos 
superando opiniões de senso comum, 
promovendo uma maior aceitação 
das razões pelas quais se justifica um 
ensino com abordagem CTS no nível 
médio em aulas de física e refinando 
a qualidade dos argumentos a partir 
do debate crítico. O tempo decorrido 
entre o Debate Crítico e o fim do 
semestre, em torno de 30 dias, se 
mostrou importante para que as 
novas respostas fossem mais 
ponderadas do que as manifestações 
durante o debate. 
 
 Mesmo os alunos que não 
aderiram a ideia de um ensino CTS 
atingiram os objetivos esperados, 
dado que suas opiniões, bem como a 
dos outros, passaram sobre o crivo 
da argumentação contrária o que os 
capacita a expressar com 
consistência seu posicionamento e 
respeitar a opinião contrária que 
também apresenta coerência.  
 
 Concluímos que o Debate 
Crítico promove de forma regrada 
uma experiência epistêmica útil para 
o aluno construir conhecimento, no 
caso sobre a abordagem CTS, que 
influencie na formação de seu saber 
fazer de professor de forma 
fundamentada, evitando tomar 
decisões em função de concepções 
simplistas sobre o ensino e 
aprendizagem.  
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Resumen 
Se propuso desarrollar y validar el cuestionario Visiones filosóficas y 

epistemológicas en el conocimiento de la naturaleza de la ciencia, el conocimiento 
científico y el quehacer científico en la sociedad con el propósito de auscultar las 
concepciones epistemológicas que poseen los estudiantes en formación 
magisterial en ciencia y los estudiantes de ciencias naturales acerca de la 
Naturaleza de la Ciencia, el Conocimiento Científico y el Quehacer Científico.  

 
El cuestionario se sometió a un proceso de validación mediante la 

recopilación de diversas fuentes de evidencias acerca de la validez, a saber: (1) la 
evidencia basada en el contenido, (2) la evidencia basada en el proceso de 
respuesta (3) la evidencia basada en la estructura interna y (4) la validez de 
constructo.  
 

Se utilizaron estadísticas descriptivas de medida de tendencia central y de 
dispersión, a saber: frecuencias, moda, mediana, media aritmética, desviación 
estándar y varianza. También se utilizó la estadística inferencial y multivariada 
como la prueba t y el análisis de factor, respectivamente.  

 
Se calculó el alfa de Cronbach para la escala total y para las subescalas y 

se realizó un análisis de factores que demostró que la solución de tres 
dimensiones, mantuvo su esencia de acuerdo a lo esperado sobre las principales 
características de su composición original.  
 

Se examinaron cada uno de los ítems o reactivos, de acuerdo a las 
respuestas de los participantes se identificaron concepciones epistemológicas 
acerca de la Naturaleza de la Ciencia, el Conocimiento Científico y el Quehacer 
Científico lo que brindó información acerca del comportamiento de las poblaciones 
respecto a los temas abordados en el cuestionario.  

Palabras claves: Concepciones epistemológicas, naturaleza de la ciencia, 
conocimiento científico, quehacer científico, formación magisterial 



 

 

 

Introducción 

La persona científicamente 
culta tiene que conocer sobre la 
naturaleza de la ciencia y el 
conocimiento científico para poder 
distinguir entre lo que es ciencia y lo 
que no lo es, para sustentar 
creencias científicas y tener la 
capacidad de comprender y debatir 
argumentos científicos contrarios a 
los propios. McComas, Clough y 
Almazroa (2000) establecen que “por 
conocimiento no sólo se debe 
entender los conceptos científicos, 
sus teorías y relaciones matemáticas, 
sino debe contemplarse las ideas en 
torno a la comprensión del 
conocimiento científico, así como 
también las concepciones acerca de 
cómo se aprende la ciencia y las 
relaciones de ésta con otros aspectos 
del entorno social y cultural”. 

Rebollo (1998), establece que, 
en los estudios científicos a nivel 
universitario, no se le da la debida 
importancia a que los futuros 
maestros de ciencia reflexionen sobre 
la Naturaleza de la Ciencia. Además, 
indica que la formación inicial del 
alumno o el futuro maestro en este 
campo suele ser escasa.  

Cuando examinamos nuestro 
contexto escolar, en Puerto Rico, 
encontramos que existe un desfase 
en relación con la educación científica 
en los dos pilares más importantes de 
nuestra educación en ciencias, 
entiéndase el Departamento de 
Educación de Puerto Rico y las 
Instituciones de Educación Superior 
que forman a los futuros maestros. 

Se identificó, además que existe una 
necesidad de contar con un 
diagnostico acerca de las 
concepciones epistemológicas sobre 
la ciencia que interfieren en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje 
de esta disciplina. Sin embargo, al 
momento de conceptuar esta 
investigación no se encontró 
evidencia de estudios que hicieran 
una descripción y relacionaran las 
concepciones epistemológicas acerca 
de los siguientes constructos, a 
saber:  la Naturaleza de la Ciencia, el 
Conocimiento Científico y el 
Quehacer Científico en estudiantes 
universitarios y que incluya entre los 
participantes estudiantes candidatos 
a maestros (profesores) de ciencia 
como prioridad.  

Quince (15) años trascurrieron, 
desde el último desarrollo de un 
cuestionario realizado en el contexto 
puertorriqueño y que auscultaba las 
concepciones epistemológicas acerca 
de la Naturaleza de la Ciencia y el 
Conocimiento Científico con una 
población de estudiantes 
universitarios. Las nuevas 
perspectivas y los adelantos que 
caracterizan la época moderna 
impulsaron la necesidad de 
reexaminar este tema porque es 
imprescindible que los programas de 
formación magisterial estén en 
armonía con el perfil del maestro que 
se requiere a tono con estos tiempos.  

Debido a lo antes expresado, 
se propuso desarrollar y validar un 
cuestionario, el cual tuvo como 
propósito auscultar las concepciones 
epistemológicas que poseen los 
estudiantes en formación magisterial 



 

 

 

en ciencia  acerca de la Naturaleza 
de la Ciencia, el Conocimiento 
Científico y el Quehacer Científico. La 
investigación se centró en la 
pregunta: ¿Cuán válidas y confiables 
son las puntuaciones del cuestionario 
para auscultar las concepciones 
epistemológicas que poseen los 
futuros maestros de ciencia y los 
estudiantes de ciencias naturales 
acerca de la Naturaleza de la Ciencia, 
el Conocimiento Científico y el 
Quehacer Científico?  

Metodología 

El cuestionario se sometió a un 
proceso de validación mediante la 
recopilación de diversas fuentes de 
evidencias acerca de la validez, a 
saber: (1) la evidencia basada en el 
contenido, (2) la evidencia basada en 
el proceso de respuesta (3) la 
evidencia basada en la estructura 
interna y (4) la validez de constructo. 
La población del estudio incluyó 
estudiantes universitarios candidatos 
a maestros de ciencia y estudiantes 
universitarios de ciencias naturales.  

Se utilizaron estadísticas 
descriptivas de medida de tendencia 
central y de dispersión, a saber: 
frecuencias, moda, mediana, media 
aritmética, desviación estándar y 
varianza. También se utilizó la 
estadística inferencial y multivariada 
como la prueba t y el análisis de 
factor, respectivamente. Para 
determinar si existía diferencia 
significativa sobre las respuestas a 
los ítems que se obtuvieron en ambas 
administraciones se utilizó la prueba 
t. Se calculó el alfa de Cronbach para 
la escala total y para las subescalas y 

se realizó un análisis de factores que 
demostró que la solución de tres 
dimensiones, mantuvo su esencia de 
acuerdo a lo esperado sobre las 
principales características de su 
composición original.  

Resultados 

A partir de los análisis se 
observó que la subescala 
Conocimiento Científico obtuvo la 
media más elevada, tanto para los 
estudiantes en formación magisterial 
como para los estudiantes de 
ciencias naturales y ambas 
poblaciones. Entre la subescala 
Naturaleza de la Ciencia y Quehacer 
Científico y no existe una diferencia 
porcentual marcada cuando se unen 
ambas poblaciones, pero si se 
observa para cada uno de los grupos 
de forma independiente. Ambos, los 
estudiantes en formación magisterial 
y los estudiantes de ciencias 
naturales obtuvieron medias más 
bajas que los puntos de cohorte 
establecidos. En términos 
porcentuales se observa que la 
subescala Conocimiento Científico 
tiene el valor más elevado. Por otra 
parte, las puntuaciones más bajas se 
reflejan en la subescala Naturaleza 
de la Ciencia, pero el valor no está 
muy distante del valor obtenido en la 
subescala Quehacer Científico. 
Finalmente, se destaca que no se 
observaron diferencias significativas 
en las medias de ambos grupos, de 
forma individual, pero la varianza de 
éstos presenta diferencias. La 
siguiente tabla muestra los resultados 
de las puntuaciones totales de las 
subescalas.Una comparación de las 
dos poblaciones examinadas reflejó 



 

 

 

que la Naturaleza de la Ciencia es la 
dimensión que representa mayor 
dificultad entre los respondientes. Los 
resultados sobre la estructura interna, 
en la escala total y por subescalas, 
de los estudiantes en formación 
magisterial y los estudiantes de 
Ciencias Naturales, demuestran que 
el constructo Naturaleza de la Ciencia 
posee una cantidad mayor de ítems 
que no contribuyen a la consistencia 
interna.  

 

Conclusiones 
 
Se destaca que el proceso de 

validación que se realizó proveyó 
variadas fuentes de evidencia acerca 
de la validez que otorgan a próximos 
investigadores vasta información para 
que puedan adaptar el cuestionario a 
las necesidades de sus estudios u 
otros intereses en la investigación. Se 
destaca la importancia de examinar la 
utilidad de los ítems, de acuerdo a la 
población de interés y a la finalidad 
con la que un futuro investigador 
desea utilizar el cuestionario. Ante los 
resultados obtenidos, hay que 
preguntar si el enfoque de 
enseñanza, tanto universitario como 
en los niveles elemental y secundario, 
corresponde a la Naturaleza de la 
Ciencia o se confunde ésta con un 
enfoque en la indagación científica. 
En lo que concierne a la didáctica de 
la ciencia en el contexto 
puertorriqueño solamente cuando se 
realice una profunda reflexión en 
torno a los elementos discutidos, nos 
moveremos a estar en sintonía con lo 
que promulga la comunidad 

internacional sobre la Naturaleza de 
la ciencia. 

 
Concluimos destacando que 

es necesario enriquecer el 
conocimiento respecto a las 
concepciones sobre el conocimiento 
de la Naturaleza de la Ciencia, el 
Conocimiento Científico y el 
Quehacer Científico para delinear y 
evaluar estrategias de enseñanza 
que contribuyan a un aprendizaje 
significativo y coherente con los 
contenidos. La escasa comprensión 
sobre los constructos solo puede 
subsanarse con una formación 
adecuada del docente, tanto en la 
etapa de formación como en la etapa 
de servicio. Una comprensión 
adecuada sobre los constructos 
requiere mirar de forma holística lo 
que plantea la literatura para abordar 
los aspectos relacionados a la historia 
y a la filosofía de la ciencia, la 
naturaleza empírica de la ciencia, los 
métodos y la investigación científica, 
el establecimiento de situaciones de 
controversia que emergen durante el 
proceso de la didáctica de las 
ciencias, entre otros aspectos. 
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RESUMEN 

 
A partir de la necesidad de insertar el enfoque CTS en los programas de las 
asignaturas de Biología, los autores coordinamos un seminario con el objetivo de 
capacitar a profesores en aspectos de una educación CTS y lograran poseer las 
habilidades para elabora injertos o casos simulados. En esta comunicación nos 
orientamos a comentar acerca de aquellos injertos que fueron diseñados 
considerando el uso de las TIC y de mapas conceptuales. El Seminario se realizó 
a lo largo de ocho años desde el 2005. Las sesiones ocurrieron en el ciclo escolar 
y la periodicidad fluctuó a lo largo de los años, registrando un intervalo de seis a 
diez sesiones de cuatro horas. El promedio de profesores asistentes fue de seis 
por año, aunque en los primeros años se registró una asistencia entre 10 y 15 
profesores. Los injertos producidos se presentaron en diferentes eventos 
académicos como los anteriores Seminarios Iberoamericanos CTS. El proceso de 
elaboración de los mismos constituye nuestra propuesta para actualizar a 
profesores en una educación CTS bajo un entorno mediado por las TIC.  
 
 
PALABRAS CLAVES: Injerto, casos simulados, WebQuest, mapa conceptual. 
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INTRODUCCIÓN  
  

Esta comunicación da a 
conocer nuestra propuesta para 
incorpora el enfoque CTS en la 
institución educativa que laboramos. 
Lo anterior con base en la formación 
recibida en la Cátedra CTS + I México 
y mediante el desarrollo de un 
Seminario en Biología que inició en el 
2005. Como resultado de esta 
actividad se ha producido 
principalmente material didáctico del 
tipo injerto. A continuación 
presentamos una serie de 
antecedentes que permiten 
comprender el desarrollo de la 
experiencia y la justificación sobre la 
producción de injertos. 

 
Consideramos que el incluir el 

enfoque CTS en una institución 
educativa es importante tomar en 
cuenta que la educación 
tecnocientífica debe favorecer la 
participación ciudadana, lo cual se 
puede traducir en cómo lograr una 
alfabetización científica y tecnológica 
que permita al ciudadano la toma 
informada de decisiones23. Para 
lograr lo anterior, es necesario que 
los docentes posean una formación 
en el enfoque educativo CTS y contar 
con materiales didácticos para una 
enseñanza socialmente 
contextualizada de la ciencia y la 
tecnología.  

 

                                                 
23

 Confrontar con Gordillo, Mariano Martín. 
(2005) «Cultura científica y participación 
ciudadana: materiales para la educación 
CTS.» Revista Iberoamericana Ciencia 
Tecnología y Sociedad. 2(6): 123-135. 

Por otra parte una educación 
CTS no puede estar desligada del 
uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), 
las cuales están modificando 
sustancialmente los procesos 
educativos, y a su vez, el uso de las 
TIC debe tomar en cuenta las 
políticas que establece el centro 
educativo, las cuales se fijan a través 
de los planes y programas de estudio 
e infraestructura académico 
administrativa que presentan.  

 
Con relación a lo anterior, 

nuestra participación en la Catedra 
CTS + I México24 en el 2003, nos 
proporcionó el referente teórico para 
considerar que opciones eran más 
adecuadas para propiciar en los 
profesores de la Escuela Nacional 
Preparatoria (ENP) la incorporación 
del enfoque CTS como parte de su 
labor docente. De las diferentes 
posibilidades, nos decantamos por la 
estrategia llamada injerto. 

La decisión de incorporar el 
injerto en nuestra institución se debe 
a que la ENP, que es uno de los 
subsistemas de bachillerato de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), presenta planes y 
programas de estudio parcialmente 
estructurados con un enfoque CTS, 
situación que se refleja en algunas 
asignaturas de Biología. Por ejemplo, 
hay asignaturas con unidades 
específicas para el desarrollo de un 
enfoque CTS con temas biológicos, 

                                                 
24

 El portal de la Cátedra se encuentra en el 

enlace: 
<http://www.oei.es/catedramexico.htm>  y 
participamos como representantes de la 
Escuela Nacional Preparatoria (ENP) 



 

 

 

otras unidades presentas actividades 
que implícitamente cuentan con un 
enfoque CTS, pero se requiere que el 
docente tenga esa formación 
educativa en CTS para que les 
proporcione esa orientación. Se 
consideró al injerto como la vía que 
permitió incorporar la dimensión CTS 
a los programas de estudio sin que 
éstos sufrieran modificaciones por ser 
documentos oficiales de la institución.  

 
De acuerdo con Osorio 

(2002)25 los injertos son una 
propuesta didáctica que se puede 
adoptar en un curso de ciencias para 
«revisar la naturaleza de la ciencia y 
sus implicaciones con la tecnología y 
la sociedad» entre otros aspectos del 
enfoque CTS. Uno de los argumentos 
de nuestra elección radica, como lo 
menciona Osorio, en la complejidad 
que representa una modificación 
curricular en los sistemas educativos 
latinoamericanos. En específico la 
ENP conserva los mismos planes y 
programas de estudio desde 1996. La 
reforma que precedió a este plan de 
estudios tardó más de 30 años. El 
injerto entonces se convierte en una 
opción adecuada para que el docente 
los pueda incluir como parte de su 
plan de cátedra, el cual está 
redactado con base en el programa 
de la asignatura.  

 
Una precisión importante en 

relación al término injerto es su 
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 No sé anota la página de la cita debido a 

que el artículo se consultó en un documento 
tipo html, El enlace es 
http://www.rieoei.org/rie28a02.htm, La cita 
mencionada corresponde al capítulo 3.1 Los 
injertos CTS, y la referencia completa el 
artículo está en la sección de Bibliografía. 

conexión con los casos simulados. 
Los casos simulados son una de las 
estrategias adoptadas por grupos de 
trabajo vinculados a la Organización 
de Estados Iberoamericanos (OEI) 
como ARGOS (2001), el cual realiza 
una descripción detallada de los 
mismos y su uso en el aula. Los 
casos simulados, serían el 
equivalente semántico de los injertos, 
que es cómo los  denomina Osorio 
(2002). La OEI ha publicado una 
colección llamada Papeles 
Iberoamericanos formada por textos 
que abordan diferentes temas con el 
propósito de facilitar al docente el 
implementar en el aula un caso 
simulado con sus estudiantes26. 
Actualmente la OEI ha estructurado 
algunos cursos en línea para el 
aprendizaje de los casos simulados.  
 
 
 
 
 
METODOLOGÍA 
 
El Seminario se realizó a lo largo de 
ocho años a partir del 2005. Las 
sesiones ocurrieron en el ciclo 
escolar y la periodicidad fluctuó a lo 
largo de los años, registrando un 
intervalo de seis a diez sesiones de 
cuatro horas. El promedio de 
profesores asistentes fue de seis por 
año, aunque en los primeros años se 
registró una asistencia entre 10 y 15 
profesores. Desde la perspectiva de 
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 Consultar Gordillo, Mariano Martín y 
Osorio, Carlos. (2003) «Educar para 
participar en ciencia y tecnología. Un 
proyecto para la difusión de la cultura 
científica.» Revista Iberoamericana de 
Educación (32):165-210. 
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apoyo financiero e institucional se 
recurrió a la participación del 
programa Iniciativa para Fortalecer la 
Carrera Académica en el Bachillerato 
de la UNAM (INFOCAB); anualmente 
se emite una convocatoria para que 
los profesores del bachillerato 
presenten proyectos para ser 
evaluados por comités académicos 
de la universidad especialmente 
constituidos.  
 
 Un aspecto fundamental en el 
seminario fue proporcionar los 
referentes teóricos de qué es el 
enfoque CTS, tomando como modelo 
los aspectos que expertos 
internacionales nos plantearon en la 
citada Cátedra CTS + I México. Los 
horarios establecidos para comentar 
las actividades del seminario fueron 
consensados a principios del ciclo 
escolar para estimular la participación 
de los docentes. Las actividades 
realizadas consistieron en el análisis 
de capítulos de libros y artículos, 
sesiones de asesoría para el diseño y 
aplicación de los injertos en el aula, el 
aprendizaje de diferentes 
herramientas de las TIC como la 
elaboración y/o manejo de blogs, 
podcast y páginas web, entre otros. 
Caso particular fue aprender los 
diferentes usos del mapa conceptual, 
entre los que destacamos como 
herramienta diagnóstica y de 
evaluación. 
 

Los ejes que orientaron el 
diseño de los injertos fueron: a) el uso 
del enfoque CTS; diseño y aplicación 
del injerto, b) el uso de las TIC; 
mediante la combinación de la 
estrategia instruccional llamada 
Webquest, y c) la aplicación del mapa 

conceptual; mecanismo de 
evaluación.   

 
 Con relación a la WebQuest 
podemos indicar que esta consiste en 
un conjunto de indicaciones 
estructuradas en etapas27 para 
realizar un conjunto de actividades 
específicas (la tarea) a partir de 
información electrónica 
proporcionada por el profesor al 
estudiante. (Dodge, 2007, Eduteka, 
2007). 
 
 Un aspecto abordado en 
nuestro seminario fue cómo evaluar 
un caso simulado como estrategia de 
aprendizaje y qué tipo de evaluación 
se pretendía de los participantes en el 
injerto; para los casos simulados la 
estrategia del cuestionario es 
adecuada para la dimensión de 
valores28. Nuestro interés se ubicó 
entonces en evaluar aspectos de 
aprendizaje de los contenidos 
científicos por medio del mapa 
conceptual. De acuerdo con Novak y 
Gowin (1988) Las investigaciones en 
la enseñanza de las ciencias en los 
últimos treinta años, apoyan el 
argumento de usar mapas 
conceptuales para favorecer en los 
estudiantes la construcción de su 
conocimiento en un contexto 
significativo (González, 2008).  
 
 
RESULTADOS 
 

                                                 
27

 Introducción, Tarea, Proceso, Recursos, 
Evaluación y Conclusión. 
28

 Gordillo (2005)  op. cit. 



 

 

 

A continuación se hace una breve 
descripción de los resultados 
obtenidos:  
1) El primer producto fue la 
presentación de la metodología 
general para elaborar injertos de 
acuerdo al contexto educativo de la 
ENP (Hermosillo et al., 2006)  
 
2) Diseño de injertos y aplicados por 
los profesores en sus grupos. 
Algunos injertos han sido 
presentados en eventos, entre los 
que destacaríamos las ponencias de 
los tres Seminarios Iberoamericanos 
CTS anteriores (2008, 2010, 2012).  
 
 La incorporación de los mapas 
conceptuales y la WebQuest, como 
parte de un injerto ocurrió de manera 
gradual, modificando aspectos 
técnicos de los mapas y/o de la 
WebQuest. Una de nuestras 
aportaciones, presentada en algunos 
de los citados eventos, consistió en 
fusionar la estrategia del injerto con la 
WebQuest, y de esta forma actualizar 
una estrategia CTS con las TIC.  

 
Algunos títulos de injertos 

elaborados por los profesores son: 
a)“El meteorito que impacto Yucatán”, 
b)“Sí o no a las drogas”, c)“Maíz 
transgénico ¿Un nuevo dilema?”, 
d)“Evolución versus Diseño 
Inteligente”, e)“Formación de un 
banco de células madre. 
 
3) Presentación 10 talleres en 
congresos realizados en México por 
la Sociedad Mexicana de Computo en 
la Educación (SOMECE) y la 
Asociación Mexicana de Profesores 
de Ciencias Naturales (AMPCN), 
dónde hemos difundido esta 

metodología y continuamos en ese 
proceso.  
 
4) Participación en la dirección de 
alrededor de 5 tesis de maestría en 
programas dirigidos a profesores 
como parte de un proceso de 
profesionalización docente en 
enseñanza de las ciencias. Esto 
forma parte de un programa entre 
diferentes universidades 
encabezadas por la UNAM, vía la 
Facultad de Química29 (2013). En las 
tesis, reflejo de las actividades 
curriculares del programa de 
posgrado, la investigación soporte 
está fundamentada en buena medida 
del enfoque CTS.  
 
5) Presentación de dos ponencias en 
los Congresos Internacionales de 
Mapas Conceptuales en donde se 
describe el uso de los mismos para 
evaluar Injertos30 
 
CONCLUSIONES 
 
El empleo del seminario como 
mecanismo de formación para 
docentes ha permitido la adquisición 
un marco teórico de lo que es la 
educación CTS, y a su vez, los ha 
capacitado para la elaboración de 
material didáctico en forma de injerto. 
Por otra parte, como caso específico, 
un aspecto importante de esta 
formación en educación CTS, fue 
incluir la dimensión que representan 
las TIC. El uso de la WebQuest en 
conjunción con el injerto nos da un 
ejemplo de cómo lograr esta 
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 Consultar <http://www.cneq.unam.mx/> 
30

 Consultar González et al., (2006) y 

González et al., (2008) 



 

 

 

integración de estrategias 
tradicionales como el injerto y su 
actualización al fusionarlo con la 
WebQuest  
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RESUMO 

 
Trata-se de uma pesquisa participante observada no Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) que é uma política pública que visa o 
aperfeiçoamento e a valorização de professores para a Educação Básica. A 
pesquisa teve como objetivo, analisar a produção de recursos didáticos de forma 
colaborativa, durante um curso de formação para alunos da Licenciatura da 
Química inseridos no PIBID da Universidade Federal do Espírito Santos (UFES). 
Foi realizada na perspectiva do movimento Ciência, Tecnologia, Sociedade e 
Ambiente (CTSA). Durante a formação construiu-se 06 sequências didáticas (SD) 
baseadas em temas socioambientais. A formação dos alunos do PIBID em CTSA 
foi fundamental para a construção de práticas pedagógicas de Química a partir da 
realidade local e regional do Estado do Espírito Santo, na perspectiva de uma 
prática colaborativa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: educação química, formação de professores, prática 
colaborativa, CTSA. 
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INTRODUÇÃO 
 

As propostas curriculares para 
o ensino de Ciências na perspectiva 
Ciência, Tecnologia e Sociedade 
(CTS), de acordo com Santos e 
Mortimer (2001), apresentam como 
meta principal a preparação dos 
alunos para o exercício da cidadania, 
o que abrange a capacidade de 
tomada de decisão para uma ação 
social responsável. Para isso,  
 
 
segundo os autores, precisa-se ir 
além do ensino conceitual, 
direcionando-se rumo a uma 
educação voltada para a ação social 
responsável, em que haja 
preocupação com a formação de 
atitudes e valores. Exige-se assim, 
que no processo de ensino de 
Ciências os professores insiram nas 
suas atividades de educação 
científica, discussões sobre temas 
sociais, abordando os aspectos 
ambientais, culturais, econômicos, 
políticos e éticos relativos à ciência e 
tecnologia nas ações de engajamento 
social dos alunos, pois uma educação 
científica que se pretende neutra é 
ideologicamente tendenciosa; ao 
invés de preparar o cidadão para 
participar da sociedade, pode reforçar 
valores contrários ao ideal de 
democracia e de cidadania, ao não 
questioná-los (Santos e Mortimer, 
2001).  

 
No Brasil, foi lançado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES), 
em 2007, o Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação a Docência 
(PIBID) que tem como objetivo o 

aperfeiçoamento e a valorização de 
professores para a Educação Básica. 
Esse programa concede bolsas aos 
alunos de graduação em licenciatura 
para desenvolverem projetos de 
Metodologias de Ensino na Rede 
Pública de Educação Básica. O PIBID 
tornou-se uma política pública por 
meio da lei Nº. 12.796 de 2013, 
alterando o texto da lei brasileira de 
Diretrizes e Bases No. 9.394 de 1996. 

O objetivo desta pesquisa foi 
analisar a produção de recursos 
didáticos, a partir de uma formação 
em CTSA de alunos da Licenciatura 
da Química inseridos no PIBID da 
Universidade Federal do Espírito 
Santos (UFES). Foram construídas 
06 (seis) sequências didáticas (SD) 
usando temas sociocientíficos, na 
perspectiva do movimento CTSA.  

 
METODOLOGIA 
 

Tratou-se de uma pesquisa 
qualitativa, teórica-empírica, realizada 
em um curso de formação inicial de 
professores de Química (17 
licenciandos participantes do 
PIBID/UFES), para fins explícitos de 
intervenção, com base em uma 
pesquisa participante caracterizada 
pela interação entre pesquisadores e 
membros das situações investigadas 
(Gil, 2002). Foi produzida a partir de 
observações, aplicação de 
questionários e estudos realizados 
em artigos e livros da área de 
Educação em Ciências, planejada 
com base em Lüdke e André (1986), 
inter-relacionado com as categorias 
de Moacir Gadotti e articulada ao 
enfoque CTSA. 



 

 

A proposta de formação visou 
responder as seguintes questões: “É 
possível realizar um trabalho 
colaborativo no PIBID”?; “As práticas 
colaborativas são articuladas ao 
movimento CTSA”?; “Há contribuição 
nos conteúdos conceituais, 
procedimentais e atitudinais”?; “As 
práticas produzidas dialogam com a 
pedagogia da Práxis‖?   

RESULTADOS 
 

Foram produzidas 06 (seis) 
sequências didáticas com base nos 
pressupostos de Delizoicov, Angotti e 
Pernambuco (2010), usando a 
estrutura denominada de três 
momentos pedagógicos (TMP): 
problematização, organização  e 
aplicação do conhecimento. Na 
formação dos licenciandos, discutiu-
se a abordagem CTSA, para tanto, 
foram realizadas 04 (três) oficinas 
com duração de 3 horas presenciais, 
20 horas não presenciais e 7 horas 
de aplicação das SD nas salas de 
aula (Quadro I). 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFICINA TEMA TIPO/TEMPO Análise 

1 
INTRODUÇÃO AO 

CTSA 
PRESENCIAL 

3h 

Palestra realizada por um especialista para os 17 alunos (6 Grupos 
de Trabalho) do PIBID de Química a fim de contextualizar o CTSA 

na prática pedagógica.  

2 
CRIAÇÃO DE 
SEQUENCIAS 

DIDÁTICAS 

PRESENCIAL 
3h 

Aprendendo a planejar uma sequência didática, usando o modelo 
dos Três Momentos Pedagógicos: Problematização – Organização 

dos Conteúdos – Aplicação dos Conteúdos. 

3 
PESQUISA NA 

INTERNET 
PRESENCIAL 

3h 

Leitura de artigos e elaboração de debates. Aprendendo a 
pesquisar na internet – Pesquisa nas revistas eletrônicas da área 

de Ensino de Química. Escolha dos 06 temas Sociocientíficos. 

4 
ELABORAÇÃO DE 

SEQUÊNCIAS 
DIDÁTICAS 

NÃO 
PRESENCIAL 
2h/dia = 20h 

Elaboração de SD com base nos Três Momentos Pedagógicas: 
Problematização – Organização dos Conteúdos – Aplicação dos 

Conteúdos; usando temas sociocientíficos. 

5 
VALIDAÇÃO DAS 

SD 
PRESENCIAL 

3h 
Validação das Sequências Didáticas pelos pares usando o modelo 

estrutural proposto por Guimarães e Giordan (2011). 

6 
APLICAÇÃO DAS 

SD 

ESCOLAS 
PÚBLICAS 

(6h) 

Aplicação das Sequências Didáticas na Escola Pública pelos 17 
alunos de Licenciatura do PIBID. 6 Grupos de Trabalho. 

Quadro I. Oficinas realizadas com os alunos do PIBID na formação em CTSA. 

 
 
 
Foram produzidas 06 (seis) SD de forma colaborativa pelo grupo de 

trabalho (GT), conforme está descrito no Quadro II. Durante a etapa de formação 
realizada à distância, foram enviadas algumas referências de artigos, de filmes 
cinematográficos e documentários para incrementar o planejamento das SD de 
Química de Ensino Médio. Na realização da etapa de validação, cada grupo teve 
que apresentar sua SD, de acordo com o modelo proposto por Guimarães e 
Giordan (2011), e os demais grupos tiveram que avaliar, sugerindo alterações.  



 

 

 
 

GT 
SEQUÊNCIA 

DIDÁTICA 
C T S A ANÁLISE 

1 
Maresia: além 

da brisa do 
mar. 

X X X  

Esta SD evidenciou a corrosão realizada nas estruturas 
de ferro, influenciadas pela maresia do mar da região 
de Vitória. Abordou-se os riscos à saúde, a proteção 

por meio de revestimentos. 

2 

O ar está para 
sufocar ou 
está para 
respirar? 

X X X X 

Esta SD evidenciou a poluição atmosférica da região 
de Vitória. Abordou-se os riscos à saúde, chuva ácida, 
Smog, fumaça de cigarro, a tecnologia de redução do 

material particulado e as questões ambientais. 

3 

De olho na 
adição dos 
aditivos e 

conservantes 
alimentares. 

X X X X 

Esta SD evidenciou os contaminantes e conservantes 
de alimentos. Abordou-se os riscos à saúde, 

contaminantes inorgânicos e orgânicos, a tecnologia de 
alimentos. 

4 

Pilhas e 
baterias: 
pequenos 

objetos com 
grandes 

prejuízos. 

X X X X 

Esta SD evidenciou a energia sustentável e as 
questões ambientais. Abordou-se os riscos à saúde, a 

composição química das plihas a contaminação do 
solo, a ciência e tecnologia de solos, e as questões 

ambientais. 

5 

Água: 
Qualidade de 

vida e 
consciência 
ambiental. 

X X X X 

Esta SD evidenciou o tema água e as questões 
ambientais. Abordou-se os riscos à saúde, o 

tratamento de água, água potável e salobra, , e as 
questões ambientais. 

6 

Pilhas e 
Baterias: 

funcionamento 
e Impacto 
Ambiental 

X X X X 

Esta SD evidenciou o uso de pilhas, baterias e as 
questões ambientais. Abordou-se os riscos à saúde, 
reações Redox a composição química das plihas a 

contaminação do solo, a ciência e tecnologia de solos, 
e as questões ambientais. 

Quadro II. SD planejadas e aplicadas nas escolas participantes do PIBID 

A partir das leituras dessas SD, foram elaboradas categorias de análise que 
permitiram estabelecer especificidades e padrões de regularidades. São elas: i) 
problematização – presença, continuidade ao longo da SD; ii) conteúdos e 
métodos – relação do tema proposto com a abordagem CTSA; iii) atividades 
propostas aos alunos – relação com o objetivo geral proposto na SD.  

 

A análise desses materiais mostrou que três SD referem-se ao conteúdo 
reação de redução e oxidação dos materiais, contextualizadas às questões 
socioambientais, as outras três tratam-se de questões relacionadas ao conteúdo 
de composição química dos materiais, inter-relacionadas aos temas alimentação e 
saúde. Ressalta-se que essa iniciativa dos licenciandos configura uma atuação 
com características de um futuro profissional que está sendo sujeito de sua própria 
formação, ao propor recursos didáticos que respondam às necessidades de sua 
prática pedagógica e que sejam adequados à sua realidade escolar. 



 

 

 

A concepção educacional 
freiriana contribui para a construção 
de uma proposta de ensino de CTS 
humanística. Para Paulo Freire 
(1970), educação é sempre um 
processo humano, que é 
fundamentada na transmissão ou na 
geração de valores. As propostas 
curriculares com enfoque CTS nesse 
movimento abordavam a discussão 
de questões centradas nos impactos 
tecnológicos na sociedade e, 
sobretudo, em suas consequências 
ambientais, razão pela qual, muitos 
pesquisadores também adotam a 
sigla CTSA, que acrescenta o 
ambiente como mais um foco de 
análise nas inter-relações da tríade 
CTS. Assim, para (Santos, 2008, 
p.122) 

[...] uma educação com enfoque CTS 
na perspectiva freireana buscaria 
incorporar ao currículo discussões de 
valores e reflexões críticas que 
possibilitem desvelar a condição 
humana. Não se trata de uma 
educação contra o uso da tecnologia 
e nem uma educação para o uso, 
mas uma educação em que os 
alunos possam refletir sobre a sua 
condição no mundo frente aos 
desafios postos pela ciência e 
tecnologia. 

As pesquisas com relação ao 
desenvolvimento profissional do 
professor e sua articulação com as 
inovações curriculares vêm sendo 
divulgadas por autores (Maldaner, 
2000; Rosa, 2004; Morgado, 2005; 
Nóvoa, 2009) que evidenciam 
possibilidades concretas de mudança 
e aprendizagem para todos os atores 
envolvidos em projetos de inovação 
curricular.  

 
 
CONCLUSÃO 
 

Diante da análise dos 
resultados observou-se que foi 
possível responder aos 
questionamentos suscitados ao se 
planejar o curso de formação inicial 
para os licenciandos do PIBID. Esses 
foram capazes de atuarem como 
agentes disseminadores dos 
conhecimentos por eles construídos. 
Foi possível estabelecer um diálogo 
entre o conhecimento químico e a 
realidade à sua volta, uma vez que a 
situação problematizadora envolveu a 
relação CTSA e os alunos de forma 
qualitativa elaboraram hipóteses e 
identificaram situações de sua 
realidade. O emprego de temas 
socioambientais propiciou a 
introdução do enfoque CTSA nas 
abordagens realizadas em sala de 
aula, produzindo cidadania, 
dialogicidade, transdisciplinaridade e 
discussões relativas à 
sustentabilidade e a planetariedade. 
É relevante destacar a virtualidade, 
da era da informática, como 
facilitadora para a preparação dos 
recursos didáticos no processo do 
ensino e aprendizagem. Essas são 
categorias elencadas por Gadotti 
(1998) ao propor a pedagogia da 
Práxis, esta dialoga diretamente com 
o movimento CTSA uma vez que 
esse propõe a construção de um 
sujeito crítico capaz de intervir e 
tomar decisões, sendo protagonista 
de ações transformadoras. Ressalta-
se, portanto, a preocupação em 
buscar ações mais significativas para 
que possamos contribuir na formação 
de profissionais conscientes de sua 



 

 

cidadania, autônomos e críticos, 
habilidades que devem ser 
necessária para um futuro 
profissional da Educação em 
Ciências. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, 
André José; PERNAMBUCO, 
Marta Maria (2011). Ensino de 
Ciências: Fundamentos e 
métodos. 4. ed. São Paulo: 
Cortez, 2011.  

 

FREIRE, Paulo (1997) Pedagogia da 
autonomia: saberes necessários 
à prática educativa. São Paulo, 
Paz e Terra,1997. 

 

GADOTTI, Moacir. (1998). Pedagogia 
da práxis. 2a.ed. São Paulo: 
Cortez, Instituto Paulo Freire, 
1998. 

 

GIL, Antonio Carlos (2008). Como 
elaborar projetos de pesquisa. 5. 
ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

GUIMARÃES, Yara. A. F.; GIORDAN, 
Marcelo. Instrumento para 
construção e validação de 
sequências didáticas em um 
curso a distância de formação 
continuada de professores. In: 
VIIII ENCONTRO NACIONAL DE 
PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM 
CIÊNCIAS. Campinas, 2011. 

Lei 12.796, de 4 de abril de 2013, 
sancionada pela Presidente da 
República, altera o texto da Lei 
de Diretrizes e Bases 9.394/96. 
Diário Oficial da República 
Federativa do Brasil, Brasília/DF, 
2013. 

 

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli Elisa 
Dalmazo de (1986). Pesquisas 
em educação: abordagens 
qualitativas. São Paulo: EPU, 
1986. 

 

MALDANER, Otávio Aloisio. (2000) 
Formação inicial e continuada de 
professores de química: 
professores pesquisadores. Ijuí: 
Ed. Unijuí, 2000. 

 

MORGADO, José Carlos (2005) 
Currículo e profissionalidade 
docente. Porto, Portugal: Porto, 
2005. 

 

NÓVOA, António (2009). Para uma 
formação de professores 
construída dentro da profissão. 
Revista Educacion. Madrid, 2009. 

 

ROSA, Maria Inês Petrucci (2004). 
Investigação e ensino: 
articulações e possibilidades na 
formação de professores de 
ciências. Ijuí: Ed. Unijuí, 2004.  

 

 



 

 

SANTOS, Wildson Luiz Pereira 
dos.Educação Científica 
Humanística em Uma Perspectiva 
Freireana: Resgatando a Função 
do Ensino de CTS. Alexandria 
Revista de Educação em Ciência 
e Tecnologia,v.1,n.1, p.109-131, 
2008. 

 

SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos; 
MORTIMER, Eduardo Fleury. 
Tomada de decisão para ação 
social responsável no ensino de 
Ciências. Revista Ciência e 
Educação, v.7, n.95-111, 2001. 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

O Celular e o Ensino de Química: reflexões sobre a 
prática em sala de aula 

 
 

Laudicéia Rocha Coutinho – UTFPR 
Awdry Feisser Miquelin – UTFPR 

Fabiana Roberta Gonçalves e Silva Hussein – UTFPR 
 

 
 

RESUMO 
 
As tecnologias de comunicação como celular, Smartphone, MP3, MP4 e outros 
aparelhos eletrônicos portáteis estão presentes nos mais variados locais, inclusive 
no ambiente escolar. Observa-se que do mau uso das tecnologias, especialmente 
do celular, gestores escolares e professores adotam a proibição do uso em sala 
de aula, postura que muitas vezes não é acatada pelos alunos. O celular é uma 
ferramenta tecnológica e torna praticamente impossível impedir que o aluno a use 
em sala de aula. Sendo assim, discutem-se possibilidades de usos do celular 
como recurso para aulas de química, no sentido de levar os estudantes a 
adquirem uma postura crítica e reflexiva sobre o uso desses equipamentos.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Celular, ensino de química, tecnologia. 

 
 



 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

Ao definir a concepção de 
Ciência e Tecnologia que são 
trabalhadas nas escolas, as Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN) 
apresentam direcionamentos para a 
organização e direcionamento da 
prática escolar.    

 
§ 2º A ciência é conceituada como o 
conjunto de conhecimentos 
sistematizados, produzidos 
socialmente ao longo da história, na 
busca da compreensão e 
transformação da natureza e da 
sociedade. 
§ 3º A tecnologia é conceituada como 
a transformação da ciência em força 
produtiva ou mediação do 
conhecimento científico e a 
produção, marcada, desde sua 
origem, pelas relações sociais que a 
levaram a ser produzida. (DCE, 
2012) 

 

Nesse sentido espera-se que o 
a luno «entenda e questione a 
ciência de seu tempo e os avanços 
tecnológicos». As práticas em sala de 
aula precisam motivar no aluno a 
criticidade para que entenda a ciência 
e o desenvolvimento tecnológico 
(DCE, 2012). Com a evolução nos 
equipamentos eletrônicos portáteis, o 
uso de tecnologias, nos mais 
variados ambientes da sociedade 
moderna, pode ser facilmente 
visualizado. Com a descoberta das 
válvulas a vácuo, fundamentais para 
o desenvolvimento do rádio, da 
televisão, do computador e do 
telefone, diferentes opções de uso 
das tecnologias foram criadas. Após 
a invenção do microchip, o celular 
entra em cena e hoje, muito utilizado 
pelos adolescentes para 

comunicação e também para ouvir 
música, está presente em todos os 
espaços, inclusive no ambiente 
escolar (BENCHIMOL, 1995).  

 
No entanto, o que se observa é 

uma dicotomia com relação ao uso do 
celular e smartphones em sala de 
aula. De um lado alguns educadores 
que não concordam com o mau uso 
feito pelos alunos e do outro lado os 
alunos, que parecem não mais 
conseguir desprender-se do 
equipamento, deixando a impressão 
que se tornou uma extensão do corpo 
deles, e professores, que acreditam 
não ser necessário proibir o uso 
desses aparelhos, mas fazer com que 
eles possam ser instrumento que 
permeiem as práticas escolares. Em 
alguns municípios e estados 
brasileiros existem leis que proíbem o 
uso de celular em sala de aula, 
tornando essa discussão ainda mais 
intensa.  

 
Vicent (2005) afirma que a 

tecnologia está enlouquecida e para 
que o mundo se torne um lugar 
seguro, mais saudável, mais 
produtivo e sustentável é necessário 
que o fator humano seja o foco nesse 
mundo tecnológico atual. Para o 
autor, a tecnologia deveria servir as 
necessidades das pessoas, deveria 
tornar o mundo mais prático. No 
entanto não é o que sempre ocorre. 
Muitas vezes nos tornamos refém das 
tecnologias; não levamos em 
consideração o fator humano e 
perdemos a qualidade de vida. Antes 
mesmo de conseguirmos decifrar 
todas as funções de uma 
determinada tecnologia, uma nova 
surge, tornando a atual obsoleta 



 

 

 

(VICENT, 2005). Enquanto sociedade 
percebe-se a necessidade de cada 
vez mais buscar o conhecimento 
sobre as diferentes tecnologias que 
se apresentam e inovam a todo 
tempo. Essa inovação, quase sempre 
muito dinâmica, frequentemente não 
permite ou não proporciona 
discussão sobre as possibilidades e 
reflexos da tecnologia na vida 
cotidiana.  

 
Postman (1994) argumenta 

que a inovação tecnológica não tem 
efeito unilateral. A detenção da 
tecnologia impõe condição de 
autoridade imerecida àqueles que 
têm o seu controle. Dessa forma, 
torna-se importante a discussão 
sobre a inserção de tecnologia nos 
mais diversos ambientes, inclusive na 
escola, pois é perceptível que há um 
uso das tecnologias sem a devida 
reflexão.  

 
Conforme Bozatski e Miquelin 

(2007), um usuário-leigo é aquele que 
aprende a usar com prática intuitiva 
uma tecnologia, e não tem o 
conhecimento necessário sobre seu 
funcionamento e fabricação; não 
reflete sobre sua prática ao usá-la. 
Na escola, a reflexão sobre as 
implicações do uso das tecnologias 
precisam estar fortemente firmadas. 
Podem partir dos professores e 
serem direcionadas para o processo 
de ensino-aprendizagem, para a 
prática em sala de aula, fornecendo 
subsídios para que os estudantes 
adquiram uma postura crítica e 
reflexiva sobre o uso.  
 
METODOLOGIA 
 

 A Secretaria de Estado da 
Educação do Paraná (SEED/PR) 
oferece pelo menos uma vez por ano 
um encontro de formação continuada 
para os professores da rede pública 
estadual. Em um desses encontros 
no ano de 2013 discutiram-se 
estratégias que podem ser usadas 
pelos professores em sala de aula. 
Ao final do encontro, por iniciativa de 
uma das pesquisadoras autoras que 
também era cursista, foi aplicado um 
questionário aos 16 professores 
cursistas que atuam no ensino médio 
da disciplina de Química da rede 
pública. O instrumento de pesquisa 
foi elaborado contendo questões 
sobre contextualização e o 
entendimento das tecnologias de 
informação e comunicação (TIC), em 
especial o celular, para o ensino de 
Química. O questionário, segundo Gil 
(1999, p.128) ”tem por objetivo o 
conhecimento de opiniões, crenças, 
sentimentos, interesses, expectativas, 
situações vivenciadas etc.”.  
 

A maioria (10) dos professores 
entrevistados é licenciada em 
Química e os demais, formados em 
Biologia (1), Biologia/Química (2) 
Engenharia (1), 
Matemática/Oceanografia (1), 
Química Industrial (1), sendo 11 do 
sexo feminino. Também no encontro 
foi realizado um registro gravado, que 
tratava do relato de uma das 
professoras entrevistadas, sobre uma 
prática com uso de celular proposta 
por outra professora da rede pública 
do município de Quitandinha-PR.  
  
RESULTADOS 
 



 

 

 

Entre os 16 professores 
entrevistados, 6 não concordam com 
o uso do celular em sala de aula. Os 
principais motivos citados por eles 
são: uso inadequado mesmo com 
orientação (3), não tem regras 
definidas sobre o uso (2), perde o 
controle da turma (1) e desatenção 
dos alunos (1). 

 
 
Percebe-se nas respostas dos 

entrevistados que o motivo principal 
sobre ser desfavorável ao uso deve-
se ao fato de que não tem regras 
para usá-lo de maneira adequada. 
Nesse sentido, o papel de mediador 
do professor é fundamental para que 
os alunos se mantenham atentos à 
aula. 

 
 
O professor pode contribuir 

para que os estudantes possam ser 
mais críticos com relação ao uso das 
tecnologias. É necessário que se 
perceba que a sensação de poder 
que se tem ao usar uma tecnologia 
de ponta, sem entender seu 
funcionamento e sua fabricação, 
torna-o refém. Nesse sentido os 
estudantes precisam conhecer a 
tecnologia e então ser motivados a 
pensar sobre os efeitos - benefícios e 
prejuízos - dessa tecnologia sobre 
sua vida, partindo para uma postura 
reflexiva sobre sua prática ao usá-la. 
A tabela 1 apresenta os motivos 
apresentados pelos professores que  
concordam com o uso do celular nas 
aulas.  
 
 
 

 

Motivos N º de 
Professores 
que citaram 

Já faz parte da vida dos 
alunos 

1 

Deve-se cobrar a 
responsabilidade dos 
alunos 

1 

Enriquece a aula, com 
controle e quando 
necessário 

3 

Com metodologias 
criadas e organizadas 
pelo professor 

7 

Tabela 1: Motivos para concordar 
com o uso do celular. 

 
 

Entre os 10 professores que 
concordam com o uso, 7 deles 
afirmam que é necessário a 
organização da metodologia proposta 
pelo professor e relatam também que 
deve se ter o controle, cobrando dos 
alunos a responsabilidade em sala. 
Entende-se que o papel de mediador 
do professor inclui a observação e o 
ritmo da aula. Cobrar dos alunos a 
organização e buscar mantê-los em 
atividade são funções do professor 
que é quem organiza e faz a 
mediação do trabalho. 
 

Para que avancem as 
discussões sobre o uso das 
tecnologias, é necessário que seja 
intensificado o incentivo de tornar 
conhecidos seu funcionamento e seu  
processo de fabricação. Conhecendo 
os diferentes aspectos sobre uma 
tecnologia, os usuários podem passar 
de uma condição de leigos, situação 
passageira, para uma nova na qual a 
reflexão sobre o uso da tecnologia 
esteja presente. A partir da análise do 
panorama geral e contradições no 
que se refere à mediação das TIC na 



 

 

 

prática educacional, é necessário 
conhecer a dimensão cognitiva e as 
relações estabelecidas na natureza 
das TIC como tecnologias 
contemporâneas. Então, como incluir 
o entendimento de uma tecnologia 
como recurso para uma aula de 
Química? Nesse sentido, em uma 
das questões os professores 
apresentaram que para a química 
existem muitos conteúdos que 
poderiam ser trabalhados quando se 
trata do celular (tabela 2). 
 
 
 
Tema Nº de Professores 

que citaram 

Celular como 
ferramenta (uso) 

3 

Assuntos atuais e de 
interesse geral 

1 

Radiação que o ser 
humano está exposto  

1 

Fontes de energia  1 

Problemas ambientais 
(descarte) 

5 

Processo de 
Fabricação 

2 

Vida útil da bateria 1 

Vários temas 2 

Tabela 3: O celular contextualizando 
conteúdos de Química. 

 

 
 
 

 



 

 

 

Considerando que muitos 
alunos fazem uso do celular, em 
especial, como ferramenta de 
execução de música, foi elaborada 
uma última questão perguntando se 
os professores concordavam com o 
uso da música com função de recurso 
didático em sala de aula, permeada o 
celular.  

 
Dentre os 16 professores 

entrevistados, 1 (um) não concorda 
com o uso da música como recurso, 
afirmando que os alunos já se 
dispersam com o celular e, se usar 
também a música, os alunos ficaram 
ainda mais dispersos. Dois 
professores concordam parcialmente. 
Acham que a música pode ser um 
recurso, mas o celular seria 
desnecessário nessa prática. Uma 
das professoras entrevistadas  
 
apresentou uma prática realizada por 
uma professora da rede pública do 
município de Quitandinha. Nessa 
prática, os alunos utilizaram uma 
ferramenta do celular, a câmera, para 
realizar um estudo sobre educação 
ambiental envolvendo o descarte 
inadequado do lixo.  
 

―Após discutir com os alunos 
os conteúdos relativos ao 
problema do descarte do lixo, a 
professora fez com que os 
alunos fotografassem, com o 
celular, um ambiente natural, 
alterado pelo descarte 
inadequado de lixo. [...} as 
fotos foram reveladas e foi feito 
uma amostra apresentando os 
resultados.” (Fala gravada da 
professora organizadora do 
curso.) 

A professora que propôs o 
trabalho realizou um curso de 
formação em fotografia e pode 
orientar os alunos sobre iluminação, 
ângulo e outras características 
necessárias para tirar uma foto com 
qualidade. Essa prática mostra que o 
celular pode ser usado em sala de 
aula. No entanto, é fundamental 
conhecer o funcionamento para 
potencializar o uso dessa tecnologia 
na escola. 
 
CONCLUSÃO 
 

Percebe-se que há uma 
grande resistência dos professores 
em usar o celular em sala de aula, 
provavelmente pelo falta de 
conhecimento sobre as possibilidades 
que o mesmo oferece na docência. 
Para que o uso seja mais facilmente 
aceito é necessário também 
conscientizar os alunos da prática 
adequada em sala de aula. Os 
resultados dessa pesquisa indicam as 
potencialidades do celular e 
demonstram que não é necessário 
proibir o uso dessa tecnologia em 
sala. No entanto, é fundamental que 
professores e alunos conheçam o seu 
funcionamento, possibilitando a 
ampliação do conhecimento e 
refletindo em bons resultados para o 
processo ensino aprendizagem. Para 
que o fator humano seja considerado, 
é necessário que haja políticas 
públicas voltadas para assegurar o 
tempo gasto com a atualização 
profissional. Essas ações levariam a 
uma mudança da situação de 
usuários-leigos para uma prática 
reflexiva, em busca de estratégias 
inovadoras para o Ensino de 
Química.  
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O TRATAMENTO DE QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS NA 
FORMAÇÃO DE FUTUROS PROFESSORES DE CIÊNCIAS: 

POSSIBILIDADES E DESAFIOS NAS VOZES DOS 
LICENCIANDOS 

 
 

Michel Pisa Carnio31 
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RESUMO 
O presente trabalho almeja contribuir com uma formação de professores de 
ciências que se aproxime das atuais demandas da sociedade contemporânea. 
Tendo como fundamentação teórica as implicações do Movimento CTSA no 
ensino de ciências, trazemos algumas considerações sobre práticas pedagógicas 
de licenciandos em Ciências Biológicas realizadas no âmbito de seu Estágio 
Curricular Supervisionado. Por meio de análise de conteúdo das falas dos 
licenciandos, conseguimos identificar contribuições e limitações que o tratamento 
de questões sociocientíficas evidenciou no decorrer do processo, colocando para 
discussão alguns aspectos que tangenciam uma formação de professores 
comprometida com uma visão contextualizada de ciência e de formação científica. 
Discute-se, entre eles, a relação teoria e prática no estágio supervisionado, as 
concepções dos futuros professores sobre as implicações da perspectiva CTSA no 
ensino de ciências e posicionamento do professor de ciências frente temáticas 
controversas. 
 
 
Palavras-chave: formação de professores; relações CTSA; estágio 
supervisionado. 
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Introdução  
 

A problematização inicial do 
trabalho centra-se na rapidez com 
que o conhecimento científico tem 
avançado na sociedade moderna 
desde a Revolução Industrial no 
século XVIII, e como isso tem 
influenciado na visão de mundo dos 
sujeitos. No ensino de ciências, 
muitos autores e pesquisadores 
partem dessa premissa para 
contextualizar a necessidade de 
repensarmos o sentido de educação 
e de ciência que queremos trabalhar 
nas nossas escolas, universidades e 
a sociedade em geral (ANGOTTI, 
1999). 

Segundo alguns autores, 
temas controversos envolvendo 
discussões do mundo da ciência e 
suas implicações socioambientais 
constituem ambientes favoráveis para 
a discussão dos aspectos que 
requerem o questionamento da 
natureza do desenvolvimento 
científico, dentro dos pressupostos do 
Movimento CTSA no ensino de 
ciências. Estas temáticas, 
denominadas Questões 
Sociocientíficas (QSC), têm sido 
consideradas um modo de efetivação 
dos pressupostos do movimento 
CTSA no ensino de ciências e nas 
salas de aula de ciências 
(RATCLIFFE e GRACE, 2003; 
LOPES, 2010, MARTÍNEZ, 2010). 

Reis (2006), citando Abd-El-
Khalick (2003) revela que as 
questões sociocientíficas são 
consideravelmente diferentes do tipo 
de problemas geralmente abordados 
nas aulas de ciências. Nas aulas de 
ciências os problemas têm um âmbito 
bem delimitado e são acionados por 

conhecimento disciplinar e objetivo, 
que se traduzem em uma única 
resposta de tipo certo ou errado. Os 
problemas sociocientíficos, ao 
contrário, são pouco delimitados, 
multidisciplinares, carregados de 
valores (estéticos, ecológicos, morais, 
educacionais, culturais, religiosos, 
etc). 

Neste sentido, reflexões sobre 
o professor e sua prática 
correspondem às experiências 
pedagógicas em que docentes 
constroem e reconstroem seus 
conhecimentos (MOREIRA, 2001), e 
olhar para a forma de como as 
licenciaturas desenvolvem estas 
atividades formativas com os 
licenciandos e como estes se veem 
enquanto futuros profissionais é 
buscar compreender um pouco 
melhor e colaborar com a produção 
acadêmica na linha de formação de 
professores. 

Neste sentido, Schnetzler 
aponta que (2002) os cursos de 
formação inicial e os estágios 
curriculares pouco abordam o ensino 
da perspectiva CTSA ou 
questionamentos que envolvam suas 
discussões e, também, pouco 
discutem as dificuldades e 
possibilidades da prática docente. 

Tendo em vista este pano de 
fundo, o objetivo deste trabalho é 
analisar o desenvolvimento de 
questões sociocientíficas na 
licenciatura em Biologia, identificando 
possíveis aspectos formativos que 
surgiram no momento em que os 
licenciandos realizam seu estágio 
curricular na escola básica. 

 
 
 



 

 

 

Aspectos metodológicos 
 

O trabalho foi desenvolvido 
junto à uma turma de último ano de 
licenciatura em Biologia de uma 
Universidade pública de Bauru, do 
período noturno, durante o segundo 
semestre de 2010. As atividades 
realizadas tiveram relação com o 
desenvolvimento das disciplinas 
«Ensino de Ciências e Biologia com 
enfoque nas relações entre Ciência-
Tecnologia-Sociedade » e «Estágio 
Supervisionado », lecionadas pela 
mesma professora, o que tornou 
possível maior articulação entre as 
discussões teórico-acadêmicas e as 
práticas pedagógicas dos 
licenciandos nas escolas. 

Como parte das atividades 
destinadas para o semestre, os 
alunos tiveram que elaborar oficinas 
didáticas para trabalhar com alunos 
da escola básica, tendo como 
fundamento temáticas controversas 
que contêm a discussão da ciência e 
suas dimensões socioambientais, 
éticas, morais, políticas, entre outras. 
De forma geral, essas oficinas 
apresentavam características das 
Questões Sociocientíficas e deveriam 
oferecer elementos aos alunos que 
contribuíssem na discussão das 
relações entre Ciência-Tecnologia-
Sociedade-Ambiente. Em um primeiro 
momento a turma foi dividida em seis 
grupos, e cada grupo ficou 
responsável por escolher a temática a 
ser desenvolvida na sua respectiva 
escola. Destes, três grupos 
participaram como sujeitos desta 
pesquisa, sendo que escolheram as 
temáticas: «Desperdício de alimentos, 
água e energia », «Uma abordagem 
dos processos sulcroalcooleiros » e 

«Doenças negligenciadas (doenças 
da pobreza) ». 

Por meio de entrevista de 
grupo focal (MORGAN, 1996), 
procuramos conversar com os 
licenciandos sobre: i) os motivos que 
os levaram a escolher determinada 
QSC; ii) o como e por quê elaboraram 
as sequências didáticas; iii) quais as 
relações entre CTSA eles 
conseguiram identificar e trabalhar 
com os alunos da escola; iv) e quais 
suas impressões sobre todo o 
processo percorrido, no sentido de 
avaliarem suas ações, seu 
envolvimento, e a contribuição do 
processo para sua formação e 
também para a dos alunos. 
 
Resultados encontrados 
 

A análise de conteúdo 
(BARDIN, 1977) das entrevistas 
possibilitou elencarmos três eixos 
temáticos. 

O primeiro foi denominado 
relação teoria e prática no estágio 
supervisionado, no qual os 
licenciandos discursaram sobre como 
a disciplina de estágio supervisionado 
não têm se constituído como espaço 
que possibilita a proximidade do 
professor com seu futuro ambiente de 
trabalho. 

Nunca teve uma visão crítica 
sobre o nosso trabalho. 
Professor nunca foi criticar 
realmente o que a gente tava 
fazendo. A gente entregou no 
final um trabalho, ele deu uma 
nota e pronto. Então a gente 
nunca vai saber o quanto era 
bom. Então eu acho que tinha 
que ter uma visão mais crítica 
por parte dos professores de 



 

 

 

educação, acompanharem 
mais nosso trabalho, saber 
como a gente tá fazendo essas 
oficinas, saber como a gente tá 
organizando e montando uma 
aula pra que eles possam 
criticar, e não só lá no final, 
mas durante o curso 
(Carolina). 
 
O segundo eixo temático trata 

das implicações da perspectiva 
CTSA no ensino de ciências, 
exploramos assim as concepções dos 
licenciandos frente às questões 
controversas no ensino de ciências. 

 
Eu tenho quase certeza que 
alguns tinham a opinião 
formada, mas a hora que você 
mostrou o outro lado... Porque 
eu acho que esse é o papel do 
professor, você tem que 
mostrar todos os lados. É, 
confundir o aluno, porque 
aprendendo o tema eles já têm 
a opinião deles formada, 
alguns já tinham opinião dos 
transgênicos: é bom. Mas aí 
quando você mostra o outro 
lado pra eles, aí eles passam a 
pensar (Carolina). 
 
E o terceiro eixo analisado foi 

denominado conteúdos 
contextualizados e o 
posicionamento do professor em 
sala de aula, no qual discutimos com 
os licenciandos como acham que 
deve ser o posicionamento do 
professor frente estes embates. 

 
Em nenhum momento a gente 

foi objetivo em falar „estamos nos 
posicionando de tal forma‟. A gente 

posicionou a discussão, expôs a 
discussão, já deixou claro que a 
gente queria que eles pensassem 
dessa forma, pensassem dessa 
forma não, vissem aquilo, refletissem 
sobre aquilo (Milena). 
 
Conclusões 
 

Sabendo que os modos atuais 
de produção de conhecimento não se 
restringem à construção de conceitos 
e não são orientados por saberes de 
uma única área ou especialidade, os 
conteúdos de ensino a serem 
trabalhados na educação básica e, 
consequentemente, na formação de 
seus professores, também precisam 
ser revistos e ampliados. Uma 
contribuição significativa do 
tratamento das QSC é a leitura mais 
humanística do campo científico que 
proporcionam, trazendo sempre para 
discussão o papel do professor de 
ciências em sala de aula, o papel do 
conteúdo na formação dos alunos e o 
modo dinâmico e contextualizado que 
este conteúdo deve ser trabalhado. 
Na discussão dessas temáticas 
controversas emergem aspectos 
éticos e morais que, ainda hoje, são 
reconhecidamente considerados 
tabus nas salas de ciências, o que 
demanda um posicionamento muito 
mais crítico e participativo dos 
professores – o que ficou bem 
explícito nas falas dos licenciandos 
participantes deste trabalho. 

 
Conforme visto, as questões 

sociocientíficas demandam a 
divergência de opiniões frente a 
determinado assunto, que não se 
esgota ou se resolve simplesmente 
com o argumento da ciência. 



 

 

 

Trazendo a situação para a aula de 
ciências, exige-se do professor a 
exploração de conteúdos de forma 
que extrapolem o conhecimento 
científico e entrem em contatos 
outras dimensões de raciocínio 
informal, não são tão fáceis de lidar, 
principalmente porque envolvem 
questões subjetivas, de crenças e 
valores, como a ética, moral, religião, 
política, etc. Formar o professor para 
lidar com esses conteúdos e com 
essas situações dinâmicas é um 
grande desafio para a educação do 
século XXI. Desta forma, ressaltamos 
a potencialidade que as questões 
sociocientíficas apresentam para o 
trabalho coletivo e para a 
compreensão contextualizada da 
natureza da ciência na formação de 
professores. 
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Resumen 
 

 
En este trabajo de investigación se pone atención a la necesidad e importancia de 
trabajar con Cuestiones Sociocientíficas (CSC) en la formación del profesorado, 
considerándolas como una manera concreta de abordar la comprensión de la 
naturaleza de la ciencia. Para lo cual se realizó una propuesta de una disciplina 
electiva en la cual participaron estudiantes de diversas licenciaturas y se abordó la 
CSC del Diagnóstico de preimplantación genética (DPG). Algunos resultados 
dicen sobre comprensiones iniciales de tipo racionalista, positivista, empirista y la 
falta de reconocimiento de implicaciones sociales del desarrollo científico. Al 
participar del abordaje de la CSC los estudiantes realizaron nuevas 
comprensiones, tales como: reconocimiento de la complejidad del trabajo científico 
el cual encierra aspectos éticos, procesos de construcción humana y 
especialmente que en la sociedad actual el desarrollo biotecnológico esta mediado 
por poder e intereses. 

 

Palabras clave: Formación de profesores, Diagnóstico de preimplantación 
genética, Enseñanza de las Ciencias.   
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Introducción 
 

A pesar de que existe una 
amplia literatura sobre Naturaleza de 
la Ciencia (NdC) en la formación de 
profesores (McComas, 1998; 
Lederman y Zeidler 2007; Auduriz-
Bravo 2007),  actualmente continua 
siendo relevante la realización de 
estos trabajos, ya que por décadas se 
estudió dicha comprensión, pero 
pocas fueron las propuestas para su 
mejoramiento, además el actual 
desarrollo del conocimiento científico 
y tecnológico está fuertemente 
influenciado por controversias de 
orden ético y moral que cuestionan la 
viabilidad y el futuro de las 
investigaciones. Tal como, los 
estudios sobre el mejoramiento 
genético, uso de células troncales 
embrionarias con fines médicos, entre 
otras, demostrando que la 
construcción del conocimiento 
científico abarca un alto grado de 
incertidumbre, riesgo y grandes 
polémicas en la sociedad.  

En este sentido el actual 
conocimiento científico presenta 
importantes desafíos para la 
formación del profesorado de ciencias 
y de las diversas áreas. La presente 
investigación delimita su desarrollo al 
siguiente cuestionamiento: ¿De qué 
forma el profesorado comprende la 
ciencia cuando se enfrenta a la 
controversia suscitada por el 
diagnóstico de preimplantación 
genética? Y considerando como 
objetivo general analizar y 
problematizar dichas comprensiones 
para la formación de licenciados de 
diversas áreas. 

Según Ratcliffe y Grace 
(2003), las CSC presentan 
características tales como: tener una 
base científica, ser un conocimiento 
de frontera, formar opiniones 
personales, ser presentadas por los 
medios de comunicación, envolver 
raciocinios éticos, análisis de costo-
beneficio e implicaciones globales y 
locales, además la CSC del  DPG, 
son poco delimitados, y en los 
procesos de enseñanza requieren de 
abordajes multidisciplinares y de una 
adecuada orientación de la 
controversia que suscitan. 

El DPG es una técnica que 
consiste en hacer una biopsia al 
embrión, en el estado de ocho células 
para estudiar las enfermedades 
genéticas y de esta manera, 
seleccionar la célula que será 
implantada en el útero (Mejía, 2009), 
situación que levanta grandes 
polémicas, entre ellas la selección y 
descarte de embriones, además 
actualmente la técnica no es usada 
exclusivamente para fines 
terapéuticos de detección de 
enfermedades, hay otras aplicaciones 
como la selección de sexo por 
motivos no médicos, la selección de 
embriones compatibles 
inmunológicamente que ya vienen  
siendo realizados en diferentes 
países (Malamud,2013), otras 
polémicas también dicen sobre la 
posibilidad de uso para la selección 
de características como altura, 
inteligencia, color de ojos, la cual 
hasta el momento ha sido de rechazo 
social y de prohibición.  

 
Metodología 
 



 

 

 

Para el estudio se adoptó la 
investigación cualitativa, la cual dice 
sobre el énfasis en los procesos de 
interpretación de las realidades 
sociales, o sea, la comprensión del 
mundo entendido como aquel que 
conocemos y experimentamos, el 
mundo representado (Bauer, Gaskell, 
Allum, 2002). 

Los participantes de la 
investigación correspondieron a 14 
estudiantes de licenciatura, 9 
hombres y 5 mujeres, estudiantes de 
diferentes áreas, siendo 6 de 
Biología, 4 de Pedagogía Infantil, 2 
de Ciencias Sociales, 2 de inglés. Las 
edades de estos estudiantes varían 
entre 17 y 29 años. La mayoría de 
estudiantes cursaban los últimos 
semestres. Los estudiantes 
participaron de la disciplina electiva 
“Formación de docentes en CSC”, 
ofrecida en el año de 2013, en una 
universidad colombiana. Fueron 
realizados 25 encuentros de dos 
horas cada uno. La disciplina tenía 
como responsable dos profesores. 
Uno de ellos con formación en 
filosofía y la primera autora de esta 
investigación, licenciada en Biología.  
 

La disciplina fue orientada con 
base en tres momentos siendo el 
primero la caracterización del grupo 
participante e indagaciones sobre 
concepción de ciencia, el segundo 
correspondiente al estudio de la CSC 
y un tercer momento de reflexiones 
sobre la relación entre CSC y 
formación del profesor. Para efectos 
de este trabajo sólo se presentará 
parte de los resultados y análisis del 
primer momento sobre 
comprensiones de ciencia. La 
consolidación de datos fue realizada 

a partir de varias lecturas de las 
transcripciones de los encuentros y 
entrevistas, los cuales fueron 
grabados en audio, así como, los 
escritos que produjeron los 
estudiantes. Todo el proceso contó 
con el debido consentimiento de los 
participantes. 

 
Resultados 
 

A partir de las primeras 
actividades sobre concepciones de 
ciencia identificamos tres 
dimensiones, la primera ciencia como 
bienestar, son aquellas expresiones 
que colocan este conocimiento como 
contribución positiva para la 
humanidad, dice también sobre una 
naturaleza neutra y que cualquier 
problema que envuelva el desarrollo 
científico corresponde a su 
aplicación, la segunda ciencia como 
conocimiento objetivo representada 
por visiones de un conocimiento 
exacto, sin errores y que funciona a 
partir del método científico, finalmente 
ciencias naturales como estatus 
superior, abarca las cuestiones 
presentadas especialmente por los 
estudiantes de Licenciatura en 
Pedagogía Infantil ante la falta de 
reconocimiento de las ciencias 
humanidades como ciencia, así como 
de los abordajes cualitativos y su 
validez. También indican que los 
currículos de la educación básica 
tienen un mayor interés por las 
Ciencias Naturales en contra de otros 
tipos de conocimiento. 

 
A partir de esas dimensiones 

consideramos que los aspectos 
propios de la epistemología de la 
ciencia orientados por preguntas 



 

 

 

como: ¿qué es la ciencia? ¿qué la 
caracteriza? ¿cómo se construye el 
conocimiento? ¿cuál es la validez de 
dicho conocimiento? y ¿cuál es su 
papel en la sociedad? son poco 
reflexionados por los estudiantes 
cuando procuran conceptualizaciones 
sobre ciencia, predominan 
concepciones positivistas y 
empiristas, así mismo, cuando 
aparecen comprensiones 
externalistas se consideran 
exclusivamente benéficas, afirmando 
que la ciencia es una actividad 
desinteresada. Las relaciones entre el 
desarrollo científico y su impacto en 
la sociedad son casi inexistentes. Se 
mantiene en los estudiantes 
concepciones del realismo científico, 
el cual considera que la ciencia busca 
construir descripciones y 
explicaciones verdaderas del mundo 
Chalmers (1993). No se detectaron 
afirmaciones sobre la comprensión de 
la institucionalización de la ciencia en 
la sociedad actual, aspecto relevante 
para ser considerado en los procesos 
de formación de profesores y en la 
formación de ciudadanos, pues la 
lógica tecnocrática, encierra una 
visión cientificista con aires 
democráticos, pero que realmente en 
este slogan se legitima  la exclusión e 
ignorancia de la mayor parte de los 
ciudadanos González, López e Luján 
(1996). 

En el proceso de abordaje de 
la cuestión sociocientífica a partir de 
diferentes actividades como lectura 
de noticias de periódico, exposiciones 
por grupos, debates y diálogos 
presentes en las entrevistas, se pudo 
identificar que los estudiantes de 
licenciatura en su mayoría entienden 
el DPG como una actividad científica 

de poder, pues éste genera 
problemas de desigualdad en los 
ciudadanos, además de llevar a una 
clasificación de personas, aquellas 
seleccionadas para no desarrollar 
enfermedades monogenéticas y las 
que tendrán enfermedades, en este 
mismo sentido, problemas de 
discriminación con las actuales 
personas que sufren de 
enfermedades graves, como ejemplo 
los casos de aneuploidias, costos de 
los servicios y hasta posibles 
procesos de elitización. Esta 
comprensión fue bastante pertinente 
para la movilización de posturas 
racionalistas y positivistas de la 
ciencia, pues como es discutido por 
Habermas (1987) al demostrar 
filosóficamente que el conocimiento 
científico como cualquier tipo de 
conocimiento humano, también está 
orientado por intereses técnicos, los 
cuales no son suficientes para 
democratizar la ciencia, que 
permanecería restringida a una 
racionalidad tecnocrática, llevando en 
consideración una nueva fuerza de 
producción capitalista, exigiendo un 
análisis crítico para que la ciencia sea 
orientada por otro tipo de intereses en 
pro de la humanidad y no sólo del 
mercado. 

Para el grupo de estudiantes 
de Licenciatura en Biología fue 
bastante marcado la comprensión de 
DPG con visiones deterministas, 
reconociendo que la ideología de la 
perfección humana no es posible, 
pues los organismos además de traer 
información genética interaccionan 
con el ambiente, como es citado por 
Leite (2006), se trata de un 
genocentrismo, un peligro de 
genomania, genes y genomas no se 



 

 

 

accionan en el vacío, también el 
ambiente debe ser considerado en la 
biología humana. Algunos 
estudiantes llegaron a cuestionar el 
hecho de que el ser humano pase por 
encima de los procesos de la 
selección natural. Con lo anterior 
podemos ver como la comprensión 
de ciencia como actividad social y 
cultural establece otras relaciones 
con otras actividades como la 
económica y la política. Aunque se 
diga que es una actividad autónoma, 
se puede decir que los científicos 
establecen determinadas reglas, 
valores, formas de producción y 
prácticas articuladas a un paradigma 
que garantiza la obtención de 
resultados estables en un tiempo 
determinado. 

Otra comprensión dice sobre la 
ciencia como foco de grandes 
controversias, cuestiones como 
instrumentalización de lo humano, ser 
humano como objeto de la ciencia, 
finalidades de la eugenesia positiva, 
cuestiones de dignidad humana, 
aplicación de la técnica masivamente 
como cualquier proceso prenatal y 
creencias religiosas que se 
constituyeron como escenario para 
activar discusiones éticas y morales, 
a pesar de que este aspecto ya viene 
siendo caracterizado en la literatura 
sobre CSC como los trabajos de 
Sadler y Zeidler (2004), 
consideramos al igual que Reis 
(2004) que no es una constante en el 
trabajo de salón de clases, mucho 
menos en la formación de los 
profesores, abriendo necesidades de 
un aprendizaje de las ciencias en 
concordancia con el pensamiento 
actual sobre la naturaleza de la 
ciencia, en la cual se posibilite a los 

futuros profesores elementos y 
motivación para participar en 
cuestiones de raciocinio moral y ético 
en ambientes públicos. 
 
Conclusiones 
 

El potencial de las cuestiones 
sociocientíficas para la comprensión 
de la naturaleza de la ciencia en la 
formación de profesores transciende 
de los aspectos epistemológicos de la 
ciencia para consideraciones 
sociológicas de la misma, de esta 
forma, el abordaje del DPG en la 
clase permitió que los estudiantes 
entendieran que hay una complejidad 
mayor al conceptualizar la ciencia, la 
cual abarca dilemas éticos, relaciones 
de poder e implicaciones sociales. 
Así mismo, se torna fundamental el 
esfuerzo por promover actividades 
que posibiliten la interacción de los 
estudiantes de diferentes áreas, en 
especial en abordajes de CSC las 
cuales son interdisciplinares y se 
orientan a la formación ciudadana.  
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RESUMEN 
 
En esta comunicación se presentan algunos resultados, producto del trabajo de 
Investigación realizado en el marco del Proyecto Iberoamericano de Evaluación de 
Actitudes Relacionadas con la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad (PIEARCTS), 
que contribuyen al análisis de las actitudes hacia las relaciones CTS de docentes 
en formación de último semestre y docentes en ejercicio de la Licenciatura en 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, a partir de la aplicación del Cuestionario de Opiniones 
sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad (COCTS). Se analizaron los resultados del 
COCTS a través del modelo de respuesta múltiple (MRM), destacando las 
actitudes adecuadas y positivas, las cuales, se podrían utilizar como elementos 
estructurantes de la re-construcción de actitudes negativas con el fin de lograr 
aprendizajes significativos. Los índices negativos de algunas frases, cuestiones y 
categorías podrían ser útiles para que en posteriores investigaciones se puedan 
planificar estrategias que logren su mitigación. 
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INTRODUCCIÓN 
 

«Las Instituciones de Educación 
Superior deben buscar áreas de 

investigación y enseñanza que 
puedan apuntar hacia cuestiones 

relativas al bienestar de la población 
y al establecimiento de una base local 

relevante y sólida en ciencia y 
tecnología» (CMES, 2009: 120)  

 
 
 
En la búsqueda de respuestas 

a los retos planteados a la 
universidad, el Proyecto 
Iberoamericano de Evaluación de 
Actitudes Relacionadas con la 
Ciencia, la Tecnología y la Sociedad 
(PIEARCTS), convocó a diversos 
grupos de investigación 
pertenecientes a siete países 
(España, Colombia, Brasil, México, 
Argentina, Portugal, Panamá), 
quienes realizaron una serie de 
estudios en una perspectiva 
educativa, centrada en los procesos 
de alfabetización científica y 
tecnológica, la naturaleza de la 
Ciencia y la Tecnología (NdCyT) y las 
relaciones entre la ciencia, la 
tecnología y la sociedad (CTS), con el 
propósito de evaluar las creencias y 
actitudes de estudiantes y profesores 
sobre las cuestiones de naturaleza de 
la ciencia y tecnología. (Vázquez et 
al, 2010) 

 
Es importante resaltar que la 

perspectiva investigativa, desde la 
cual se realizó el presente trabajo de 
investigación, emerge del movimiento 
denominado «Alfabetización 
Científica y Tecnológica» (Bybee, 
1977: 85), el cual estudia el impacto 

de la ciencia y la tecnología en la 
sociedad, así como las influencias de 
la sociedad en el desarrollo científico 
y tecnológico. El movimiento ciencia, 
tecnología y sociedad descubrió hace 
años las nuevas necesidades 
culturales de los ciudadanos que 
viven rodeados de ciencia y 
tecnología en las actuales sociedades 
del conocimiento, proponiendo una 
educación científica renovada, 
integradora y contextualizada, 
individual y socialmente. Como una 
respuesta global a esos retos 
educativos nació el lema de 
alfabetización científica y tecnológica 
para todos, que pretende mejorar la 
educación satisfaciendo la necesidad 
social de comprensión pública de la 
ciencia y tecnología; la naturaleza de 
la ciencia y tecnología, es decir, el 
conocimiento sobre qué son y cómo 
funcionan ciencia y tecnología (CyT) 
en el mundo actual, es el componente 
más innovador de la alfabetización 
para todos (Vázquez, 2008: 282). 

 
En este proyecto, las actitudes 

hacen referencia a las distintas 
posiciones sobre los temas y 
contenidos propios de la naturaleza 
de la ciencia. El concepto de actitud 
es amplio, pues se refiere a 
disposiciones psicológicas personales 
que implican la valoración, positiva o 
negativa, de un objeto a través de 
respuestas explícitas o implícitas. «Es 
la valoración afectiva de un objeto, 
que contiene a su vez elementos 
cognitivos y de conducta y por ello se 
acerca más a los temas CTS que son 
complejos y están cargados de 
valores» (Manassero, Vázquez, & 
Acevedo, 2004: 300). El término 
“actitudes” tomado de la Psicología 



 

 

 

social, por su propia definición, está 
constituido por un componente 
cognitivo, otro componente de 
evaluación afectiva (acuerdo o 
desacuerdo) y un componente de 
disposición a actuar o tomar 
decisiones. Las tres dimensiones 
mencionadas, proporcionan 
elementos novedosos para entender 
los juicios que construyen las 
personas a la hora de asimilar ideas y 
analizar las cuestiones CTS. 

 
El diagnóstico de las creencias 

y actitudes de los estudiantes 
universitarios que se forman como 
educadores de ciencias en los temas 
CTS, se considera un problema 
relevante para esta investigación y un 
indicador de la alfabetización en C y 
T. Por ello, uno de los objetivos 
propuestos fue identificar las 
actitudes hacia las relaciones CTS de 
docentes en formación y docentes en 
ejercicio de la Licenciatura en 
Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental, con el fin de definir cuál es 
el impacto que está generando el 
programa de formación de profesores 
en los futuros docentes de ciencias. 

En este estudio se identifican 
los puntos fuertes y débiles y las 
necesidades de formación en CyT, 
las cuales se deducen de los 
resultados obtenidos, y en 
consecuencia, se plantean las 
posibles estrategias necesarias para 
mejorar la situación de la educación 
en CyT en el programa de formación 
de maestros en la Universidad. La 
enseñanza de las ciencias debe 
aportar en forma decidida a la 
apropiación crítica del conocimiento 
científico, a la generación de 
condiciones y mecanismos que 

promuevan la formación de nuevas 
actitudes hacia la ciencia y hacia el 
conocimiento científico. 
 
METODOLOGÍA  
 

La población de este estudio 
está conformada por ocho (8) 
docentes en ejercicio y diez (10) 
estudiantes de último semestre de la 
Licenciatura en Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental de la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la 
UPTC, cinco (5) son de género 
masculino y cinco (5) de género 
femenino, de diversas edades y un 
año de experiencia en la docencia de 
básica y media secundaria de 
colegios públicos del departamento 
de Boyacá. 

 
Para obtener la información en 

este proyecto, se utilizaron los dos 
cuestionarios F1 y F2 con las 30 
cuestiones seleccionadas del COCTS 
para el proyecto PEARCTS y se 
realizaron entrevistas a 81 
estudiantes, incluyendo los diez (10) 
de último semestre, como muestra 
representativa de todo el programa, 
con el fin de identificar las 
percepciones que ellos tienen acerca 
de qué es la ciencia, la tecnología, las 
relaciones CTS y la importancia del 
estudio de estos temas para su 
formación como futuros docentes. 

 
El COCTS adopta un modelo 

de respuesta múltiple (MRM) que 
permite la valoración de todas las 
alternativas propuestas para una 
cuestión, las cuales fueron 
construidas empíricamente a partir de 
entrevistas y preguntas abiertas 
(Vázquez et al; 2006:5). Todas las 



 

 

 

cuestiones constan de un enunciado 
de pocas líneas donde se plantea un 
problema de un tema CTS respecto al 
cual se desea conocer la actitud de la 
persona encuestada, seguido de una 
lista de frases que ofrece un abanico 
de diferentes justificaciones sobre el 
tema, en la metodología de este 
trabajo el análisis se realiza por 
frases, categorías, y cuestiones. Esta 
evaluación diagnostica permitirá tanto 
análisis cualitativos como la 
aplicación cuantitativa de la 
estadística inferencial, convirtiéndose 
en instrumento amplio, flexible, valido 
y fiable. 

 
El análisis estadístico (SPSS) 

de las medias de cada una de las 
frases para toda la muestra describe 
una distribución hacia valores 
actitudinales positivos, los limites 
inferiores de las cuestiones no 
alcanzan el valor mínimo (-1), 
mientras que algunas frases se 
acercan más al valor superior o 
máximo (+1). 
 
 
RESULTADOS 
 

Los parámetros utilizados para 
realizar una primera aproximación a 
la descripción estadística son el 
índice actitudinal mínimo y máximo, la 
media y la desviación típica de cada 
frase, cada categoría y cada cuestión. 
Como resultados del estudio se 
obtuvieron las grandes medias 
globales de los promedios de los 
índices de cada una de las frases, 
categorías y cuestiones aplicados a 
los encuestados para las formas 1 y 2 
del COCTS (Tabla 1). 

 

Como se observa en la tabla 1. 
el análisis de las medias de cada una 
de las frases para toda la muestra (no 
publicada aquí por su gran extensión) 
muestra una distribución hacia 
valores actitudinales positivos, los 
limites inferiores de las cuestiones no 
alcanzan el valor mínimo (-1), 
mientras que algunas frases se 
acercan más al valor superior o 
máximo (+1).  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1. Parámetros actitudinales estadísticos de la distribución de la media de los 
índices actitudinales estandarizados de cada profesor (-1, +1) correspondientes a 
las respuestas al conjunto de cuestiones del COCTS F1 y F2 

 
 

Media F1 
Std. Deviation 

F1 
Sig. F1 Media F2 

Std. 
Deviation F2 

Sig. F2 

Media 
puntuaciones 

0,041 0,562 0,453 
 

-0,013 
 

0,481 
 

0,531 

Adecuadas
a
 0,378 0,415 0,438 0,446 0,408 0,398 

Plausibles
a
 -0,082 0,515 0,438 -0,073 0,372 0,499 

Ingenuas
a
 -0,072 0,470 0,468 -0,231 0,386 0,547 

Índice Global 
Ponderado° 

0,046 
 

0,229 0,418 
 

0,047 
 

0,213 
 

0,485 
 

 
Nota: *promedio de las puntuaciones medias individuales de cada frase 
a. promedio de las medias de los índices actitudinales estandarizados de las frases 
adecuadas, plausibles e ingenuas, respectivamente, de cada profesor. 
 ° Promedio de las medias de los tres anteriores (adecuadas, plausibles e 
ingenuas) 

 



 

 

 

Los parámetros descriptivos de 
los índices medios de cada uno de 
los grupos de frases adecuadas, 
plausibles e ingenuas muestran 
notables diferencias, muy similares a 
otros estudios (Manassero, Vázquez, 
& Acevedo, 2004: 304), los indices de 
actitud son más altos y positivos en 
las frases adecuadas (F1 y F2), e 
ingenuas (F1 y F2) y en caso de las 
plausibles (F1) el valor es positivo 
pero esta alejado de el indice maximo 
(+1), de igual manera, se observa la 
presencia de indices negativos en las 
frases palusibles (F2). Esto indica 
que la contribución de las tres 
categorias al indice actitudinal global 
es diferente. Los docentes en 
formación encuestados tienen más 
facilidad para identifcicar frases 
adecuadas, un poco menos para las 
ingenuas y todavia menos para las 
plausibles (parcialmente adecuadas). 

 
Las frases con índices muy 

positivos exhiben diversos rasgos 
colectivos, en primer lugar, se 
observa que algunas frases con 
índices muy positivos pertenecen a 
unas cuestiones repetidas. La 
primera cuestión (40161) tiene dentro 
de todos los resultados, varias frases 
con los índices más positivos, se 
refiere a la Responsabilidad social en 
cuanto a la contaminación.  

 
La formación en el enfoque 

CTS de los docentes en ejercicio de 
Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental, debe constituir una de sus 
prioridades. Como se pudo evidenciar 
en las entrevistas realizadas, muchos 
de los docentes tienen formación 
profesional en el área de la 
asignatura que enseñan, es 

indispensable diseñar estrategias 
didácticas y pedagógicas para los 
mismos docentes, que les permita 
salir de su paradigma tradicional de 
enseñanza de las ciencias naturales 
a nivel de la educación superior, y 
motivando a re-crear, imaginar, 
planear y diseñar las propuestas 
curriculares con base en el enfoque 
CTS, partiendo de los conceptos 
integradores que estructuran sus 
propuestas de los contenidos 
programáticos, con una proyección a 
las temáticas o problemáticas locales, 
regionales, nacionales y globales 
según las necesidades académicas, 
tecnológicas o profesionales que se 
establezcan en el Proyecto 
Académico Educativo. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

Los docentes en ejercicio 
participantes en este estudio son 
conscientes de los vacíos 
conceptuales sobre temas 
relacionados con la NdCyT, lo cual 
motiva su compromiso a actualizarse 
continuamente y estar preparados 
para las metas establecidas en el 
nuevo milenio y estar a la vanguardia 
de la formación de futuros 
Licenciados en Ciencias Naturales. 

 
 
Los docentes en formación de 

la Licenciatura en Ciencias Naturales 
y Educación Ambiental, deben estar 
en constante actualización para 
permanecer a la vanguardia en la 
formación de los futuros ciudadanos 
del país, teniendo en cuenta los 
avances de la ciencia y la tecnología 
y su relación con el diario vivir de las 



 

 

 

nuevas generaciones de estudiantes 
de las Instituciones Educativas de 
carácter público y privado. 

 
Los temas en donde se 

observaron diferencias significativas 
entre docentes (índices actitudinales 
positivos) y docentes en formación 
(índices actitudinales negativos) son 
los siguientes: Motivaciones, 
decisiones por consenso, 
provisionalidad, método científico, 
estatus Epistemológico, esquemas de 
clasificación. 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 

BYBEE, R. W. (1977). «The 
New Transformation of Science 
Eduction». Sci Educ, 85 97. 
CMES (Consejo Mexicano de 
Educación Superior) (2009) «Las 
nuevas dinámicas de la educación 
superior y de la investigación para el 
cambio social y el desarrollo». En: 
Perfiles educativos, 31 (126), pp.119-
126 
 

MANASSERO, María, 
VÁZQUEZ, Ángel. ACEVEDO J.A. 
(2004) «Evaluación de las actitudes 
del profesorado respecto a los temas 
CTS: nuevos avances 
metodológicos». En: Enseñanza de 
las Ciencias, 22(2), 299-312. 
 

VÁZQUEZ, Ángel, 
MANASSERO, María., ACEVEDO-
DÍAZ, Antonio, ACEVEDO-ROMERO, 
Pilar. (2006). «El modelo de 
respuesta múltiple aplicado a la 
evaluación de las actitudes sobre la 
Ciencia, la Tecnología y la Sociedad 
(CTS)». En: I Congreso 

Iberoamericano de Ciencia, 
Tecnología Sociedad e Innovación 
CTS +I, México, 1-11 
 

VÁZQUEZ, Ángel. (2008). 
«Reseña de Presentación del 
Proyecto Iberoamericano de 
Evaluación CTS». En:EUREKA sobre 
Enseñanza y Divulgación de las 
Ciencias, 5(003), 282-283. 
 

VÁZQUEZ ALONSO, 
Manassero Maria, & TALAVERA, 
Marisa. (2010). «Actitudes y 
creencias sobre la naturaleza de la 
ciencia y la Tecnología en una 
muestra representativa de jóvenes 
estudinates». En: Revista Electrónica 
de Enseñanza de las Ciencias, 9(2), 
333-352. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 

COMUNICACIONES 
 

(Eje 4) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Facultad de Educación 

 
 



 

 

 

 
 

La incorporación de la Ciencia de la Sostenibilidad en la 
Formación de Docentes en Educación CTSA 

 

 

Amparo Vilches (Amparo.Vilches@uv.es)  

Daniel Gil Pérez (Daniel.Gil@uv.es) 

Universitat de València 

 

 

RESUMEN 

 

La estrecha vinculación de los problemas socioambientales que caracterizan la 
actual situación de emergencia planetaria reduce la efectividad del tratamiento por 
separado que se suele realizar desde distintas disciplinas. Se precisa por ello una 
nueva área de conocimientos, una Ciencia de la Sostenibilidad, que las integre y 
permita abordar globalmente, sin reduccionismos, el sistema cada vez más 
complejo constituido por las sociedades humanas y los sistemas naturales con los 
que interaccionan y de los que forman parte. Esa es la razón de ser de la Ciencia 
de la Sostenibilidad, cuyo objetivo explícito es contribuir a la transición a la 
Sostenibilidad, es decir, señalar el camino hacia sociedades sostenibles. En este 
trabajo se fundamenta el origen y la necesidad de impulsar este nuevo campo de 
conocimientos y su imprescindible inclusión, por tanto, en la formación del 
profesorado. 

 

 

Palabras claves: Interacciones CTSA, Ciencia de la Sostenibilidad, Formación del 
profesorado, Transición a la Sostenibilidad.  
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Introducción: Implicación de la 
comunidad científica en la 
construcción de un futuro 
sostenible 

 

El movimiento CTS se ha 
enfrentado a graves distorsiones de 
la naturaleza de la ciencia y la 
tecnología que constituyen serios 
obstáculos a la familiarización con la 
cultura científica. Muy en particular, 
este movimiento ha combatido las 
visiones descontextualizadas del 
desarrollo científico-técnico, poniendo 
de relieve las estrechas vinculaciones 
ciencia-tecnología-sociedad y 
contribuyendo así a comprender la 
relevancia social de dicho desarrollo y 
la importancia de una alfabetización 
científica que genere vocaciones para 
proseguir estudios científicos y que 
haga posible la participación 
ciudadana en la toma de decisiones 
sobre problemas que le afectan 
(Fourez, 1997; Martins, Paixão, F. & 
Marques, 2004). 

 

El hecho de que Rachel Carson –
investigadora y difusora de los 
efectos nocivos del DDT- sea 
considerada la madre tanto del 
ecologismo como del movimiento 
CTS, nos indica ya que este 
movimiento ha estado implicado, 
desde sus orígenes, en acciones 
como las denuncias contra las 
diversas formas de contaminación, la 
defensa de la biodiversidad, etc., que 
hoy forman parte del reto de construir 
un futuro sostenible. En este proceso, 
el movimiento CTS ha convergido con 
otra potente corriente educativa, la 
Educación Ambiental. Esta 
convergencia se ha traducido incluso 

en cambios en el mismo nombre del 
movimiento, que muchos denominan 
ahora CTSA, incorporando la A de 
ambiente para resaltar la importancia 
de los problemas socioambientales 
vinculados a la actividad científica 
(como origen y también como 
solución). 

 

La creciente gravedad de esta 
problemática socioambiental –que ha 
llevado a hablar de “Límites del 
planeta”, “Huella ecológica” y, en 
definitiva, de “Emergencia planetaria” 
(Bybee, 1991)– ha dado lugar al 
surgimiento del concepto de 
“Sostenibilidad” y a fundamentados 
llamamientos dirigidos tanto a la 
comunidad educativa como a la 
científica, para que contribuyan a la 
necesaria transición a la 
Sostenibilidad (Lubchenco, 1998). 
Llamamientos que han dado ya lugar 
a desarrollos científicos y 
tecnológicos importantes en campos 
como la puesta a punto de recursos 
energéticos limpios y sostenibles, el 
aumento de la eficiencia de aparatos 
y procesos (con el consiguiente 
ahorro energético), la producción 
ecológica de alimentos, la reducción y 
reciclado de los desechos, la 
prevención de catástrofes, la 
recuperación de ecosistemas 
dañados, etc. De hecho en 
publicaciones científicas pueden 
encontrarse numerosas 
contribuciones orientadas al logro de 
la sostenibilidad, relacionadas con 
distintas disciplinas científicas: 
Química Verde, Ecología Industrial, 
Física e Ingeniería para el Medio 
Ambiente, Economía baja en 
carbono, etc. Y del mismo modo, una 



 

 

 

amplia literatura muestra 
innumerables contribuciones desde la 
dimensión CTSA, la Educación 
Ambiental y más recientemente la 
Educación para la Sostenibilidad. 

 

Ciencia de la Sostenibilidad: nuevo 
campo de conocimientos para la 
construcción de un futuro 
sostenible que potencia la 
participación ciudadana 

 

Nos encontramos así, por una 
parte, con una creciente gravedad de 
problemas que amenazan con una 
degradación irreversible de las 
condiciones de vida en el planeta y, 
por otra, con un número también 
creciente de investigaciones y 
propuestas para hacer frente a dichos 
problemas que han dado lugar, como 
ya hemos señalado, a notables 
realizaciones a favor de la 
Sostenibilidad. Pero, pese a la 
importancia de estas contribuciones 
de distintas áreas de conocimiento, 
se ha empezado a comprender sus 
serias limitaciones, debido a que los 
problemas que se pretende resolver 
están estrechamente vinculados y se 
potencian mutuamente, por lo que no 
pueden abordarse separadamente. 
No es posible resolver un único 
problema –ya sea el agotamiento de 
recursos, el cambio climático, la 
pobreza extrema o la crisis 
económica- sin tener en cuenta su 
vinculación con los restantes. Esta 
estrecha vinculación de los 
problemas socioambientales que 
caracterizan la grave situación de 
emergencia planetaria reduce la 
efectividad de su tratamiento por 
separado realizado por distintas 

disciplinas, por lo que se precisa una 
nueva área de conocimientos, una 
Ciencia de la Sostenibilidad, que 
integre campos aparentemente tan 
alejados como, por ejemplo, el de la 
economía, el del estudio de la 
biodiversidad y el de la eficiencia 
energética, pero que tienen en común 
el referirse a acciones humanas que 
afectan a la naturaleza.  

 

Se hace evidente, en definitiva, la 
necesidad de abordar globalmente, 
sin reduccionismos, el sistema cada 
vez más complejo constituido por las 
sociedades humanas y los sistemas 
naturales con los que interaccionan y 
de los que, en definitiva, forma parte. 
Esa es la razón de ser de la naciente 
Ciencia de la Sostenibilidad, cuyo 
objetivo explícito es contribuir a la 
transición a la Sostenibilidad, es 
decir, señalar el camino hacia una 
sociedad sostenible (Komiyama & 
Takeuchi, 2006).  

 

Se trata de una ciencia nueva para 
un nuevo período de la historia de la 
humanidad, el Antropoceno, en el que 
el planeta está experimentando 
grandes cambios, debidos 
principalmente a la acción de los 
seres humanos y que afectan desde 
la biodiversidad hasta a la 
composición de la atmósfera, 
amenazando la supervivencia de la 
propia especie humana. Puede 
afirmarse por ello que nos 
encontramos ante una profunda 
revolución científica: después de la 
revolución copernicana que vino a 
unificar Cielo y Tierra, después de la 
Teoría de la Evolución, que 
estableció el puente entre la especie 



 

 

 

humana y el resto de los seres 
vivos… ahora estaríamos asistiendo 
a la integración del desarrollo social 
(económico, industrial, cultural…) con 
los procesos del llamado mundo 
natural. Se derriban así barreras 
como la que separaba las ciencias 
sociales de las naturales, haciendo 
posible la comprensión de las 
interacciones humanidad/medio físico 
al abordar conjuntamente una 
problemática que es sistémica y 
compleja.  

 

Pero la revolución científica que 
supone la Ciencia de la Sostenibilidad 
va más allá de su carácter 
interdisciplinar y resulta aún más 
profunda: se trata de una ciencia 
transdisciplinar que potencia la 
participación ciudadana desde el 
origen de los estudios realizados, es 
decir, que apuesta por una plena 
integración ciencia/sociedad que 
rompa el aislamiento del mundo 
académico y multiplique la efectividad 
del trabajo conjunto. No se trata, 
pues, de esperar a que los 
movimientos ciudadanos reaccionen 
a posteriori ante los efectos negativos 
de un determinado desarrollo 
tecnocientífico, sino de implicarles 
desde el primer momento en los 
análisis y toma de decisiones. Son, 
por tanto, características, las de este 
nuevo campo de conocimientos, que 
estaban prefiguradas, en buena 
medida, en las propuestas educativas 
del movimiento CTSA, que ahora se 
ven potenciadas y enriquecidas. 

 

 

Y las estrategias de esta nueva 
ciencia transformadora deben 
responder a una visión amplia, 
holística, tanto espacial como 
temporalmente: han de estar 
concebidas en una perspectiva 
“glocal” (a la vez global y local) y a 
largo plazo, esforzándose en anticipar 
riesgos y obstáculos y en aprovechar 
tendencias positivas. Y esta visión 
amplia, esta cosmovisión que 
fundamenta la Ciencia de la 
Sostenibilidad se dirige a la 
construcción de una sociedad 
sostenible, en la que el crecimiento 
depredador e insolidario es sustituido 
por un desarrollo sostenible, 
susceptible de “satisfacer las 
necesidades de la generación 
presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias 
necesidades" (Comisión Mundial del 
Medio Ambiente y del Desarrollo, 
1988). 

 

Y en el desarrollo de esta nueva 
Ciencia la educación está jugando y 
ha de seguir jugando un papel 
esencial, como demanda su carácter 
transdisciplinar. Así lo destacan 
Komiyama y Takeuchi (2006) en el 
Editorial del primer número de la 
revista Sustainability Science: 
“quisiéramos enfatizar el papel clave 
de la educación en este proceso […] 
Es particularmente esencial que se 
logre interesar a la generación que 
será adulta a mediados del siglo XXI -
cuando se espera que se alcancen 
valores críticos en la disponibilidad de 
fuentes de energía y de otros 
recursos- en los problemas de 
sostenibilidad y en cómo resolverlos”. 



 

 

 

Ciencia de la Sostenibilidad y 
formación del profesorado 

 

Si, como hemos señalado, el papel 
de la educación es esencial en la 
transición a la Sostenibilidad, es 
imprescindible dirigir la atención a la 
necesidad de incorporar la 
Sostenibilidad y la Ciencia de la 
Sostenibilidad en la formación del 
profesorado. Se propone para ello su 
inmersión en la cultura de la 
Sostenibilidad, con el fin de que 
puedan contribuir a la educación de 
una ciudadanía responsable y 
preparada para participar en la toma 
de decisiones y hacer frente a los 
graves problemas socioambientales a 
los que se enfrenta la humanidad con 
la adopción de medidas 
fundamentadas. 

 

La introducción de la Sostenibilidad 
como dimensión transversal que debe 
impregnar el currículo en la formación 
del profesorado ha constituido un 
hecho importante en los últimos años. 
En particular en el caso español ha 
sido así tanto por lo que se refiere al 
Máster Universitario de formación del 
Profesorado de Secundaria como en 
los nuevos títulos de Grado de Infantil 
y Primaria. La Sostenibilidad aparece 
en los objetivos de las titulaciones, 
las competencias y en los contenidos 
de algunas disciplinas (Vilches y Gil 
Pérez, 2013). 

 

A lo largo de los últimos años, se 
han puesto en marcha programas de 
actividades para la formación del 
profesorado de los diferentes niveles 
educativos, así como en el Máster de 

Investigación en Didáctica de las 
Ciencias Experimentales, en la 
Universidad de Valencia, que intentan 
favorecer que los futuros docentes 
aprendan los contenidos mediante un 
proceso de investigación e 
impregnación en la cultura de la 
Sostenibilidad; un proceso de 
enseñanza y aprendizaje como el que 
se pretende que utilicen después con 
su alumnado. En evaluaciones 
realizadas por los futuros docentes 
que han participado en dichos cursos, 
un alto porcentaje de los mismos 
valora el tema de la Sostenibilidad 
como uno de los que más le ha 
interesado del currículum abordado. 
Esta valoración positiva se percibe 
también en la elección de temas 
vinculados a la Educación para la 
Sostenibilidad y la Ciencia de la 
Sostenibilidad para la realización de 
los Trabajos Fin de Máster. 

 

La realización de estos cursos, con 

especial atención al reciente 
surgimiento del nuevo campo de 
conocimientos de la Ciencia de la 
Sostenibilidad y la necesidad de 
contribuir a su desarrollo, forma parte 
de una amplia línea de investigación 
y acción educativa que venimos 
impulsando desde hace años en 
torno a la formación de la ciudadanía 
para encarar el problema global de la 
situación del mundo y las necesarias 
medidas que se deben adoptar. Una 
línea de investigación en la que se 
encuentra implicado un amplio equipo 
de docentes de diferentes niveles 
educativos y que también se extiende 
al campo de la educación no formal 
(museos, prensa, documentales, 
exposiciones…), investigando, 



 

 

 

desarrollando y evaluando 
propuestas para contribuir a una 
mejor formación del profesorado y de 
la ciudadanía en general. 

 

Conclusiones y Perspectivas 

 

Hemos intentado justificar en este 
trabajo la necesidad de incorporar el 
estudio de la Sostenibilidad y la 
Ciencia de la Sostenibilidad en la 
educación y, muy en particular, en la 
formación del profesorado. El 
desarrollo de esta dimensión esencial 
de la formación docente se verá cada 
vez más enriquecido por el cuerpo 
integrado de conocimientos que está 
construyendo la Ciencia de la 
Sostenibilidad al que, a su vez, las 
distintas áreas van a seguir 
contribuyendo con el objetivo común 
de hacer posible la transición a 
sociedades sostenibles. Un objetivo y 
un gran reto al que la enseñanza y la 
formación del profesorado de ciencias 
tienen mucho que aportar (Vilches y 
Gil Pérez, 2013). 
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RESUMEN 

 

Esta comunicación tiene como objetivo mostrar los primeros resultados de un 
estudio que pretende resaltar el papel de la Química Verde, o Química para la 
Sostenibilidad, en la Educación científica y la Formación del profesorado, para 
contribuir desde ese campo a la Ciencia de la Sostenibilidad y por tanto a la 
transición hacia sociedades sostenibles. Para ello se avanzarán algunos 
resultados de un análisis llevado a cabo acerca de la atención que la enseñanza y 
la propia investigación en el campo de la investigación didáctica están prestando a 
las aportaciones de la Química Verde, con el fin de impulsar su incorporación en la 
formación del profesorado para una mejor educación de la ciudadanía y la 
adopción de medidas para contribuir a la construcción de un futuro sostenible. 

 

 

Palabras claves: Química Verde, Química para la Sostenibilidad, Interacciones 
CTSA, Ciencia de la Sostenibilidad, Formación del profesorado. 
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Introducción 

 

La asamblea General de la ONU 
proclamó el 2011 como el Año 
Internacional de la Química para 
concienciar al público sobre las 
contribuciones de la misma al 
bienestar de la humanidad. Con ello 
se pretendía hacer comprender el 
relevante papel de la Química en 
nuestras sociedades, en particular el 
desafío al que nos enfrentamos: la 
construcción de un futuro sostenible 
en el que Química debe desempeñar 
un importante papel. Por tanto  

 

 

abordar esta problemática en las 
clases de ciencias, y en la formación 
del profesorado, contribuirá, así 
mismo, a superar algunas reticencias 
e incomprensiones hacia el papel y la 
responsabilidad de la Química frente 
a los problemas del planeta, 
favoreciendo así el interés de los 
jóvenes hacia la Química y su 
estudio.  

 

Un papel que ya está siendo 
plasmado en el campo denominado 
Química Verde o Sostenible (Garritz, 
2009), sin olvidar las aportaciones de 
sus antecedentes en la Química 
Ambiental y los desarrollados en la 
Química Atmosférica. En esencia, 
todos ellos impulsan desarrollos en el 
campo de la Química coherentes con 
las necesarias medidas científico-
tecnológicas para la transición hacia 
la Sostenibilidad.  

 

La Química Sostenible (Green 
Chemistry) supone un cambio 

fundamental en la forma en que la 
ciencia plantea el diseño químico y 
las síntesis de las sustancias: 
significa el diseño, desarrollo y 
aplicación de productos y procesos 
químicos para la reducción o 
eliminación del uso y generación de 
sustancias peligrosas para la salud 
humana y para el medio ambiente. La 
Química Sostenible, de la que 
merece la pena destacar su carácter 
preventivo ya que pretende evitar los 
problemas antes de que ocurran, se 
basa en doce principios, formulados 
originalmente a finales de los años 90 
del pasado siglo por Paul Anastas y 
John Warner (1998) en su libro Green 
Chemistry: Theory and Practice. 

 

Sin embargo, a pesar del 
reconocimiento de sus avances, la 
gran cantidad de publicaciones, 
encuentros, conferencias, etc., que 
están teniendo lugar en torno a la 
Química Verde (ver, por ejemplo, la 
Red de Química sostenible de la 
Royal Society of Chemistry, Green 
Chemistry Network), su contribución a 
la Sostenibilidad y su importante 
papel en la enseñanza y en la 
alfabetización científica de la 
ciudadanía, la hipótesis que orienta la 
investigación es que la Educación en 
Ciencias en España le está prestando 
todavía una escasa atención.  

 

Metodología 

 

En esta fase de la investigación se 
han analizado hasta el momento 
libros de texto y materiales didácticos 
utilizados en nuestro país, así como 
revistas del campo de la enseñanza 



 

 

de las ciencias españolas, estudiando 
hasta qué punto está presente de 
manera adecuada la Química para la 
Sostenibilidad. Del mismo modo, 
mediante cuestionarios y entrevistas 
a docentes en formación y en activo, 
se han estudiado sus percepciones 
acerca del papel que dicho campo 
emergente de la Química está 
jugando y puede jugar en la 
Educación de Ciencias y muy 
particularmente en la formación del 
profesorado.  

 

Se pretende así responder a los 
numerosos llamamientos de expertos 
e instituciones mundiales para que la 
educación, toda la educación 
incluyendo, claro está, la Educación 
Química, preste atención a los 
problemas y desafíos que afectan a la 
humanidad, contribuyendo a la 
búsqueda de soluciones y a la 
formación de una ciudadanía 
responsable y preparada para la toma 
de decisiones (Tilbury, 1995; Hart, 
2007; Vilches y Gil Pérez, 2013). 

 

Por lo que se refiere al diseño para 
el análisis de libros de texto y 
materiales didácticos españoles, para 
estudiar la atención que prestan a la 
Química Verde, se analizaron 
diferentes libros de los cuatro cursos 
comprendidos entre 3º de ESO y 2º 
de Bachillerato de Química. Se 
realizó un estudio minucioso de 
dichos libros de texto utilizando una 
red de análisis validada y diseñada 
para esta investigación, que facilita la 
recogida de datos, estudiando las 
referencias a la Química Verde, así 
como la profundidad con que el tema 
es abordado, si procede. 

 

El conjunto de revistas 
seleccionado para analizar lo 
constituyen algunas de las más 
utilizadas en investigación e 
innovación en Didáctica de las 
Ciencias en España (Alambique, 
Enseñanza de las Ciencias, Eureka, 
REEC, Educació Química). 
Separadamente también se analizó 
una revista de ámbito internacional y 
otra no educativa (en una sección 
dedicada a la educación) con la 
finalidad de ver hasta qué punto 
prestan atención a la Química Verde. 
Se analizaron todos los artículos de 
los volúmenes comprendidos entre 
los años 2005-2013 con el fin de 
comprobar si se realizan 
investigaciones en el campo de la 
didáctica de la Química, en el periodo 
de la Década de la Educación por un 
Futuro Sostenible, instituida por 
Naciones Unidas. En esencia, con 
este diseño se pretendía además 
contribuir a precisar y orientar la 
investigación que se estaba 
realizando. 

 
Así mismo, se elaboraron 

cuestionarios para profesorado en 
formación, cuestionarios y entrevistas 
para docentes en activo, con el 
objetivo central de analizar si 
conocen el concepto de Química 
Verde y sus aportaciones al campo 
de la Química, de dónde procede 
este conocimiento (pretendíamos 
saber si lo habían abordado en sus 
estudios universitarios o de 
secundaria) sí como su opinión 
acerca de la importancia de su 
inclusión en la enseñanza de las 
ciencias. En el caso del profesorado 



 

 

en activo, las entrevistas se 
completaban con dos cuestiones para 
conocer si incorporaban en sus 
clases atención a la Química Verde o 
para la Sostenibilidad y, en su caso, 
cómo pensaban que convendría 
hacerlo. 

 

Algunos resultados 

 

Por lo que se refiere al análisis de 
la atención prestada por los libros y 
materiales didácticos a la Química 
Verde, los cuestionarios se han 
aplicado a 18 libros de texto de Física 
y Química de los niveles que van de 
3º de ESO hasta 2º de Bachillerato, 
analizándose un total de 195 
capítulos. Se ha observado que 
solamente en 3 de los capítulos 
analizados se hace alguna referencia 
a la Química Verde, entre ellas, 
mencionan la Química Sostenible, 
introducen el concepto de Química 
Verde y los principios en que se basa. 
Aun así el tratamiento que se le da 
es, en general, muy superficial. Es 
importante señalar que se han 
encontrado muchas ocasiones donde 
se podía haber introducido 
referencias a la Química Verde por su 
vinculación directa con los 
contenidos, incluso se han detectado 
referencias relacionadas con algunos 
de sus principios sin citarla, lo que 
supone ignorar la existencia de este 
campo de la Química tan relevante en 
la actualidad.  

 Los resultados del análisis de 
las revistas españolas seleccionadas, 
en esta primera fase de la 
investigación, muestran que de los 
1386 artículos revisados solo un 

0,58% hacen referencia o tratan de 
alguna manera el concepto de 
Química Verde. Por otro lado, de los 
149 artículos analizados de los años 
indicados en una revista española del 
ámbito de la Industria Química, en la 
sección de Enseñanza de la Química, 
solo un 2,1% hacen referencia al 
concepto de Química Verde. Estos 
resultados convergen en la dirección 
de la hipótesis de trabajo y ponen de 
manifiesto que la atención que la 
investigación y la innovación en el 
campo de la educación científica, en 
nuestro país, están dando a la 
Química Verde como herramienta 
para contribuir a la formación 
ciudadana, es muy baja.  

 

Por otra parte, además del análisis 
llevado a cabo entre las revistas 
españolas, como ejemplo de “buenas 
prácticas” se ha analizado también 
una revista de carácter internacional 
de investigación específica en el 
campo de la enseñanza de la 
Química de amplia difusión. De los 
436 artículos analizados en la revista 
Educación Química, entre los años 
2005 a 2013, se han encontrado un 
4.59% de artículos que hacen 
referencia y tratan con detenimiento 
el concepto de Química Verde en la 
educación científica.  Este 
resultado pone de manifiesto la 
importancia dada a la Química Verde 
en la investigación en el campo de la 
Química, en este ejemplo de una 
revista de amplia utilización en el 
ámbito internacional y muy 
particularmente en el mundo 
iberoamericano. 

 



 

 

En el ámbito de la formación del 
profesorado, aspecto central de la 
investigación que estamos llevando a 
cabo, los resultados son semejantes 
a los obtenidos con el análisis de 
textos y de revistas especializadas. 
Se aplicó un cuestionario (preparado 
para analizar los conocimientos sobre 
este nuevo campo de la Química que 
es la Química para la Sostenibilidad y 
la importancia que se le concede) a 
21 estudiantes del Máster de 
Formación del Profesorado de 
Secundaria de la especialidad de 
Física y Química, antes de haber 
abordado el tema dedicado a la 
Educación por la Sostenibilidad, 
donde esta problemática se trata. 
Con una evaluación rigurosa teniendo 
en cuenta los criterios, en realidad 
ninguna de la respuesta se podría 
considerar adecuada, es decir que 
ningún docente conoce realmente el 
concepto de Química Verde o 
Química Sostenible, ya que las 
respuestas son relativas al significado 
etimológico de la expresión pero en 
ningún momento se hace referencia a 
que trate de un campo específico de 
la Química o se mencionan los 
principios en que se basa. En las 
respuestas consideradas correctas 
(14.29%) se nombran 
superficialmente algunos de los 
principios y dicen conocer el concepto 
a través de los estudios universitarios 
cursados o de los medios de 
comunicación. Por último se les 
pregunta si consideran la Química 
Verde un tema importante dentro del 
currículum y en este caso dos tercios 
de los profesores en formación 
piensan que se debería prestar más 
atención a la Química Verde o para la 

Sostenibilidad dentro del currículum 
de Química. 

Por lo que respecta a las 
entrevistas realizadas a profesores en 
activo, se llevaron a cabo entrevistas 
a 3 profesores de Física y Química de 
Secundaria de Centros Educativos de 
la ciudad de Valencia y a dos 
profesores del departamento de 
Didáctica de las Ciencias 
Experimentales y Sociales de la 
UVEG, uno de ellos con más de 20 
años de experiencia docente en 
secundaria (N=5). Se trata por ahora 
de una muestra pequeña que se 
espera ampliar en una próxima fase 
de la investigación. Al ser 
preguntados sobre si conocen el 
concepto de Química Verde, tres de 
los cinco profesores entrevistados 
afirman conocer el concepto pero 
cuando desarrolla su respuesta en 
ningún momento se hace referencia a 
que trate de un campo específico 
dentro de la Química ni se conocen 
los principios en que se basa y se 
apoyan en aspecto etimológicos para 
explicarlo. Solo uno de los profesores 
afirma haber tratado de manera 
transversal el concepto de Química 
Verde en sus clases pero en muy 
escasas ocasiones. Finalmente se les 
pregunta si creen que debería estar 
incluido en el currículum de Química 
y todos los entrevistados responden 
afirmativamente ya que, en su 
opinión, lo que nos parece esencial, 
contribuiría a comprender el papel de 
la Química en la sociedad y el medio 
ambiente y por tanto a mejorar la 
visión de los estudiantes hacia la 
Química.  

 



 

 

Algunas conclusiones y 
Perspectivas 

 

En definitiva, como se ha podido 
comprobar, estos primeros resultados 
refuerzan nuestras conjeturas 
iniciales, de que la atención prestada 
de la educación científica a las 
aportaciones de la Química Verde es, 
en general, escasa en nuestro país 
pero, al mismo tiempo, en 
cuestionarios y entrevistas realizadas 
a docentes en formación y en activo 
se considera esencial su inclusión en 
currículum de Química para contribuir 
a mostrar una visión más adecuada y 
real del papel de la Química en la 
sociedad y el medio ambiente 
(relaciones CTSA) contribuyendo a 
resolver problemas socioambientales 
a los que nos enfrentamos y por ello 
a mejorar las actitudes y a aumentar 
el interés del alumnado hacia la 
Química y su enseñanza.  

 

Como ya se ha explicado, el 
objetivo de esta investigación no está 
centrado únicamente en el análisis de 
la situación señalando sus posibles 
avances o deficiencias y limitaciones, 
sino que se pretende, a partir de los 
análisis realizados, con el diseño y 
puesta a prueba de medidas de 
intervención para estudiantes y en la 
formación del profesorado, contribuir 
a hacer que la Química para la 
Sostenibilidad y sus aportaciones 
sean una herramienta eficaz para 
mejorar las percepciones del 
alumnado y profesorado en formación 
en torno a la situación del mundo y a 
las medidas que se requieren 
adoptar. Favoreciendo así su 
implicación para incorporar la 

Química Verde -como una 
componente esencial de la nueva 
Ciencia de la Sostenibilidad (Vilches y 
Gil Pérez, 2013)- en las clases de 
ciencias y contribuyendo a la 
formación de una ciudadanía 
consciente de la situación de 
emergencia planetaria y preparada 
para participar en la toma de 
decisiones fundamentadas y dirigidas 
a la construcción de un futuro 
sostenible.   
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RESUMO 
 
O presente relato de pesquisa descreve brevemente o “Projeto Alfabetização 
Científica no contexto da Sustentabilidade Socioambiental” e apresenta os 
resultados da avaliação final da primeira fase do mesmo no que diz respeito, 
principalmente, à formação de educadores a partir do ensino de ciências a 
crianças e pré-adolescentes, por intermédio de uma práxis, na qual, a Educação 
Ambiental foi o eixo integrador das ações. Foi um estudo de caso que utilizou 
como técnicas, a entrevista e a observação participante, cujos desfechos 
apontaram indícios de que a Educação Ambiental, nas vertentes inter (trans) 
disciplinares do conhecimento e da vivência participativa, pode potencializar a 
formação continuada de educadores que assumem a prática de serem agentes 
socioambientais locais visando à alfabetização científica de cidadãos críticos e 
autônomos na perspectiva do Movimento CTSA, utilizando-se da horta educativa 
como artefato pedagógico. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Formação de professores. Ensino de ciências. Alfabetização 
científica. Sustentabilidade socioambiental. 
 



 

 

INTRODUÇÃO 
 

Se uma pessoa alfabetizada é 
uma pessoa que sabe ler o mundo 
(Freire, 1989) e se a alfabetização 
científica pode ser entendida como 
uma linguagem para a descrição e 
compreensão do mundo natural  
 
 
(Chassot, 2003), a leitura do mundo 
como parte da educação científica 
deveria começar na infância e 
continuar por toda a vida (Roitman, 
2005; Roitman, 2007; Keim, 1993). 
Porém, não é esta a realidade nas 
escolas brasileiras, e o ensino de 
ciências acaba por se tornar sem 
sentido para os nossos jovens 
(Lobino, 2007). Uma das causas 
desse problema é a falta de formação 
dos professores para efetivar a 
alfabetização científica para crianças 
e pré-adolescentes e, portanto, esta 
pesquisa trabalhou com professores 
de ciências interessados em dar 
respostas às perguntas que nascem 
da curiosidade natural das crianças e 
pré-adolescentes, e discutir assuntos 
relevantes à sua vida e ao seu 
cotidiano, em especial, assuntos 
relativos à ciência e a tecnologia. 

 
Foi dentro dessa perspectiva 

que surgiu o projeto “Alfabetização 
Científica no Contexto da 
Sustentabilidade Socioambiental”, na 
Escola Municipal de Ensino 
Fundamental (EMEF) Tancredo 
Almeida Neves (TAN), da cidade de 
Vitória/ES (Brasil) e desenvolvido no 
campo da Educação Ambiental (EA) 
a partir de um artefato pedagógico 
central que foi a Horta Educativa 
medicinal e a de olericultura. Uma 

das metas desse Projeto foi a 
formação de professores reflexivos e 
pesquisadores que transcendessem o 
campo da ecologia e orbitassem na 
perspectiva política e econômica, no 
contexto da educação crítica e 
transformadora (Loureiro et al, 2006; 
Machado et al, 2013), impactando 
noutra leitura de mundo na 
perspectiva do Movimento Ciência, 
Tecnologia, Sociedade e Ambiente 
(CTSA), conforme Santos e Auler 
(2011). 

 
 O presente relato de pesquisa 

teve como objetivo descrever 
brevemente o “Projeto Alfabetização 
Científica no contexto da 
Sustentabilidade Socioambiental” e 
apresentar os resultados da avaliação 
final da primeira fase do mesmo no 
que diz respeito, principalmente, à 
formação dos educadores a partir do 
ensino de ciências a crianças e pré-
adolescentes, dentro da perspectiva 
do Movimento CTSA, visando 
colaborar no desenvolvimento de 
cidadãos críticos e envolvidos com a 
sustentabilidade socioambiental. 

 
DESCRIÇÃO DOS PONTOS 
BÁSICOS DO PROJETO 
 

O “Projeto Alfabetização 
Científica no contexto da 
Sustentabilidade Socioambiental” se 
fundamentou na pedagogia histórico-
crítica (Saviani, 2011) e apresentou 
uma postura inter (trans) disciplinar 
no ensino de Ciências Naturais a 
partir da EA como eixo central, a qual 
foi contextualizada, de um lado, 
envolvendo a comunidade escolar em 
suas diferentes áreas do 
conhecimento, e de outro, a 



 

 

participação da comunidade local, 
lideranças comunitárias, pais dos 
alunos etc., conforme esquema que 
se segue.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Esquema de realização do “Projeto Alfabetização Científica no contexto da 

Sustentabilidade Socioambiental” 

 



 

 

O projeto previu, para a 
primeira fase, realizada em 2013, um 
curso de formação inicial continuada 
(FIC) de educadores socioambientais, 
planejamento de atividades 
desenvolvidas pela coordenação 
pedagógica da escola em parceria 
com professores do IFES e atividades 
inter e transdisciplinares 
desenvolvidas pelos professores na 
regência de suas aulas. Participaram 
da primeira fase estudantes dos anos 
finais da referida escola como 
bolsistas do Programa de Iniciação 
Científica Júnior (PIBICJr), 
professores do ensino fundamental, 
pedagogos, gestores, representantes 
da comunidade, bolsistas do PIBIC 
da Licenciatura em Química/IFES, 
pesquisadores e orientandos do 
Programa de Pós-Graduação em 
Educação em Ciências e Matemática 
(EDUCIMAT/IFES), num esforço de 
articular extensão, ensino e pesquisa, 
a partir do acompanhamento, análise 
e intervenção in locu.  

 
A participação democrática, 

como forma de conhecer os espaços 
conquistados de cidadania 
sustentável e desenvolver os meios 
de exercê-la, e a perspectiva 
ambiental, entendida como interação 
entre natureza, sociedade, economia 
e cultura, foram os eixos integradores 
do trabalho como um todo. 

 
METODOLOGIA 
 

Este relato nasceu da avaliação 
das atividades da primeira fase do 
projeto, com uma descrição dos seus 
pontos básicos, desenvolvida no ano 
de 2013, e inicio do planejamento das 
atividades da segunda fase, que será 

desenvolvido em 2014. Foi um estudo 
de caso, cuja característica é que os 
participantes visam à descoberta 
(Lüdke & André, 1986, p. 18) e feito a 
partir de uma pesquisa qualitativa, 
cujo ambiente natural da pesquisa foi 
a EMEF TAN, situada na periferia da 
cidade de Vitória, Estado do Espírito 
Santo.  

 
Os dados neste estudo foram 

coletados mediante a técnica de 
observação participante realizada 
pelos pesquisadores em contato 
direto com o ambiente. Essa técnica 
não seguiu uma estrutura pré-
elaborada, mas a coleta dos dados 
não deixou de ser metódica, pois a 
mesma ocorreu no momento da 
observação, ou imediatamente após, 
por meio da notas descritivas e 
analíticas conforme Laville e Dionne 
(1997, p. 180). Também se investigou 
a situação por meio da técnica de 
entrevista com os participantes do 
projeto, privilegiando o aspecto da 
formação de educadores. 
 
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA 
PRIMEIRA FASE 
 

Participaram da entrevista, 11 
(onze) pessoas, cujos resultados dos 
três aspectos analisados a respeito 
do projeto foram: 1) Quais os 
aspectos mais relevantes do 
trabalho desenvolvido no ano de 
2013?: 6 (seis) respostas citaram a 
importância do projeto para a EA; 4 
(quatro) citaram o engajamento do 
projeto com a comunidade e 1 (uma) 
resposta citou a relevância do projeto 
para a construção do conhecimento 
crítico; 2) Em que aspectos o 
projeto foi falho neste ano de 



 

 

2013?: 5 (cinco) pessoas 
responderam que houve pouca 
participação nos encontros, seja de 
inscritos, de professores e da 
comunidade; 2 (duas) citaram que o 
fator tempo foi negativo, pois eram 
curtos para os debates; 1 (uma) 
pessoa respondeu que não houve 
ponto negativo; 1 (uma) resposta 
citou a falta de visitas a espaços da 
cidade com áreas verdes; 1 (um) 
participante se referiu à falta de 
organização e 1 (uma) pessoa se 
referiu a si própria, por ter faltado 
alguns encontros. 3) Quais as 
sugestões que você daria para que 
o projeto possa alcançar seus 
objetivos?: 7 (sete) respostas 
sugeriram melhoras nas oficinas e 
encontros, diversificando atividades e 
assuntos; 2 (duas) respostas citaram 
a importância de haver mais 
participação da comunidade externa; 
1 (uma) resposta sugeriu que 
houvesse a oportunidade de 
participação nos planejamentos dos 
encontros e 1 (uma) pessoa sugeriu 
que o projeto continuasse. 

 
Nos aspectos descritivos da 

observação participante ressaltaram-
se alguns conceitos que reforçaram a 
idéia inicial e foram resumidos em 
algumas palavras-chave destacadas 
pelos pesquisadores: Estrutura, 
Participação comunitária, 
Conhecimentos científicos, Aspectos 
ambientais, Iniciação da EA na vida 
dos jovens, Prática com a medicina 
tradicional, Legislação ambiental, 
Liderança / formação de opinião, 
Horta como oportunidade para o 
aprendizado, Planejamento a partir 
das opiniões de cada um, Ampliação 
do envolvimento e participação dos 

professores, Criticidade, Extensão 
universitária, Integração 
multidisciplinar. 

 
Entre os aspectos analíticos da 

observação participante, várias 
situações apontaram que o projeto 
cumpriu a missão de construir e 
socializar o conhecimento científico 
entre jovens e adultos, trazendo a 
proposta da horta educativa como 
eixo integrador entre escola-
comunidade. Entre elas, três 
relacionadas à formação na ação do 
professor/pesquisador se 
destacaram, como, por exemplo, a 
experiência de uma professora de 
ciências que desenvolveu um projeto 
de pesquisa a partir da horta 
medicinal durante seis meses com 
uma equipe de 10 (dez) adolescentes 
e envolveu professores de diversas 
áreas; o trabalho de uma professora 
de matemática que ensinava 
matemática a partir da horta de 
olericultura, envolvendo a escola em 
várias atividades educativas e o 
desenvolvimento do projeto de 
produção de sabão reutilizando óleo 
de cozinha não descartado no 
ambiente. Vale ressaltar que todas 
estas ações passaram por uma 
reflexão no Curso de Formação de 
Professores em suas diversas 
oficinas. 

 
Embora o projeto ainda esteja 

em andamento, observaram-se 
inúmeras ações que tem contribuído 
para se comprovar que é possível a 
formação na ação de professores que 
se especializam no ensino de 
ciências a partir do eixo temático 
“cidadania sustentável”. Observaram-
se também alguns pontos de 



 

 

estrangulamento que dificultam o 
processo, entretanto, estes foram 
ultrapassados pelos sujeitos que 
apostam numa outra forma de estar e 
agir no/com o mundo, portanto, na 
construção de uma nova cultura: a 
cultura científica e a cultura da 
sustentabilidade socioambiental. 

 
 
CONCLUSÕES 
 

Em síntese, conclui-se que, 
mediante as mudanças sócio-
culturais ocorridas no planeta nos 
últimos trezentos anos, 
potencializando seus efeitos, como a 
excludente globalização econômica e 
depredação ambiental, urgem que as 
instituições escolares e acadêmicas 
repensem seu papel. Neste sentido, 
necessário se faz que ocorra o 
resgate do protagonismo docente a 
partir de uma formação diferenciada 
para conceber, elaborar e 
implementar um projeto político 
pedagógico cidadão, articulando-o a 
outros segmentos sociais, em 
especial os pais. Esta participação 
aponta para uma re-leitura de mundo 
que possa dialetizar ciência, 
tecnologia, sociedade e ambiente na 
busca de uma cultura de 
sustentabilidade à vida cidadã, 
apesar das contradições quase 
sempre naturalizadas. Dessa forma, a 
pergunta inicial começou a ser 
respondida pouco a pouco, com 
indícios de que as vertentes inter 
(trans) disciplinares da EA e da 
vivência participativa, podem 
potencializar a formação continuada 
de educadores para serem agentes 
socioambientais locais visando à 
alfabetização científica de cidadãos 

críticos e autônomos na perspectiva 
do Movimento CTSA. É importante 
ressaltar que o projeto já está em sua 
segunda fase de execução conforme 
planejamento traçado para o ano de 
2014.  
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Resumo 
 
Esta comunicação apresenta os resultados da investigação realizada no âmbito de 
um projeto de ativismo ambiental, envolvendo alunos do 8.º ano e os respetivos 
professores de Ciências Naturais e Tecnologias de Informação e Comunicação, 
com a duração de quatro meses.  O projeto enquadrou-se no Projeto WeAct, 
desenvolvido pela Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Pretendeu-se 
fazer desenvolver nos alunos competências de Conhecimento, Raciocínio, 
Comunicação e Atitudinais  - concorrentes para o desenvolvimento de 
competências de Ativismo, identificar as principais dificuldades por eles 
manifestadas e conhecer as apreciações feitas pelos dois professores envolvidos 
no projeto no que respeita às atividades realizadas. 

 
Palavras-chave: Ativismo, TIC, Trabalho de Projeto, Desenvolvimento de 
Competências, Educação em Ciências. 
 
 



 

 

Introdução 
 

Implícito ao conceito de 
literacia científica está o 
desenvolvimento de capacidades e 
atitudes – científicas e relativas à 
ciência – consideradas fundamentais 
à participação ativa e responsável 
dos cidadãos em processos 
decisórios relacionados com ciência e 
tecnologia (Reis, 2006; Hodson, 
2011). São muitos os desafios que 
afetam as sociedades atuais, os 
quais envolvem, também, aspetos 
relacionados com a ciência, 
tecnologia, sociedade e ambiente 
(Martins et al., 2010)–enfrentá-los 
pressupõe compreendê-los, tomar 
decisões e agir. De acordo com 
Hodson (2011), a ação comunitária 
baseada em pesquisa e investigação 
pode considerar-se uma importante 
dimensão da literacia científica: 
envolver os alunos nessa ação 
permite-lhes adquirir e desenvolver a 
noção de que, mais do que meros 
consumidores de conhecimento, eles 
podem, criticamente, construí-lo 
(Sperling & Bencze, 2010).  

 

No entanto, as práticas 
escolares devem estar em 
consonância com tais pressupostos, 
colocando a ênfase nos próprios 
alunos, na promoção do seu desejo 
de questionar, investigar, discutir e 
criticar diferentes perspetivas e, com 
isso, ajudá-los a construir as suas 
próprias conclusões (Reis, 2004). Aos 
alunos devem ser dadas 
oportunidades para que, no seu 
percurso escolar, desenvolvam ações 
apropriadas, responsáveis e eficazes 

sobre questões de interesse social, 
económico e ambiental (Hodson, 
2003). A realização de iniciativas de 
educação junto de outros cidadãos 
afigura-se como uma estratégia 
possível de envolvimento de alunos e 
professores em ação sociopolítica 
sobre questões sócio-científicas em 
contexto escolar. Tal possibilita-lhes 
ampliar o seu conhecimento acerca 
dos problemas em causa e 
desenvolver competências de 
investigação e cidadania participativa 
e fundamentada (Reis, 2013), 
permitindo-lhes uma aprendizagem 
significativa como consequência do 
envolvimento ativo nessas ações 
(Roth, 2001). Estas, mais do que se 
assemelharem ao futuro poder de 
cidadania dos alunos, manifestam já 
esse poder - saindo reforçada a 
perceção da relevância da escola 
para a vida. Neste modelo de ensino 
das ciências, centrado nos alunos e 
nos problemas que consideram 
socialmente relevantes, diferentes 
formas de trabalho podem emergir. 
As tecnologias de informação e 
comunicação (TIC) devem ser 
equacionadas, já que a sua utilização 
pelos alunos é um elemento 
motivador capaz de atrair a sua 
atenção (Ponte, 2000). A produção 
de vídeos digitais em sala de aula 
consubstancia-se como motivadora e 
vantajosa para os alunos (Hilton, 
2010) - quando a mesma tem por 
base problemáticas ambientais e o 
objetivo de sensibilizar e promover 
alterações comportamentais, 
fundamenta-se numa conceção de 
ciência e educação em estreita 
relação com a conquista da cidadania 
(Almeida, Rezende & Lima, 2013). 



 

 

 
Metodologia 
 

No presente estudo, realizado 
no âmbito do projeto WeAct – 
Promoting Collective Activism on 
Socio-Scentific Issues – desenvolvido 
pelo Instituto de Educação da 
Universidade de Lisboa (Reis, in 
press), pretendeu-se identificar as 
potencialidades de uma abordagem 
interdisciplinar entre as Ciências 
Naturais (CN) e as TIC no 
desenvolvimento de um projeto de 
ativismo ambiental cuja finalidade 
fosse a promoção da mudança 
comportamental relacionada com o 
temapoluição. Pretendeu-se fazer 
desenvolver nos alunos 
competências de Conhecimento, 
Raciocínio, Comunicação e 
Atitudinais concorrentes para o 
desenvolvimento de competências de 
Ativismo; identificar as principais 
dificuldades manifestadas pelos 
alunos, assim como conhecer as 
apreciações tecidas pelos 
professores envolvidos no projeto. O 
estudo incluiu um grupo de 30 alunos 
de uma turma do 8.º ano e o 
respetivo professor de TIC; a 
professora de CN adotou o duplo 
papel de docente e investigadora. A 
temática investigada pelos alunos – 
poluição – integra a unidade 
Perturbações no Equilíbrio dos 
Ecossistemas do Currículo Nacional 
do Ensino Básico. Os alunos 
escolheram e investigaram os 
subtemas de modo a adquirirem 
conhecimentos que lhes permitissem 
a construção de vídeos. A sua 
posterior divulgaçãovisou a 
sensibilização e a mudança de 
comportamentosda comunidade 

escolar.A abordagem investigativa 
seguida foi qualitativa. No processo 
de recolha e análise de dados fez-se 
uso de diferentes técnicas: 
observação, inquérito e análise 
documental; para o efeito foram 
construídos e/ou adaptados e 
aplicados diversos instrumentos de 
recolha de dados: grelhas de 
observação, questionários e notas de 
campo. As fontes utilizadas para a 
recolha dos dados foram os alunos e 
as suas produções, assim como os 
dois professores. Os dados 
recolhidos foram tratados de modo a 
ser possível estabelecer 
comparações no sentido de avaliar as 
evoluções dos alunos nos cinco 
domínios de competências 
investigados: Conhecimento, 
Raciocínio, Comunicação, Atitudes e 
Ativismo. 

 
 
Resultados 
 
Através das etapas do projeto os 
alunos realizaram diferentes 
atividades, construídas com a 
finalidade de lhes possibilitar a 
mobilização eficaz de competências 
nos cinco domínios referidos. Os 
resultados indicam que a maioria 
conseguiu, de um modo bastante 
satisfatório, manifestá-las e 
desenvolvê-las. Os alunos revelaram, 
desde cedo,empenho e 
responsabilidade na realização das 
tarefas, cumprindo os prazos 
estipulados - essa atitude, estando 
presente ao longo de todo o projeto, 
foi mais evidente nas etapas finais de 
construção e divulgação dos vídeos. 
Tal deve-se ao maior entusiasmo e 



 

 

motivação pelo facto de estarem a 
trabalhar a pares e com recurso às 
TIC, bem como ao facto das sessões 
de divulgação dos vídeos se terem 
constituído como oportunidades para 
darem a conhecer o seu trabalho e 
obterem feedback - algo que os 
alunos pareceram valorizar. Esta 
valorização das críticas foi igualmente 
manifestada noutras etapas do 
projeto, durante as quais os alunos 
tiveram a oportunidade dereformular 
e melhorar o seu trabalho, 
nomeadamente os textos que 
produziram após a pesquisa dos 
temas. O trabalho realizado nas aulas 
de TIC permitiu aos alunos 
desenvolvera autonomia e a 
capacidade de gestão do tempo na 
realização das tarefas. O trabalho a 
pares colocou os alunos perante 
opiniões e ideias divergentes, e, fruto 
disso, promoveu neles o 
desenvolvimento de capacidades de 
prevenção e resolução eficaz de 
conflitos. O projeto proporcionou aos 
alunos inúmeras oportunidades para 
refletirem criticamente sobre o 
trabalho desenvolvido:  e se 
mostraram estar conscientes do seu 
desempenho e das suas dificuldades, 
foram igualmente capazes de 
proceder a uma análise e propor 
estratégias para a superação 
daquelas. 

 

 Através do seu envolvimento 
no projeto, os alunos adquiriram mais 
conhecimento sobre as causas, 
consequências e estratégias de 
prevenção e mitigação dos três tipos 
de poluição trabalhados. As principais 
dificuldades respeitam ao processo 

inicial de pesquisa e síntese da 
informação sobre os temas do 
projeto. Apesar da pesquisa ter sido 
orientada, os alunos revelaram 
dificuldades na seleção da 
informação pertinente atendendo às 
fontes indicadase aos tópicos de 
pesquisa fornecidos. Em atividades 
prévias de pesquisa (habitualmente 
não orientada) muitos produtos da 
pesquisa dos alunos cingiam-se a 
cópias integrais dos textos-fonte. 
Neste projeto, o caráter orientado da 
pesquisa confrontou-os com a 
necessidade de analisar, selecionar e 
sintetizar a informação – fazendo 
emergir as dificuldades. Tal 
possibilitou uma abordagem formativa 
posterior em sala de aula.Envolver os 
alunos num projeto de ativismo 
ambientalimplicou fazer desenvolver 
naqueles, capacidades de ativismo 
que os levassem a querer agir e a 
agir de facto. Tais capacidades 
desenvolvem-se quando os alunos 
(a) reconhecem a importância de agir 
e de se envolver em ações capazes 
de contribuir para a resolução de 
problemas sociais, (b) consideram 
possuir capacidades para 
desenvolver tais iniciativas e, por 
último (c) conhecem meios através 
dos quais essas iniciativas se podem 
desenvolver. Desde cedo os alunos 
reconheceram a importância do seu 
envolvimento em iniciativas que 
contribuíssem para a resolução de 
problemas ambientais, contudo a 
expressão de tal reconhecimento foi 
mais notória e convicta no final do 
projeto. Por outro lado, ainda que se 
tenha verificado uma evolução 
positiva quanto ao reconhecimento da 
posse de capacidades de ativismo, 
em alguns alunos persistiram dúvidas 



 

 

a este respeito: através da análise 
das respostas ao questionário final da 
etapa de divulgação foi possível 
verificar que estes alunos se 
percecionam ainda como crianças e, 
por isso, incapazes de uma ação que 
transforme a sociedade. Por último, a 
passagem pelo projeto permitiu aos 
alunos conhecer e experimentar um 
meio através do qual podem ser 
desenvolvidas iniciativas de ativismo: 
quando questionados sobre possíveis 
meios de ação capazes de ajudar a 
resolver problemas ambientais, a 
maioria dos alunos refere a 
realização e divulgação de vídeos 
sobre essas temáticas como principal 
exemplo. Na opinião do professor de 
TIC, o projeto proporcionou aos 
alunos uma excelente oportunidade 
para o desenvolvimento de 
competências operacionais e 
cognitivas ao nível das novas 
tecnologias e, acima de tudo, o 
reforço da autonomia individual para 
a resolução de problemas e 
processos comunicacionais em rede. 
O professor destaca como positivos o 
envolvimento criativo dos alunos, a 
capacidade demonstrada na 
exploração de recursos digitais até 
então ignorados e a capacidade de 
estruturação e organização de um 
trabalho desenvolvido em grupo. 
Destaca igualmente o sentido de 
responsabilidade, compromisso e 
cumplicidade dos alunos para com os 
professores, assim como a qualidade 
dos vídeos produzidos - para o 
professor, o caráter interdisciplinar do 
projeto terá sido fundamentalpara a 
manifestação e desenvolvimento dos 
referidos aspetos. A  desejada 
articulação de conteúdos e 
linguagens para a construção e 

consolidação de conhecimentos e 
capacidades científicas e 
tecnológicas foi, em sua opinião, 
concretizada através do presente 
projeto. Com efeito, a organização 
atempada deste tipo de parcerias no 
início do ano letivo permitiria à 
disciplina de TIC a criação de 
contextos ricos e objetivos para a 
exploração de diversas unidades 
programáticas. Para a professora de 
CN a experiência permitiu colocar em 
prática diferentes estratégias de 
avaliação do desempenho dos alunos 
e, assim, ajustar a sua ação em 
função dos resultados obtidos. 
Permitiu-lhe, igualmente, reconhecer 
a importância do contexto de ensino-
aprendizagem nas efetivas 
aprendizagens dos alunos: o contexto 
de projeto interdisciplinar, envolvendo 
etapas sequenciais e prolongadas, 
permitiu aos alunos desenvolver a 
noção de pertença a algo maior, que 
transcende a sala de aula, e encarar 
as disciplinas de CN e TIC não como 
entidades finitas em si mesmas, mas 
antes sobreponíveis e igualmente 
necessárias para o cumprimento dos 
objetivos do projeto; o trabalho com 
as TIC motivou os alunos e tornou-os 
mais próximos dos professores, tendo 
transformado a relação entre ambos. 
Através da experiência desenvolvida, 
a professora reconheceu que os 
alunos valorizaram o facto das suas 
opiniões serem consideradas, assim 
como as críticas construtivas, o 
trabalho a pares e a utilização das 
TIC. Como resultado, empenharam-
se mais e aprenderam melhor. A 
experiência permitiu ainda à 
professora conceber e desenvolver 
um projeto em parceria com outro 
professor. O trabalho interdisciplinar 



 

 

desenvolvido constituiu uma 
importante oportunidade de 
aprendizagem conjunta e de reflexão 
sobre os alunos e a eficácia das 
estratégias utilizadas. 

 

Conclusões 
 

Através do projeto a maioria 
dos alunos conseguiumanifestar e 
desenvolver diferentes competências 
de Conhecimento, Raciocínio, 
Comunicação e Atitudinais - tal 
permitiu-lhes o desenvolvimento de 
competências de Ativismo. As 
principais dificuldades respeitam ao 
processo de pesquisa de informação. 
Os alunos teceram comentários 
positivos ao projeto, revelando 
particular entusiasmo nas etapas de 
construção e divulgação dos vídeos. 
A grande maioria reconheceu a 
importância de agir e participar em 
iniciativas que contribuam para 
resolver problemas sociais, 
reconhecendo possuir capacidades 
para as desenvolver e 
experimentando um novo meio 
através do qual podem ser 
desenvolvidas. No que respeita ao 
impacto no desenvolvimento 
profissional dos docentes, a 
investigação permitiu reconhecer a 
importância de envolver os alunos 
num trabalho de projeto que, 
simultaneamente, envolva outros 
docentes e disciplinas: tal possibilitou, 
aos alunos, uma maior motivação 
para as aprendizagens e, aos 
professores, um trabalho colaborativo 
catalisador de reflexões e de novas 
práticas de ensino. 
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RESUMEN 

Se muestran resultados de un estudio para mejorar la comprensión sobre la 
naturaleza de la ciencia y tecnología (NdCyT) de profesores en formación, a través 
de la enseñanza y evaluación de una secuencia de enseñanza-aprendizaje (SEA) 
sobre decisiones tecnológicas, promoviendo el aprendizaje social desde una 
mirada holística que contempla sus emociones. 
 
  
PALABRAS CLAVES: Investigación - Profesores en formación - NdCyT/CTS – 
SEA - Decisiones tecnológicas - Aprendizaje social - Emociones 
 
 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Este estudio vinculado al Proyecto 
Iberoamericano sobre la Naturaleza 
de la Ciencia y la Tecnología 
(EANCYT) EDU2010-16553 
financiado por Plan Nacional de I+D 
del Ministerio de Ciencia e Innovación 
(España), afronta el problema 
educativo de enseñar sobre la 
naturaleza de la ciencia y la 
tecnología como una via posible para 
lograr  la alfabetización científico-
tecnológico de todo ciudadano.         
      

 
Se incide a través de la SEA: Luces 

y sombras de la Tecnología (Hugo, et 
ál., 2012) en la formación de futuros 
profesores de ciencias exactas  
y naturales, y de enseñanza primaria 
(FPs), pensándolos como agentes 
multiplicadores para generaciones 
futuras.  

 
La misma pretende mejorar la 

comprensión acerca de las 
«decisiones tecnológicas que afectan 
a la ciudadanía y que contribuyen a 
cambiar el mundo» (Acevedo et ál., 
2005: 125): quiénes las 
toman/deberían tomarlas, cómo, a 
quiénes favorecen/deberían 
favorecer; qué valores subyacen/ 
deberían subyacer, cuáles son sus 
consecuencias a corto, mediano y 
largo plazo. 

 
Se plantea el impacto que la 

catástrofe de Fukushima produjo en 
la toma de decisiones sobre políticas 
energéticas de algunos países, 
focalizándose en la complejidad de 
condicionantes y actores que las 
mismas encierran (Cózar, 2002: 344). 

Promueve el aprendizaje social a 
través de la participación ciudadana 
en un supuesto Foro Internacional 
sobre Políticas Energéticas 
Sustentables, en el que los FPs 
asumen distintos roles (empresario, 
científico, político, ecologista…), en 
un debate entre dos grupos, con 
argumentos a favor y en contra de la 
controvertida tecnología nuclear, y de 
otras energías alternativas. 

 
Desde una mirada holística de los 

aprendizajes, «las emociones 
secundarias generadas, tienen un 
alto poder motivacional y un 
importante rol en la toma de 
decisiones conscientes cuando se 
aprende a enseñar ciencias por 
autorregulación» (Hugo et ál., 
2009:3405). La calidad de las mismas 
son producto del tipo de 
explicaciones causales (controlables 
o no) que dan a los éxitos 
(satisfacción, fluir…) y, 
fundamentalmente, a las dificultades 
que se les presentaron (ansiedad, 
frustración, desesperación…), 
determinante de que el proceso 
motivacional se bloquee o continúe.



 

 

 

 
 

METODOLOGÍA 
 

 
En una muestra experimental de 

71 FPs con edades entre 18 y 35 
años, se valoró el impacto de la SEA 
a través del análisis cualitativo y 
cuantitativo. Para este último, se 
seleccionando 6 cuestiones 
estandarizadas de opinión sobre 
ciencia, tecnología y sociedad 
(COCTS) específicas sobre: 
decisiones tecnológicas (80111; 

80121; 80131); definición de 
tecnología y su interdependencia con 
la ciencia (10211; 10431); efectos de 

la ciencia y tecnología (40311). Cada 
cuestión incluye frases que los 
alumnos valoran de acuerdo a una 
escala que va de 1(desacuerdo total) 
a 9 (acuerdo total). Estos valores 
numéricos se transforman en un 
índice actitudinal normalizado de 
acuerdo a un patrón de categorías 
asignado por jueces. Si éste es 
cercano a +1 la actitud es más 
próxima a la de los expertos y a -1 si 
se aleja. A modo de ejemplo, 
presentamos la cuestión 80111: 

 
 
 
 

80111. Cuando se desarrolla una nueva tecnología puede ser puesta en práctica o no. La 
decisión de usarla depende principalmente de lo bien que funciona.  

 A. La decisión de usar una nueva tecnología depende principalmente de lo 
bien que funcione. No se usa algo si no funciona bien. 

 B. Depende de varias cosas, tales como su coste, su utilidad para la 
sociedad, y su efecto sobre el empleo. 

 La decisión NO depende necesariamente de lo bien que funcione:  
 C. sino de lo que cueste. 
 D. sino de lo que quiere o necesita la sociedad. 
 E. sino de lo que ayude al mundo y de que no tenga efectos negativos. Las 

nuevas tecnologías no se usan si resultan perjudiciales. 
 F. sino de si el gobierno en el poder lo apoya. 
 G. sino de si dará beneficios a la empresa. 
 H. porque algunas tecnologías se ponen en práctica antes de que funcionen 

bien; después, se van mejorando. 
 I. depende del tipo de nueva tecnología de que se trate. En unos casos 

dependerá de lo bien que funcione y en otros de otras cosas. 

 

 



 

 

 

El diseño experimental tiene 3 
fases: a) Evaluación inicial-pre test 
aplicando las 6 cuestiones; b) 
Desarrollo de la SEA; c) Evaluación 
final-post test con el mismo 
instrumento. El análisis cuantitativo 
consistió en comparar los resultados 
del pre y post test complementándolo 
con el cualitativo, de las reflexiones 
metacognitivas y metafectivas que los 
FPs registraron en la siguiente 
Actividad 7:  
 



 

 

 

 
 
autoevaluación-autorregulación, focalizado en sus emociones secundarias. 

Estos resultados fueron triangulados con los de la entrevista aplicada. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Las emociones sobre el contenido escolar y la metodología, se categorizaron 

en: favorables (+), poco favorables (+o-) y desfavorables (--) para el aprendizaje. 
 
 
RESULTADOS 

 
El siguiente Gráfico I muestra resultados cuantitativos de la comparación del 

índice actitudinal medio antes y después de la SEA, de cada una de las 6 
cuestiones del COCTS, los que no son estadísticamente significativos. 

 
 

Gráfico I: Índice actitudinal medio por CUESTION 

 
 
En el mismo, se observan cambios de mejora entre el pre y post test en sólo 

dos cuestiones (10211 y 80111).En los gráficos que siguen a continuación (II, III, 
IV) se muestra la comparación del índice actitudinal medio, antes y después de la 
SEA, de las tres categorías (adecuada, plausible e ingenua) en que se agruparon 
las frases de cada una de las 6 cuestiones: 

 

Actividad 7: Integra, supervisa y recupera aprendizajes  

a. Compara tus ideas iniciales con las que arribaste luego del debate, respecto a las  

posibles decisiones que deberían tomar los distintos países después de Fukushima en sus  

políticas energéticas. ¿En qué han cambiado? (Antes creía…..ahora…..) 

b. ¿Qué aprendiste de esta SEA tanto desde lo conceptual como en cuanto a  

habilidades y actitudes? ¿De quién/es aprendiste y cómo?   

c. ¿Qué dificultades se te presentaron? ¿Cómo las resolviste/resolvieron? ¿Qué  

decisiones importantes tomaste/tomó el grupo?  ¿Cuáles fueron tus contribuciones al 

respecto?  

d. ¿Cómo te sentiste durante la tarea (explicitar emociones)? ¿Por qué? ¿Cuándo? 

 



 

 

 

 

 
Gráfico II: Índice actitudinal medio por cuestión-categoría ADECUADA 

 
 

Gráfica III: Índice actitudinal medio por cuestión-categoría PLAUSIBLE 
 

 
 

Gráfica IV: Índice actitudinal medio por cuestión-categoría INGENUA 
 
 



 

 

 

Comparando los gráficos II, III y IV, 
inferimos resultados más alentadores 
en el II respecto del III y del IV, pues 
reconocen muchas frases adecuadas, 
pocas plausibles y ninguna ingenua 
de las presentes en cada una de las 6 
cuestiones. 

Del análisis de las emociones, 
muchos FPs valoran la SEA con 
emociones (+) 
(satisfacción/interés/ansiedad/asombr
o/reto) que atribuyen al: abordaje de 
contenidos CTS; pro y contras de la 
energía nuclear; debate en grupos 
interdisciplinarios; construcción 
grupal; transferencia a su futura labor 
áulica.  

 
«Útil y agradable desde lo personal 

como lugar de intercambio, aunque 
creo que con este solo espacio no 
basta; en caso de tener que tomar 
una decisión en lo real harían falta 
muchos espacios de participación» 
(Pablo). 
 

Emociones (+o) 
(desconcierto/vergüenza/confusión/pr
eocupación/angustia/inco-modidad) 
les genera: desconocer contenidos 
CTS; saber quiénes toman las 
decisiones sobre una nueva 
tecnología; asumir roles con los que 
no acuerdan. 

 
«Me sentía muy confundida ¿Está 

bien o no la energía nuclear como 
fuente de energía? Todo depende de 
la geografía, la demanda de energía, 
lo ecológico y lo económico de cada 
país. Todo tiene pro y contras, 
siempre hay alguien o algo afectado 
en cada decisión que se tome pero se 
debe actuar con cautela y sobre todo 
estar muy bien informado» (Vanesa). 

 

El miedo como emoción (--) frente 
a la contaminación nuclear, fue 
generalizado si bien lograron 
gestionarlo con saberes y prácticas 
construidas en el taller.  
 
CONCLUSIONES 
 

Los resultados cuantitativos de 
mejora logrados con la aplicación de 
la SEA son modestos, replicando 
estudios similares. Así, los de la 
cuestión 80111: decisiones 
tecnológicas ante una nueva 
tecnología, darían muestra de mayor 
comprensión sobre su naturaleza 
compleja. Las mejoras en la 10211: 
definición de tecnología sobre la que 
no se incidió, pueden atribuirse al 
contexto socio/ 
económico/cultural/político  de la SEA 
y a la metodología participativa 
vivenciada. 

 
 La dificultad en discriminar frases 

plausibles y, más aún, ingenuas 
puede deberse al escaso desarrollo 
del pensamiento crítico de los FPs. 
Sin embargo, las mejoras son de 
naturaleza más cualitativa y se 
manifiestan en otros aspectos como 
son las emociones, producto quizás 
de su sensibilización ante las 
situaciones irreversibles que puede 
producir la introducción de una nueva 
tecnología energética, 
comprometiendo la sostenibilidad de 
la humanidad.  

 
El balance alentador entre 

emociones favorables y 
desfavorables así como su gestión 
proactiva-indicador de motivación 
intrínseca y de aprendizaje social- 



 

 

 

permitió evolucionar algunas 
actitudes CTS iniciales al contemplar 
diversidad de condicionantes, 
actores, pro y contras que se ponen 
en juego en cada decisión 
tecnológica(Hugo, 2013). Importante 
fue el desarrollo de valores-
emociones vinculados a la 
sostenibilidad, de competencias 
ciudadanas como la participación en 
las decisiones tecnológicas de su 
país a transferir a sus futuros 
estudiantes. 
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museus de ciência. 
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RESUMO 
 
Os museus e centros de ciência e técnica podem ser entendidos como espaços 
legitimados da divulgação científica. Inseridos na educação não-formal, possuem 
potencial para fomentar a formação contínua de professores, indivíduos e 
sociedade. Neste sentido, esta pesquisa de mestrado analisou a percepção sobre 
as relações CTS - do público espontâneo de dois museus de ciência e técnica. Foi 
adotada como metodologia o Discurso do Sujeito Coletivo, tendo como dados de 
pesquisa as falas dos sujeitos, auferidas por meio de entrevistas 
semiestruturadas. Os resultados analisados apontam que temas relacionados a 
sustentabilidade se apresentaram como catalizadores dos discursos na 
construção de visões críticas das relações CTS. Se sublinha, assim, o potencial 
destes temas nos museus e centros de tecnologia, enquanto elementos 
construtores e articuladores de percepções menos ingênuas da relações CTS.  
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: CTS, museus de ciência e técnica, sustentabilidade.  
 



 

 

 

Introdução  
 

Ainda que, cada vez mais, 
sejam enfatizados os avanços da 
ciência e tecnologia (C&T) na 
produção material contemporânea, se 
relega como secundário ao debate 
sua determinante influência na 
configuração da racionalidade 
ocidental, como mostra o trabalho de 
Auler e Bazzo (2001). A revolução 
científica iniciada na Europa no 
século XVI legitimou formas 
consideradas universais na 
interpretação do mundo e no modo 
como a sociedade passa a se 
relacionar com a natureza, tal como 
considera Capra (1982). A ciência, 
atrelada ao capitalismo desenvolveu  
 
tecnologias que embora tenham 
alargado as condições de 
sobrevivência da humanidade, 
colocam em pauta a dialética 
humana, pois os avanços científicos 
que possibilitam a cura de doenças 
são, por outro lado, os que promovem 
guerras com consequências tão 
nefastas, que levam a questionar a 
própria natureza da ciência e as 
relações ciência (C), tecnologia (T), 
sociedade (S). Os movimentos 
contracultura e ambientalista trariam 
a noção dos limites ambientais do 
planeta e a necessidade de uma 
visão menos ingênua do 
conhecimento científico e tecnológico, 
tal como enfatiza Santos (2008), a 
partir da perspectiva freiriana. 
Profundamente influenciado por este 
contexto e pelas obras de Thomas 
Kuhn e de Rachel Carson, o 
movimento CTS nasce na 
comunidade científica 
concomitantemente aos movimentos 

sociais questionando a concepção 
triunfalista da ciência, assim como, 
sua suposta neutralidade. O 
movimento CTS pontua, assim, a 
necessidade de uma formação 
científica e tecnológica como meio de 
participação social responsável nas 
decisões políticas referentes ao 
campo, tal como considera Santos e 
Mortimer (2001). Desta forma, os 
museus de ciência e tecnologia 
podem ser entendidos como espaços 
de reflexão dos indivíduos sobre as 
relações CTS. É neste contexto que 
apresentamos os resultados de uma 
pesquisa que analisou a percepção 
do público visitante de museus e 
centros de ciências. O que 
problematizamos nesta oportunidade 
é a emergência da sustentabilidade 
enquanto tema catalizador dos 
discursos considerados críticos das 
relações CTS a partir do referencial 
teórico adotado.  
 
Os espaços de pesquisa: museus 
de ciência e técnica  

A pesquisa se desenvolveu em 
um centro de ciências voltado à 
divulgação e popularização da 
ciência, na perspectiva dos science 
centers (Museu do Universo) 
localizado na cidade do Rio de 
Janeiro, e outro museu, baseado no 
acervo histórico, relacionado à 
técnica e os ofícios do período pré-
industrial brasileiro. Foram 
entrevistados 26 sujeitos no Museu 
do Universo e 32 no Museu de Artes 
e Ofícios. As entrevistas tinham como 
objetivo realizar perguntas que 
permitissem analisar a percepção do 
público sobre as relações CTS, tendo 
em vista o acervo e a temática de 



 

 

 

cada museu. As entrevistas foram 
transcritas e analisadas de acordo 
com a metodologia do Discurso do 
Sujeito Coletivo. Esta metodologia 
inclui a transcrição das falas, a 
identificação da ideia central de 
trecho transcrito e a análise segundo 
o referencial teórico adotado.  

 

Metodologia: Discurso do Sujeito 
Coletivo 

O Discurso do Sujeito Coletivo 
(DSC) foi a metodologia adotada, 
segundo Lefèvre e Lefèvre (2005), o 
DSC funciona como uma ferramenta 
metodológica capaz de possibilitar a 
coleta e processamento de discursos 
que descrevem o pensamento, as 
ideais, crenças e opiniões de 
indivíduos e/ou coletividades. Desta 
forma, foram realizadas perguntas a 
partir das quais se buscou construir 
um ambiente mais aberto, no qual os 
indivíduos produzissem discursos 
mais livremente. Este método propõe 
uma abordagem que se contrapõe às 
questões fechadas, do tipo likert-type, 
ou múltipla escolha, uma vez que 
entende estas opções como 
expressões de um pensamento pré-
existente. (Ibid., p.14 e 15). 

 A partir do Discurso do Sujeito 
Coletivo (Lefèvre e Lefèvre, 2005) 
foram analisadas narrativas de 
sujeitos em entrevistas individuais ou 
coletivas, ou seja, a fala de pessoas 
em visita espontânea aos referidos 
museus. As perguntas das 
entrevistas foram semiestruturadas, 
sendo gravadas e transcritas as falas, 
autorizadas pelos sujeitos. O DSC 
enquanto método de análise 

compreende três ferramentas 
metodológicas: i) expressões-chave 
(EC) - trechos literais transcritos que 
revelam a essência do discurso, ii) 
ideias centrais (IC) – que identificam 
e particularizam o trecho destacado 
nas expressões-chave descrevendo o 
sentido do discurso analisado, e as iii) 
ancoragens (A) - que indicam a teoria 
ou a corrente de pensamento que o 
sujeito compartilha, muitas vezes, 
manifestações inconscientes que 
estão subjacentes às práticas 
cotidianas.  

 

Resultados 

Os resultados demonstraram que 
a questão ambiental e a 
sustentabilidade surgem no discurso 
do público como elementos 
catalizadores de percepções críticas 
das relações CTS. Neste sentido, 
destacamos as seguintes Ideias 
Centrais: 

1) A sustentabilidade requer a 
revisão da lógica produtivista 
do modelo industrial.  

2) A mudança nos modos de 
produção e consumo requer 
repensar os usos da 
tecnologia. 

3) É preciso repensar o conceito 
de desenvolvimento que 
sustenta a base do modo de 
produção e consumo.  

4) O crescimento econômico é 
incompatível com a ideia de 
sustentabilidade. 
 
Expressões-chave: “É inegável 
que a tecnologia trouxe 
desenvolvimento, mas que a 
gente tá chegando num 



 

 

 

momento de encruzilhada da 
história que a gente vai ter que 
repensar essa forma de 
consumo. Eu sou totalmente 
contra a tecnologia, mas aí, 
minha mãe sofre um acidente 
eu vou querer que a tecnologia 
resolva, é uma encruzilhada a 
gente não pode mais voltar 
atrás, mas tem que repensar o 
modelo. Vou colocar assim 
dessa forma incorreta dos 
recursos é a própria base do 
sistema capitalista - é o 
consumo, eu acho que o 
sistema vive disso ele se 
alimenta do consumo, do 
consumo excessivo e do quê? 
Da novidade constante mesmo 
que não seja novo de verdade, 
mas assim, do descartável o 
tempo todo, quer dizer uma 
coisa passa um mês já tá 
obsoleta precisa inventar 
outra, precisa destruir as 
coisas, precisa consumir 
muito; aí aquele ciclo vicioso 
precisa produzir muito pra 
gerar muito emprego pra 
economia funcionar, mas aí, se 
consome muito precisa de 
muito recursos. Enfim, talvez a 
questão, seja assim, eu fico 
pensando a revisão de como 
viver, né? O que é importante, 
precisa consumir tanto? Ter 
crescimento econômico, até 
que ponto que isso não é 
incongruente com a ideia de 
sustentabilidade? Teria que 
mudar radicalmente a forma de 
conceber poderia ser uma 
outra forma de conceber a vida 
social, os valores teriam que 
mudar. É o capitalismo pra 

vender sempre mais, pra 
dobrar a venda e pra conseguir 
um resultado financeiro. Eu 
acho que deveria ter dois 
pesos e duas medidas, o 
problema é o exagero é que 
exploram demais são 
produtos, são tecnologias que 
instigam o ser humano sempre 
comprar, a comprar. Então 
eles criam esses produtos não 
tem como a sociedade falar 
pra você, se você não adquire 
esse produto você é 
considerado uma pessoa de 
segunda classe. Na sociedade 
industrial de consumo que nós 
vivemos a gente é visto pelo 
que a gente tem e não pelo 
que a gente é, é a sociedade 
do capitalismo. Então na 
medida em que eu não tenho 
que eu não consumi isso eu 
sou considerada, é o que eu 
acho mais uma vez 
extremamente assustador”.  
 
Ancoragem: As tecnologias, à 

medida que aceleraram a percepção 
do tempo, teriam, por seu turno, 
contribuído ao retorno a outras 
temporalidades, pela vontade de 
realizar coisas por inteiro ou em um 
ritmo próprio, pois “o excesso de 
tecnologia e informação que tá 
sempre jogando para frente, e aquela 
vontade também de ficar um pouco 
lá, quando as coisas eram 
diferentes”. Da mesma forma, ocorre 
a padronização no modo de produzir 
e viver, pois “nossa vida hoje é 
padronizada, você acorda de manhã 
e você já sabe tudo que vai 
acontecer”, o que conduziria - em um 
movimento dialético, ao seu contrário, 



 

 

 

a valorização da produção em escala 
local, associada à ecologia da trans-
escalas, de Sousa Santos (2006). 
Assim, o discurso apresenta a 
prerrogativa de ampliar o presente a 
partir de outras temporalidades, o que 
se insere na ecologia das 
temporalidades. A consideração de 
que vivemos em um momento de 
transição paradigmática surge 
mediante a ideia de “encruzilhada 
histórica”, que coloca a necessidade 
de reavaliar o modelo de consumo e 
o uso das tecnologias - um conflito 
enunciado, uma vez que convivemos 
com as tecnologias e dela esperamos 
soluções, pois “eu sou totalmente 
contra a tecnologia, mas aí minha 
mãe sofre um acidente eu vou querer 
que a tecnologia resolva, é uma 
encruzilhada a gente não pode mais 
voltar atrás, mas tem que repensar o 
modelo”. A partir do consumo 
excessivo “da novidade constante 
mesmo que não seja novo de 
verdade, mas assim do descartável o 
tempo todo”, coloca em questão os 
meios de produção e consumo do 
sistema capitalista que tem no 
crescimento econômico o único 
critério de validade, pois “é o 
capitalismo pra vender sempre mais, 
pra dobrar a venda e pra conseguir 
um resultado financeiro”. Desta 
forma, a condição de mudança requer 
reavaliar a própria base do sistema 
capitalista, e mesmo, o que é viver, 
sendo questionado o caráter 
sustentável deste modelo, pois 
“talvez a questão seja assim, eu fico 
pensando, a revisão de como viver, 
né? O que é importante, precisa 
consumir tanto? Ter crescimento 
econômico, até que ponto que isso 
não é incongruente com a ideia de 

sustentabilidade?”. As tecnologias 
são entendidas como catalisadoras 
de uma lógica produtivista, pois “o 
problema é o exagero, é que 
exploram demais, são produtos, são 
tecnologias que instigam o ser 
humano sempre comprar”, o que se 
desdobra na naturalização da 
diferença entre as pessoas, de 
acordo com o poder aquisitivo ou de 
consumo, uma vez que “eles criam 
esses produtos não tem como a 
sociedade falar pra você, se você não 
adquire esse produto você é 
considerado uma pessoa de segunda 
classe”. Ao diagnosticar que “na 
sociedade industrial de consumo que 
nós vivemos a gente é visto pelo que 
a gente tem e não pelo que a gente 
é”, o discurso aponta a necessidade 
de ruptura em que “teria que mudar 
radicalmente a forma de conceber, 
poderia ser uma outra forma de 
conceber a vida social, os valores 
teriam que mudar”.  

CONCLUSÃO  

A partir dos resultados, foi 
possível sublinhar a importância de 
temas relacionados a 
sustentabilidade no que tange a 
construção e articulação de 
percepções menos ingênuas das 
relações CTS. As quatro ideias 
centrais construídas pelo Discurso do 
Sujeito Coletivo mostram a 
importância dos temas relacionados a 
sustentabilidade, a fim de fomentar 
uma visão críticas das relações CTS, 
como por exemplo, acerca do modelo 
de produção e consumo capitalista, 
bem como, o uso das tecnologias.  
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Resumen 
 
La educación ambiental en la escuela contemporánea se presenta como un gran 
desafío, en el que resulta importante ubicar a los maestros como agentes capaces 
de intervenir en los procesos ambientales que poseen las comunidades educativas 
que integran. Para avanzar en esta idea es relevante identificar los aspectos en 
los que se ha venido enmarcando la formación de profesores en educación 
ambiental, examinando sus referentes históricos.  
En el presente escrito se presenta una revisión de antecedentes de la formación 
del profesor en educación ambiental con una metodología desde un enfoque 
cualitativo, que ha permitido evidenciar que son pocos los trabajos desarrollados 
en este ámbito a nivel internacional y aún más escasa la documentación en 
Colombia, por lo que se viabiliza la idea de iniciar estudios que permitan diseñar 
estrategias y crear nuevas formas de educación ambiental para los profesores.   
 
 
Palabras clave: Educación ambiental, formación de profesores, referentes de 
formación.  
 
 

                                                 
33

 
 
Esta ponencia hace parte de la formulación del proyecto de tesis doctoral, el cual se desarrollará 

en el Grupo de Investigación Conocimiento Profesional del Profesor de Ciencias. 
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Introducción  
 

En la actualidad en el ámbito 
escolar muchas prácticas 
pedagógicas tradicionales mantienen 
la educación ambiental en una época 
de resistencia, en la que se piensa 
que el ambiente forma parte del 
contenido escolar porque se habla de 
vegetación y fauna (González, 2000), 
sin reconocer que su significado 
surge de diferentes connotaciones, se 
construye desde concepciones 
políticas y sociales y se presenta de 
manera distinta en las personas de 
un mismo contexto. No obstante, el 
panorama histórico de la educación 
ambiental ha permitido evidenciar que 
este significado no ha sido estático y 
ha tenido un proceso de evolución en 
el que para los ámbitos escolares 
(González 2001), recientemente se 
ha buscado la integración con las 
perspectivas de ciencia, tecnología y 
sociedad (Sauvé, 2010). 
Sin embargo, al ubicar a los maestros 
en estos procesos de transformación 
como agentes capaces de intervenir 
en la adopción de visiones 
integradoras en las diferentes 
comunidades desde sus prácticas, se 
identifica que en lo referente a la 
formación docente en educación 
ambiental es poco lo que se ha 
podido avanzar.  
 

Por lo cual una problemática 
de las comunidades educativas en el 
campo ambiental se podría 
establecer en la carencia de la 
formación profesional del profesor, 
que permita desde trabajos reflexivos 
identificar la integralidad de los 
diferentes modos de concebir el 
mundo y las posibilidades de vincular  

 
 
los diferentes tipos de saberes. Para 
lo que resulta indispensable 
reconocer los estudios que se han 
adelantado como referentes 
importantes en este campo.  
 

De esta manera el objeto 
abordado en esta ponencia está dado 
en la revisión de referentes que han 
aportado a la formación de profesores 
en educación ambiental el cual hace 
parte del proyecto de tesis doctoral 
de la autora, particularmente en su 
revisión documental de antecedentes.  
 
Metodología 
 

Para la formulación de esta 
revisión documental de antecedentes 
la postura estuvo direccionada desde 
el paradigma interpretativo con un 
enfoque cualitativo, basado en el 
método de investigación documental, 
en el que según Pinto y Gálvez 
(1996) el lector desde sus 
conocimientos previos, infiere 
aspectos implícitos del tema y los 
hace explícitos en un segundo 
documento.  
 

De esta forma, se realizó la 
revisión de revistas utilizando bases 
de datos y bibliotecas, aplicando el 
criterio de selección establecido en el 
campo de la formación de profesores 
en educación ambiental. Y 
adicionalmente se realizó una 
revisión de recomendaciones 
políticas, que se han suscitado en 
relación a la formación de maestros 
en este campo.  
 
 



 

 

Resultados 
 

Para identificar los referentes 
de la formación de profesores en 
educación ambiental fue necesario en 
primer lugar ubicar los antecedentes 
de trabajos en educación ambiental, 
por lo que nos apoyamos en el 
estudio realizado por Ruiz (2012) en 
el que se revisaron 17 revistas 
especializadas en el tema, entre un 
periodo de tiempo del año 2006 al 
2009. Encontrando que de 6162 
artículos publicados solo 214 se 
refieren a este campo.  
 

En nuestro trabajo se 
referenciaron las mismas revistas 
ampliando el rango de búsqueda 
entre los años 2000 al 2013 y 
especificando como criterio de 
selección la formación de profesores 
en educación ambiental. 
Estableciendo que de los artículos 
referidos a educación ambiental tan 
solo 15 pertenecen a formación de 
profesores. Los cuales se mencionan 
de manera particular a continuación: 



 

 

 
 
Año Revista Título del Artículo 

2002 International 
Journal of Science 
education 

Controversial environmental issues: A case study for the professional 
development of science teachers (Chris Gayford) 

2000  
 
 
 
 
 
The journal of 
environmental 
Education 

An Environmental Education Program for Teacher Trainers in Finland 
(Kapyla and Wahlstrom) 

2000 Environmental Education Course Development for Preservice 
Secondary School Science Teachers in the Republic of Korea 
(Donghee S. Shin) 

2000 Environmental Education in the United States: A Survey of 
Preservice Teacher Education Programs (Rosalyn McKeown-Ice) 

2002 The Effect of Teaching Outdoor Environmental Education on 
Preservice Teachers' Attitudes Toward Self-Efficacy and Outcome 
Expectancy (Christine Moseley et ál.) 

2007 Evaluating the Implementation Process of Environmental Education 
in Preservice Teacher Education: Two Case Studies (Van Petegem) 

2007 Environmental Literacy in Teacher Training: Attitudes, Knowledge, 
and Environmental Behavior of Beginning Students (Pe'er, Sara et ál) 

2008 An Exploratory Study of Preservice Teachers' Beliefs About the 
Environment (Christine Moseley, et ál.) 

2004  
 
 

 
Revista Electrónica 
de la Enseñanza de 
las Ciencias 
(REEC) 

Ideología ambiental del profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria. Implicaciones didácticas y evidencias sobre la validez de 
un instrumento (Pedro Álvarez, et ál.) 

2007 Educação ambiental: concepções e práticas de professores de 
ciências do ensino fundamental (André Luis de Oliveira, et al)   

2008 Educação Ambiental e Educação em Valores em um programa de 
formação docente (Dalva Maria Bianchini Bonotto) 

2011 Estudos coletivos de educação ambiental como instrumento reflexivo 
na formação continuada de professores de ciências em espaços 
educativos formais e não-formais (Iris de Sousa Lopes, et ál.) 

2007 Revista Magisterio 
Ed. y Pedagogía 

La Educación ambiental y la formación permanente de docentes de 
los niveles de básica secundaria y media (María Mercedes Callejas) 

2009 Tecne Episteme y 
Didaxis (TED) 

Educación ambiental y educación para el desarrollo sostenible ante 
la crisis planetaria: demandas a los procesos formativos del 
profesorado (William Mora) 

2012 Nodos y Nudos Red de maestros en educación ambiental: un espacio de formación 
de formadores en Bogotá, Colombia. (Carmen Zamudio).  

Tabla 1. Antecedentes sobre formación de profesores en educación ambiental.  
 
 



 

 

En la tabla uno se evidencia 
que en lo referente a la formación de 
docentes en educación ambiental, 
son muy pocos los estudios 
realizados, encontrando como punto 
en común que todos plantean la 
importancia de la formación de 
docentes para generar procesos 
reflexivos de transformación. Y que a 
nivel particular algunos se enfocan en 
estudios de caso de las prácticas 
cotidianas de los docentes y sus 
concepciones (Gayford 2002, 
McKeown-Ice 2000, Álvarez 2004, 
Oliveira et ál. 2007, Moseley et ál. 
2008, Lopes et ál. 2008); otros 
proponen estrategias de formación 
docente en este campo (Kapyla 2000, 
Shin 2000, Moseley et ál. 2002, 
Bonnoto 2008, Zamudio 2012) y 
algunos evalúan las características y 
los procesos de implementación de la 
educación ambiental desde los 
docentes (Van Petegem 2007, Pe'er 
et al 2007, Callejas 2007, Mora 
2009). 
 

Respecto a los referentes 
políticos se determino que es soló a 
partir del informe de la Conferencia 
Intergubernamental sobre educación 
ambiental organizada por la 
UNESCO, celebrada en la ciudad de 
Tbilisi, Georgia (1977) desde cuando 
se contempla la importancia de la 
formación de los profesores en la 
educación ambiental, con las 
recomendaciones números 17 y 18 
que hacen a los diferentes estados, 
solicitando se incluyan en los 
programas de formación del personal 
docente el estudio de la educación 
ambiental, impartiendo una formación 
que esté al alcance de todos los 
profesores vinculada a la zona en la 

que trabajan. En correspondencia la 
Comunidad Europea el 24 de mayo 
de 1988 adopta una resolución en la 
que hace un llamado a tomar 
medidas apropiadas para desarrollar 
los conocimientos de los profesores 
en su formación inicial y permanente. 

 
Por su parte en América las 

recomendaciones del congreso 
Iberoamericano de educación 
ambiental en México (1992) 
promulgaron la necesidad de 
desarrollar un programa más amplio 
en formación de maestros, pensando 
no sólo en aquellos que tengan a su 
cargo asignaturas, sino que el 
magisterio nacional propicie un 
manejo conceptual de los elementos 
básicos de la educación ambiental.  
 

Particularmente en 
Latinoamérica en 1993 se generó un 
proyecto en instituciones de 
diferentes países, Universidad 
Autónoma (Bolivia), Universidade 
Federal de Mato-Grosso (Brasil) y 
Universidad de la Amazonia 
(Colombia)), asociados a la 
Universidad de Québec y Montreal 
(UQAM) que se denominó educación 
ambiental en la Amazonia, el cual 
tuvó como finalidad promover el 
desarrollo de la educación ambiental 
mediante la formación de formadores, 
enfocándose en investigadores, 
animadores pedagógicos y docentes 
de básica primaria. Concluyendo con 
la presentación de referentes teóricos 
y herramientas metodológicas que 
pudieran ser acogidos y adaptadas 
en países con contextos similares. 
Planteando cinco enfoques para la 
formación de los profesores en 
educación ambiental: enfoque 



 

 

experiencial; enfoque crítico de las 
realidades sociales, ambientales, 
educacionales y particularmente, 
pedagógicas; enfoque práxico; 
enfoque interdisciplinario; y enfoque 
colaborativo y participativo (Sauvé et 
al., 2002).  

 
Adicionalmente Sauvé (2004) 

presentó una propuesta de 
perspectivas curriculares para la 
formación de formadores en 
educación ambiental desde los 
resultados de los procesos de 
investigación del proyecto EDAMAZ y 
el proyecto ERE-Francophonie. Este 
último realizado en asociación a la 
UQAM con cuatro instituciones de 
Bélgica, Francia, Haití y Mali. 
Obteniendo una propuesta curricular 
con la formulación de una 
organización de formación de 
profesores en cuatro cursos: 1) 
teorías y prácticas de la educación 
ambiental; 2) el ambiente hacia el 
saber acción; 3) desafíos recursos y 
estrategias en educación ambiental y 
4) un proyecto de educación 
ambiental elementos de gestión.  
 

Específicamente para 
Colombia en el marco del proyecto 
auspiciado por la OEI sobre 
Educación Ambiental en 
Iberoamérica, la Reunión Técnica 
celebrada en 1996 en Villa de Leyva, 
realiza una descripción de las 
características de formación en 
educación ambiental, planteando 
criterios y estrategias metodológicas 
y proponiendo un perfil de los 
educadores ambientales, 
concluyendo en recomendaciones 
que describen lo necesario que es 
encontrar estrategias de formación 

que permitan a los educadores 
construir su propio discurso 
pedagógico. 
 
Conclusiones  
 

Es indiscutible que los estudios 
en formación de profesores en 
educación ambiental son escasos, 
por lo que resulta necesario construir 
propuestas que los vinculen al campo 
ambiental como agentes activos 
capaces de transformar visiones 
reduccionistas de la educación 
ambiental en la escuela, propiciando 
ideas integradoras con las 
perspectivas de la ciencia, tecnología 
y sociedad. Propuestas que 
establezcan estrategias para la 
construcción de un discurso propio 
frente al conocimiento profesional del 
profesor relacionado a la educación 
ambiental, en el que se vinculen 
recomendaciones políticas y 
referentes históricos, que plantean 
ideas alternativas a las comúnmente 
trabajadas. Aportando a la 
generación de una nueva cultura 
ambiental en las comunidades 
educativas, con una mirada formativa 
de los sujetos de acuerdo a sus 
contextos particulares.   
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RESUMO 
 

O presente trabalho foi concebido de modo que o ensino de Química para alunos 
EJA (Educação de Jovens e Adultos) fosse feito a partir da perspectiva CTS 
(Ciência, Tecnologia e Sociedade) utilizando como problemática a destinação de 
resíduos orgânicos. A sequencia didática  buscou  desenvolver  conceitos básicos 
sobre reações químicas,  problemas de saúde pública, mudança de atitude ligada 
ao destino dos resíduos sólidos e propiciar um ambiente de discussão sobre a 
PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 12.305 de 02 de agosto de 
2010). Os resultados obtidos a partir da análise dos discursos e textos 
argumentativos dos alunos indicam a possível compreensão não só dos conceitos 
básicos de Química com também da correta destinação dos resíduos sólidos. 
 

Absctract 
 
This essay was written under the perspective of CTS (Science, Technology and 
Society), it stands for the teaching of students in the young and adults education, 
by the meanings of the indiscriminate disposal of organic waste, it‟s consequences 
and solutions under the guidelines of the PNRS (National Policies for Solid Waste). 
The activities which were developed during the course of the project had purposes 
that range beyond the teaching of chemistry, it allowed the production of 
argumentative texts and the awareness about the problematic in question by the 
students. The results showed an increase in comprehension not only in basic 
chemistry concepts, but in the awareness of the importance of individual 
contribution on the collective construction of society. 
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Introdução 
 

O rápido avanço das 
informações sobre ciência e 
tecnologias torna-se cada vez mais 
importante o papel da escola no 
desenvolvimento do pensamento 
crítico dos estudantes e na formação 
docente, apresentando não apenas 
conceitos, mas possibilitando que o 
aluno também faça relações com seu 
cotidiano, integrando a aprendizagem 
às questões relevantes da sua 
realidade (Santos, 2011). 
A construção do conhecimento 
científico não se dá de forma neutra, 
sabe-se das implicações sociais e 
suas múltiplas relações de caráter 
tecnológico, econômico, ético e 
ambiental. Diante desse cenário, 
torna-se essencial promover 
atividades que permitam ao aluno 
reconhecer e estabelecer vínculos 
entre o conteúdo formal de cada área 
do conhecimento e as questões 
relacionadas ao seu cotidiano, 
estimulando-o a tomar decisões 
coerentes (Santos, 2001).  
 

As limitações da Ciência 
devem ser consideradas de modo a 
se ter condições mais efetivas para a 
reflexão e consequente tomada de 
decisão por parte do aluno EJA em 
pleno exercício de sua cidadania.  
 

Praia e Cachapuz (2005) 
ressaltam que se deve analisar 
sempre a conduta de quem faz 
Ciência e para quem ela se faz com a 
finalidade de refletir sobre seus 
resultados e consequências que 
advêm de sua atividade. Os autores  
 
 
destacam ainda que no âmbito social 
há questões por resolver e que 
devem ser enfrentados através da 
articulação entre Ciência, Tecnologia 
e Sociedade (Praia, 2005:185). 
A principal proposição dos currículos 
com ênfase em CTS tem sido 
apresentar a ciência como ferramenta 
que auxilie o cidadão a ter acesso a 
outros saberes. (Brasil, 2002). Um 
currículo escolar deve proporcionar o 
desenvolvimento de habilidades 
relevantes para a compreensão do 
papel de cada indivíduo na mudança 
de contextos imediatos e da 
sociedade de forma geral (Moreira, 
2008). 
 

Sendo assim, um professor 
comprometido deve trabalhar com 
conceitos significativos para seus 
alunos. A partir desta premissa 
resolveu-se trabalhar com o tema 
compostagem, por se tratar de uma 
alternativa que tem se mostrado 
eficiente no que se refere ao destino 
de resíduos sólidos orgânicos de 
origem animal e vegetal, minimizando 
o acúmulo destes em aterros 
sanitários ou lixões, evitando assim 
comprometer a saúde da população 
(Sanches, 2006).  
 

A destinação final destes 
resíduos deve ser feita em aterros 
sanitários licenciados por órgãos 



 

 

públicos como a Cetesb no estado de 
São Paulo, devendo haver um 
processo integrador entre geradores 
e o poder público municipal 
garantindo maior eficiência e 
organização do sistema de 
gerenciamento dos resíduos urbanos. 

 
A compostagem apresenta 

várias vantagens ecológicas, dentre 
as quais se pode citar o retorno da 
matéria orgânica proveniente dos 
alimentos desperdiçados à terra, 
além disso possibilita desviar tais 
resíduos de aterros e lixões, evitando 
gastos públicos com tal destinação e 
finalmente permite que toda a 
população reveja seu conceito sobre 
a temática e se eduque no processo 
de separar e reciclar essa parte 
peculiar dos resíduos brasileiros 
(Sudan , 2013 :43). 

 
Diante de tais vantagens, 

torna-se clara a necessidade do 
professor em exercício desenvolver 
seu trabalho junto aos alunos EJA de 
modo a permitir experiências 
escolares bem sucedidas e 
contínuas, como por exemplo, no 
caso da construção e manutenção de 
uma composteira e não apenas com 
a análise e produção de um texto 
estanque e circunscrito a uma 
situação apenas do espaço escolar.  

 
Permeando essa problemática, 

encontram-se as determinações e 
metas propostas pela PNRS e 
estabelece a responsabilidade 
compartilhada pelo gerenciamento e 
manejo destes resíduos sólidos 
gerados (BRASIL, 2010). Ela ainda 
impõe que, a partir do ano de 2014, 
todos os municípios do País deverão 

ter um plano de gerenciamento de 
seus resíduos sólidos, sendo que o 
destino deles não poderá ser mais o 
“lixão”.  
 
 
 
 
Metodologia 

O trabalho foi desenvolvido na 
Escola Estadual Padre Anchieta, 
localizada na região central da cidade 
de São Paulo, com aproximadamente 
100 alunos da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), durante cerca de 8 
meses. As atividades elaboradas 
propiciaram o estudo de conceitos 
relacionados à química e biologia e 
serviram de base para a discussão e 
reflexão sobre a prática da 
compostagem como estratégia de 
redução dos resíduos sólidos 
descartados, criando oportunidades 
para os estudantes refletirem, 
formularem juízos de valor e tomarem 
decisões sobre os problemas 
identificados.  

 
A escolha da temática 

associou os pressupostos da PNRS 
aos problemas detectados na 
comunidade local, onde sofrem 
constantemente com problemas de 
alagamentos de ruas, ocasionados, 
entre outros motivos, pela presença 
de lixo depositado de forma 
inadequada. 
 
Resultados 
 

A tabela na página a seguir 
mostra as atividades aplicadas com 
diferentes demandas cognitivas tais 
como descrever, interpretar, analisar 
e julgar situações relacionadas à 



 

 

questão dos resíduos sólidos. A 
apresentação da PNRS e a 
sensibilização tiveram como objetivos 
discutir o descarte inadequado do lixo 
orgânico, a relação com animais 
sinantrópicos e doenças por eles 
transmitidas. 

 
Na atividade sensibilizadora 

foram utilizados dados e imagens 
coletados dos arredores da escola. O 
bairro do Brás está localizado na 
região central de São Paulo e recebe 
milhares de pessoas todos os dias 
por causa do intenso comércio de 
confecção de roupas. Animais, vento, 
e a vazão da água acabam 
dispersando esses resíduos que 
chegam às tubulações de esgoto, 
entupindo-as e causando sérios 
problemas durante o período das 
chuvas. 

Outro problema grave é a 
presença de animais sinantrópicos 
atraídos pelos resíduos que ficam em 
exposição. A discussão buscou 
delimitar os diferentes tipos de 
vetores que estão contidos no grupo 
dos animais sinantrópicos e como o 
aluno poderia fazer para mitigá-los. 
Promoveu-se o debate e a discussão 
aberta de uma notícia que indicava a 
porcentagem total de resíduos sólidos 
descartados impropriamente. Nessa 
atividade a argumentação sobre o 
tema ficou mais efetiva e a procura 
de soluções mais evidentes nas 
respostas apresentadas pelos alunos. 
Na sequência, foi proposta uma 
atividade envolvendo a escrita de um 
texto para argumentar sobre uma 
situação-problema apresentada em 
uma tirinha, onde eram mostradas 
algumas consequências para o meio 
ambiente diante do descarte 

irresponsável e inadequado do lixo. 
Essa atividade permitiu relacionar de 
forma rápida conceitos químicos de 
contaminação das águas e solo, 
principalmente daqueles causados 
por inundações. Acredita-se que é de 
vital importância que os alunos 
percebam quais as possibilidades de 
se descartar o lixo, neste seguimento 
foi realizado o estudo das 
características dos aterros sanitários 
e dos lixões.  
 

Em outro momento foram 
elaborados dois experimentos que 
consistiam na construção de uma 
coluna de densidade e uma 
demonstração de reação química, 
utilizando acido acético para 
decompor carbonato de cálcio 
presente na casca de um ovo. Ambos 
tinham como objetivo maior elucidar 
fenômenos ocorridos na construção e 
funcionamento de aterros sanitários. 

 
Como uma alternativa para o 

descarte de lixo orgânico foram 
montadas duas composteiras. Uma 
pequena, feita de garrafa PET 
transparente, que permitiu o 
acompanhamento de todo o processo 
durante algumas semanas e outra 
adquirida comercialmente que 
continha minhocas.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 1. Descrição da sequência didática. 

Atividade Objetivos/ Descrição 
Estudo da PNRS e das propostas 

de governo dos candidatos a 
prefeito de São Paulo em 2012 

Analisar as propostas dos candidatos frente à 
necessidade de adequação das políticas de 
gerenciamento do lixo, visando atender as orientações da 
PNRS. 

 
Sensibilização 

Relacionar a questão do lixo orgânico com problemas de 
Saúde Pública. 

 
 

Estudo de textos 

Proporcionar aos alunos uma visão ampla sobre o 
problema do descarte do lixo urbano, através da leitura 
crítica de reportagens sobre produção de lixo no país. 

 
Elaboração de textos 

Elaborar textos argumentativos, estimulados por 
situações-problema apresentadas em “tirinhas” (histórias 
em quadrinhos). 

 
Debate sobre as diferenças entre 

aterros e lixões 
 

Identificar as diferenças entre os tipos de descarte de lixo 
em aterro sanitário e lixão. Associação das vantagens 
ambientais e das limitações dos aterros. 

Estudo da densidade dos materiais 
Apresentar os conceitos relacionados à densidade dos 
materiais em aulas teórica e experimental. 

 
 

Estudo das reações químicas 

Estudo das reações químicas: conceitos, representação 
das equações químicas e reconhecimento de evidências 
da ocorrência das reações. Estudo experimental da ação 
do vinagre sobre a casca do ovo. 

 
Montagem das composteiras 

Montar uma pequena composteira utilizando garrafa PET 
e observar uma composteira doméstica vendida 
comercialmente que utiliza minhocas. 

 
 



 

 

Considerações finais 
 

As atividades tiveram como 
objetivo sensibilizar os alunos com 
relação à dificuldade e à necessidade 
do correto direcionamento dos 
resíduos sólidos, proporcionando 
uma reflexão sobre a postura de cada 
um deles perante o lixo, alertando-os 
da sua contribuição para o problema. 
Essas atividades foram retomadas 
para aprofundamentos dos conteúdos 
de química e biologia tais como: 
propriedades físicas e químicas das 
substâncias, estudos de reações 
químicas, processos químicos 
presentes na decomposição da 
matéria orgânica, formação de gases 
em aterros sanitários. 

 
Como resultado da sequência 

didática proposta, os alunos 
perceberam a importância da 
destinação correta dos resíduos 
orgânicos, o que culminou no 
aprendizado sobre a reutilização da 
matéria orgânica através da 
montagem de uma mini composteira. 

 
A produção de textos 

envolvendo as discussões sobre o 
descarte de resíduos orgânicos 
associados à atividade de 
compostagem mostrou um 
significativo progresso, onde se 
observou a melhora na qualidade do 
discurso e entendimento sobre as 
questões anteriormente discutidas. 

O tema compostagem 
proporcionou o estudo de conceitos 
multidisciplinares e permitiu ao aluno 
interpretar e contextualizar problemas 
do seu cotidiano. Além disso, 
agregou conhecimento de utilidade 
prática, uma vez que ele pode 
implantar a compostagem em sua 
casa, contribuindo para o efetivo 
exercício de sua cidadania. Isto 
mostra que a solução de problemas 
globais está associada às posturas e 
atitudes de cada cidadão. A 
educação CTS mostrou-se adequada 
para o desenvolvimento da temática 
proposta e para a construção de 
conceitos relevantes no ensino de 
química. 
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Resumen 

 

La reforma universitaria en España, con la transformación de las diplomaturas y 
licenciaturas en los actuales Grados, ha supuesto un cambio radical en cuanto a la 
formación de los futuros maestros de Educación Infantil. También ha sido una 
oportunidad para introducir, en los planes de estudio, nuevas materias con nuevos 
contenidos acordes con las necesidades formativas de los tiempos que vivimos. 
Un ejemplo es el de la Sostenibilidad como tema de estudio dentro de las 
asignaturas obligatorias del Grado de Maestro de Educación Infantil en la 
Universitat de València. En este trabajo, pretendemos presentar cuáles son las 
percepciones del alumnado sobre la importancia de la incorporación de la 
problemática de la Sostenibilidad en el currículo. 
 
 
Palabras claves: Sostenibilidad, Formación del profesorado, Educación Infantil, 
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Un momento de cambio como 
oportunidad para introducir la 
Sostenibilidad en la formación de 
maestros 

 

A partir de la reforma universitaria 
en España desarrollada por la Ley 
Orgánica 4/2007, la Sostenibilidad se 
ha introducido como elemento 
curricular en algunos títulos 
universitarios (Martínez et al., 2008; 
Vilches y Gil Pérez, 2012).  

 

En esta comunicación 
pretendemos mostrar los resultados 
de una investigación en la que 
analizamos la importancia dada a la 
educación para la Sostenibilidad por 
los estudiantes del Grado de 
Maestro/a de Educación Infantil de la 
Facultad de Magisterio de la 
Universitat de València cuando 
cursan la asignatura de “Ciencias 
Naturales para Maestros” en segundo 
curso de la titulación.  

 

 

Su objetivo, dentro del plan de 
estudios del Grado, es completar la 
formación básica en ciencias del 
alumnado ya que resulta 
imprescindible que los futuros 
maestros y maestras posean una 
mínima fundamentación de cultura 
científica, comprendan la necesidad 
de la alfabetización científica de la 
ciudadanía y valoren el modo de 
pensamiento y las características 
básicas de la actividad científica y 
tecnológica, así como para que 
puedan tomar en consideración el 
papel que la ciencia y de la 
tecnología han tenido en el progreso 

de la humanidad y sus repercusiones, 
teniendo en cuenta las interacciones 
Ciencia, Tecnología, Sociedad y 
Ambiente (CTSA), contribuyendo a 
aumentar el interés hacia la ciencia 
del alumnado, mejorando así su 
enseñanza. 

 

Formación en Sostenibilidad: 
¿cómo valoran su importancia los 
futuros maestros de educación 
infantil? 

 

Para poder dar respuesta a la 
pregunta que planteamos, dedicamos 
las primeras sesiones de aula durante 
el curso académico 2013-2014 a 
realizar una reflexión individual y 
colectiva con los 65 estudiantes 
matriculados en la asignatura 
anteriormente mencionada, sobre la 
priorización de los contenidos de la 
misma. Así, para poder conocer cuál 
es la importancia dada por los 
estudiantes a su formación en 
Sostenibilidad en relación a su futuro 
profesional y, a la vez, crear un clima 
propicio para su implicación en la 
asignatura, se le planteó al alumnado 
una actividad destinada a valorar las 
temáticas que consideraban más 
relevantes para su futura labor 
docente. 

 

Para ello, después de comentar 
colectivamente distintos aspectos 
docentes, metodológicos y 
evaluativos de interés sobre la 
asignatura, tales como: los objetivos 
que se persiguen en conexión con 
sus preocupaciones y expectativas, 
los resultados de aprendizaje que se 
persiguen conseguir, las 



 

 

metodologías docentes con las que 
se va a trabajar, cómo se va a 
realizar la evaluación… se procedió a 
una discusión más profunda sobre el 
programa curricular que se iba a 
desarrollar a lo largo del curso a partir 
de una lectura crítica comentada de 
la Guía Docente de la asignatura, que 
desarrolla algunos de estos aspectos 
y en la que se establecen, entre otras 
cuestiones, sus contenidos (ver Tabla 
1). Seguidamente, los estudiantes 
debían elegir justificadamente los tres 
bloques que consideraran esenciales 
o más importantes para su futuro 
profesional como maestros/as de 
Educación Infantil, mediante un 
cuestionario de respuesta abierta 
(Tabla 2).  



 

 

 

 

Bloque Contenidos 

1. INTRODUCCIÓN A 
LA DISCIPLINA 
 

Necesidad de promover la cultura científica y 
tecnológica en la escuela. Características básicas 
de la ciencia, la tecnología y de la actividad 
científica y tecnológica. Mitos sobre la naturaleza 
de la ciencia y la tecnología. 

2. LA TIERRA EN EL 
UNIVERSO 
 

Efectos astronómicos observables. Modelos sobre 
el origen y evolución del Universo: geocentrismo y 
heliocentrismo. Gravitación Universal. Imagen 
actual del Universo. Introducción al movimiento de 
los cuerpos y a la dinámica elemental. Conceptos 
de aceleración y de fuerza. Análisis dinámicos 
cualitativos en situaciones reales. 

3. LA ENERGIA Y SU 
TRANSFERENCIA 
 

Trabajo y potencia. Máquinas simples. Calor y 
temperatura. Calor específico de los materiales y 
equilibrio térmico. Equivalente mecánico del calor. 
Concepto de Energía. Energía cinética y potencial. 
Transformación, transferencia, conservación y 
degradación de la energía. Fuentes de energía. 
Energía eléctrica y transporte de electricidad. 
Ondas. Propiedades de las ondas. 

4. LA MATERIA Y SUS 
TRANSFORMACIONES 
 

Estudio de los gases. Propiedades y modelo 
cinético corpuscular. Cambios de estado y 
propiedades de los líquidos. Estudio macroscópico 
de las sustancias y los cambios químicos. Mezclas 
y sustancias. Diferencia entre mezcla y compuesto. 
Reacciones químicas. Modelo atómico. 
Aplicaciones tecnológicas de los materiales. 
Materiales fósiles como materias primas. 

5. LA TIERRA, UN 
PLANETA CAMBIANTE 
 

Formación del planeta. Estructura, composición y 
dinámica de las capas terrestres: Atmósfera, 
Hidrosfera y Geosfera. Historia del planeta y 
tectónica global: evidencias geológicas, 
paleontológicas y biológicas. 

6. LA BIODIVERSIDAD 
 

Origen e historia evolutiva de los seres vivos. La 
célula como unidad de vida. Tipos de células. Los 
seres vivos: caracterización y clasificación. Los 
ecosistemas: estructura, dinámica y tipos. La teoría 
de la evolución: evidencias genéticas, 
biogeográficas, paleontológicas y fisiológicas. 

7. EL CUERPO 
HUMANO Y LA SALUD 

El cuerpo humano como organismo pluricelular. 
Anatomía y fisiología de las funciones de nutrición, 



 

 

 relación y reproducción. Origen y evolución de los 
humanos. Diversidad humana. La salud y la 
promoción de la salud: acciones encaminadas a 
prevenir las enfermedades. 

8. LA 
SOSTENIBILIDAD 
 

Problemas y desafíos que afectan a la humanidad. 
Papel de la ciencia y la tecnología en las medidas a 
adoptar para contribuir a la sostenibilidad del 
planeta. 
 

Tabla 1. Contenidos de la asignatura “Ciencias Naturales para Maestros”.  
 
 
 
 
 

Ya hemos visto cuáles son los contenidos de la asignatura 
que vamos a trabajar a lo largo de este curso académico. 
Ahora te solicitamos que indiques de manera justificada tres 
bloques de contenido que consideres más importantes para 
tu futuro profesional como maestro/a de Educación Infantil. 

Tabla 2. Cuestionario realizado con el alumnado 
 

 

Resultados: los principales temas de interés 

En la Gráfica 1 podemos observar cuál ha sido la distribución de los bloques 
escogidos como prioritarios. Vemos que en el bloque considerado como el más 
relevante es “El cuerpo humano y la salud” (33%), seguido por “Sostenibilidad” 
(20%) y “Biodiversidad” (17%). Así pues, podemos considerar que la 
Sostenibilidad se percibe, por parte del alumnado, como una temática importante 
para su futuro profesional. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfica 1. Distribución global de las temáticas escogidas 

 



 

 

Este resultado es más relevante, si 
cabe, si tomamos en consideración 
que la Sostenibilidad no solo se 
encuentra entre las tres más 
valoradas, sino que, si tenemos en 
cuenta que tanto la educación para la 
salud como la problemática de la 
Biodiversidad tienen una fuerte 
relación intrínseca con la 
Sostenibilidad, se puede concluir que 
la predisposición del alumnado hacia 
su formación en Sostenibilidad es 
muy alta en comparación con el resto 
de temáticas que se tratan en esta 
asignatura. Este aspecto muy 
importante si tomamos en 
consideración tanto las 
características específicas del 
alumnado, como la ordenación 
curricular propia de la enseñanza en 
Infantil que hace que en el desarrollo 
legal de esta etapa no exista una 
estructuración definida y articulada 
como sí existe en Primaria y 
Secundaria (Ravanis y Bagakis, 
1998), quedando su desarrollo 
prácticamente en manos de la opinión 
profesional de los maestros y 
maestras. 

 

En cuanto al resultado del análisis 
de las justificaciones realizadas por 
los participantes en el estudio de su 
elección, nos encontramos que la 
Sostenibilidad se percibe por el 
alumnado implicado como un 
contenido principalmente actitudinal y 
axiológico (cuidar el medio ambiente, 
preservarlo para el futuro, adquisición 
de “hábitos sostenibles”…). Esta 
lectura, aunque es esencial por la 
necesidad urgente de cambiar 
nuestros hábitos y acciones para la 
transición hacia la Sostenibilidad y a 

la vez la dificultades que implica, es 
una visión de la Sostenibilidad que no 
tiene en cuenta otros aspectos 
igualmente relevantes, tales como 
sus múltiples interrelaciones, cómo 
unas cuestiones potencian otras, el 
carácter glocal (glocal y global) de los 
problemas y de las soluciones, los 
aspectos éticos, sociales, culturales… 
Los resultados nos permiten conocer 
como docentes cuáles son las 
expectativas y las concepciones de 
partida reales, algo esencial para 
conseguir una eficiente formación en 
Sostenibilidad de los futuros maestros 
de Educación Infantil. 

 

Conclusiones y Perspectivas 

 

Con este trabajo hemos 
pretendido mostrar la importancia de 
tomar en consideración las 
concepciones iniciales de los futuros 
maestros/as de Educación Infantil 
para contribuir, desde las primeras 
etapas educativas, a un futuro 
sostenible. Los resultados obtenidos 
son, en nuestra opinión, 
prometedores debido a las altas 
expectativas y a la consideración 
mayoritaria entre los estudiantes 
sobre la importancia de la Educación 
para la Sostenibilidad en su futuro 
profesional. Aunque un análisis 
cualitativo más detallado, en cuanto a 
la justificación de su importancia, nos 
ha mostrado una imagen simplista de 
la Sostenibilidad, es nuestra tarea (y 
la del todo el profesorado de ciencias) 
el ir completándola y enriqueciéndola 
con las distintas contribuciones 
existentes en la campo de 
investigación didáctica para conseguir 
una visión integrada e integral de la 



 

 

Sostenibilidad, con el horizonte de 
formar ciudadanos informados y 
formados que contribuyan a la 
construcción de sociedades 
sostenibles. Este camino empieza en 
la Educación Infantil y, por esa razón, 
es vital la formación en Sostenibilidad 
de los maestros y maestras de esta 
etapa educativa. 
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Resumen 
 
 

El título de este panel plantea los perennes temas educativos de enseñar, 
aprender y evaluar, desde las perspectivas de la educación CTS y el contexto del 
siglo XXI. Una primera cuestión básica es delimitar conceptos educativos tan 
genéricos cómo enseñar y aprender. La  enseñanza es una actividad intencional 
qué pretende lograr que alguien aprenda algo. Enseñanza y aprendizaje son, 
pues, dos conceptos relacionados pero debe evitarse la creencia ingenua de que 
la relación es biunívoca. Pues bien, aquí vamos a centrarnos en los procesos 
educativos de tipo formal, que necesitan profesores formados, aunque los 
contextos informales pueden tener también mucha importancia para la educación 
CTS. La coordinadora del panel nos plantea dos cuestiones que contribuyen 
acotar el tema: la formación de los educadores y el contexto de las sociedades de 
la información actuales. El reto planteado por estas cuestiones es vasto y el 
espacio disponible aquí para su desarrollo, escaso. Se realiza una reflexión 
contextualizada sobre estos temas que contribuya a fijar los conceptos básicos y, 
a partir de ellos, sugerir propuestas para la formación de los educadores y la 
evaluación de los aprendizajes CTS.  
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La evolución de la 
conceptualización del enfoque CTS  
 

El movimiento CTS surgió en 
el último cuarto del siglo XX de la 
mano del naturalismo filosófico que 
renovó el positivismo lógico de la 
ciencia, añadiendo las perspectivas 
históricas, filosóficas, sociológicas y 
psicológicas. La vertiente educativa 
del movimiento CTS traslada ese 
desafío innovador a la educación 
científica tradicional, para actualizar 
la imagen global de la ciencia que 
transmite la educación científica 
haciauna imagen más realista del 
siglo XXI.  
El núcleo innovador del movimiento 
CTS es el cambio de enseñar ciencia 
abstracta a ciencia en contexto, 
donde no sólo los modelos y las 
teorías científicas tienen un papel, 
sino también sus relaciones con la 
tecnología, el medio ambiente y la 
sociedad. El objetivo es hacer de la 
ciencia un instrumento útil en la vida 
de ciudadanos más responsables, 
racionales, creativos y críticos. 
  
Durante el último cuarto del siglo XX 
el movimiento CTS se desarrolló, 
creció y se agotó. Una causa interna 
del agotamiento es la gran 
envergadura del objetivo central 
(innovar la educación tradicional) que 
generó propuestas tan diversas, 
dispares y multidisplinares que 
hicieron inviable la unidad del 
movimiento CTS. Dos manuales 
(Solomon & Aikenhead, 1994; Kumar 
& Chubin, 2000), que se pueden 
considerar las últimas grandes 
síntesis del movimiento CTS, 
atestiguan el desarrollo alcanzado así 
como los retos y dificultades que 
afrontaba un movimiento tan vasto y 
diverso.   

La panoplia de temas significativos 
CTS básicos son: la renovación de la 
enseñanza tradicional de la ciencia, la 
implantación de un nuevo enfoque 
contextualizado para esa enseñanza, 
la inclusión de la tecnología en la 
educación científica, la renovación de 
los currículos escolares introduciendo 
la tecnología, la sociedad y el medio 
ambiente, la renovación consiguiente 
del papel del profesor, el inventario 
de los temas propios y específicos del 
enfoque CTS, la educación de 
actitudes y valores cívicos 
relacionados con la ciencia, la 
percepción pública de la imagen de la 
ciencia y la tecnología respecto a los 
problemas y cuestiones sociales, el 
cuestionamiento de creencias y 
supersticiones en relación con la 
ciencia, las cuestiones de género en 
la ciencia, el compromiso con una 
educación centrada en los 
estudiantes hacia la alfabetización 
científica para todos los ciudadanos, 
el compromiso con los problemas de 
sostenibilidad medioambiental y las 
implicaciones de acción para la 
política, las decisiones y regulaciones 
sociales y el futuro.  
 
Entre los retos que afrontaba el 
movimiento CTS se encuentran: el 
riesgo de la superficialidad y la hiper-
simplificación (abusar de la etiqueta 
CTS sin aportar complejidad ni 
pensamiento crítico), la faltad de 
profundidad y precisión en los temas 
(especialmente los medio-
ambientales), el adecuado equilibrio 
entre los temas innovadores CTS y 
los conceptos científicos curriculares 
subyacentes, la adaptación de los 
complejos temas CTS a la edad de 
los estudiantes, enfocar como 
investigación la enseñanza y el 
desarrollo de currículos CTS (enfoque 



 

 

como secuencias de enseñanza), 
profundizar la investigación sobre las 
relaciones C-T-S-E, superar la 
tensión entre educar para la vida y 
para el simple conocimiento y 
promover un cambio actitudinal y 
conductual de los ciudadanos 
(especialmente hacia el ambiente).  
 
La historia de los últimos años 
muestra que las etiquetas CTSA han 
ido desapareciendo progresivamente 
de la literatura en la didáctica de las 
ciencias, al tiempo que han ido 
surgiendo otras nuevas etiquetas o 
lemas, entre los cuales destacamos 
los enfoques humanísticos, el 
concepto de alfabetización científica y 
tecnológica, los temas socio-
científicos o temas sociales agudos 
de carácter científico, la educación 
ambiental y la naturaleza de la 
ciencia. Cada uno de ellos contiene 
aspectos genuinos del movimiento 
CTSA, y por ello se les puede 
considerar los herederos del enfoque 
CTSA. Cada uno de estos nuevos 
lemas es más concreto que el 
enfoque CTSA original, lo cual les ha 
permitido progresar más, porque les 
ha permitido obviar las dificultades 
asociadas a la excesiva diversidad y 
complejidad del campo CTSA.  
 
La enseñanza y el aprendizaje en el 
enfoque CTS 
 

El desarrollo eficaz del 
currículo CTSA en el aula es otro 
aspecto central de la investigación. 
La enseñanza de CTSA es compleja 
por ser una innovación, pero también 
por la cantidad de factores cruzados 
intervinientes que impiden, limitan o 
facilitan la eficacia de los diferentes 
métodos de enseñanza de CTSA 
(Deng et al., 2011).  

 
Los estudios sobre enseñanza de 
CTSA emplean contextos muy 
variados: actividades prácticas de 
investigación, casos de historia de 
CyT, cuestiones tecno-científicas de 
interés social, cursos específicos 
sobre métodos y filosofía de CyT o 
impregnación de contenidos 
tradicionales de CyT con contenidos 
de CTSA. Los resultados de estos 
estudios sugieren que los 
denominados enfoques explícitos 
parecen ser los más efectivos y 
proponen dos condiciones clave para 
la eficacia de la enseñanza:  
 
• el carácter explícito de la enseñanza 
(el tratamiento intencional y 
planificado de los contenidos de la 
enseñanza de CTSA por el profesor, 
como opuesto al tratamiento implícito, 
indirecto, no intencional o no 
planificado), y  
• la realización de actividades meta-
cognitivas de auto-reflexión sobre 
CTSA por los estudiantes (los 
estudiantes tienen la oportunidad de 
pensar sobre su propio trabajo, lo que 
hacen y por qué razón lo hacen, 
comparar y discutir su enfoque con 
otros estudiantes o con el trabajo de 
los científicos, debatir, argumentar y 
tomar decisiones sobre estas 
cuestiones).  
 
La evaluación CTS 
 

Etimológicamente, evaluar 
consiste en asignar un valor a un 
objeto. Se habla de evaluación de 
resultados (paradigma cuantitativo), 
procesos (paradigma cualitativo) o 
contextos (paradigma crítico), según 
que el objeto evaluado sea un 
producto tangible acabado o el 
proceso o el contexto de elaboración 



 

 

del resultado. Más concretamente, 
evaluar requiere dos operaciones 
básicas: 

 definir el objeto, que a su vez 
implica decidir lo que se quiere 
evaluar, establecer y 
seleccionar los indicadores, 
diseñar un método de recoger 
las evidencias y ejecutar la 
recogida de las evidencias, y  

 asignar valor al objeto, que 
implica interpretar las 
evidencias, elaborar de un 
juicio, codificar el juicio, 
comunicar el juicio y tomar 
decisiones para la acción de 
mejora del sistema. 

 
En suma, evaluar es un proceso 

de búsqueda de información acerca 
del objeto evaluado, para emitir un 
juicio de valor sobre el mismo, que 
forma parte de la educación y 
proporciona información relevante 
sobre la eficacia de las estrategias y 
el grado de consecución de los 
objetivos educativos, con un carácter 
formativo de mejora, a fin de orientar 
las medidas correctoras para la 
mejora de todos los ámbitos del 
sistema educativo. 

 
La evaluación educativa de los 
innovadores temas CTS es uno de 
sus grandes retos pendientes, debido 
por un lado, a la variedad de 
resultados (actitudes, conocimientos, 
destrezas) y procesos (razonar, 
analizar, argumentar, tomar 
decisiones) que plantea el enfoque 
CTS, y por otro, porque los 
especialistas no dieron solución al 
reto. Solomon (Solomon & 
Aikenhead, 1994, p.188) plantea la 
importancia de la evaluación en CTS 
pero lo deja sin resolver, aunque 
sugiere métodos pre- y post- tests, 

calificación de exámenes y 
evaluación de valores, proponiendo 
más investigación para ampliar el 
abanico de metodologías de 
evaluación. Por su parte, Altschuld y 
Kumar (Kumar y Chubin, p. 121-140) 
plantean la evaluación desde la 
perspectiva de rendición de cuentas 
sobre la eficacia de los programas 
CTS, para justificar los fondos 
recibidos. Sobre la evaluación por el 
profesor de los aprendizajes CTSA en 
el aula, simplemente manifiestan su 
acuerdo con el uso de una variedad 
de instrumentos (pruebas, trabajos, 
ejecuciones y portafolios) aunque ya 
anticipan el problema (real) de 
obtener resultados contradictorios 
entre ellos.  
 
Aikenhead y Ryan (1992) 
desarrollaron un banco estandarizado 
de ítems de elecciones múltiples y 
papel y lápiz y (COCTS), basado 
empíricamente, cuyo método de 
respuesta ha sido ampliado para 
producir ricos indicadores 
cuantitativos y cualitativos de la 
comprensión de los temas CTSA por 
los evaluados (Bennassar et al. 
2010). La estandarización de los 
ítems y las puntuaciones, así como la 
existencia de numerosos ítems que 
permiten seleccionar ítems a medida 
de las necesidades, hacen del 
COCTS un instrumento 
especialmente adecuado para uso 
por los profesores en el aula.  
 
Dentro del nuevo lema de naturaleza 
de la ciencia también se han 
generado otros instrumentos en el 
marco del paradigma cualitativo 
(Lederman, 2007). 
 
Además de cuestionarios, son 
aplicables otros métodos de 



 

 

evaluación de ejecuciones como los 
mapas conceptuales, listas de 
chequeo y rúbricas.  
 
 
La formación de los educadores 
CTSA 
 

Un profesor es un educador 
cuya profesionalidad viene 
determinada por la adquisición de 
determinadas competencias propias 
de la enseñanza. Aunque existe una 
amplia literatura sobre competencias 
propias del profesor, por su carácter 
sintético y unificador, se cita aquí la 
taxonomía de competencias 
genéricas propuesta por la Unión 
Europea a sus países miembros, que 
comprende doce competencias.  
Obviamente, estas pueden y deben 
acomodarse a los distintos contextos 
y a las distintas formas y estilos de 
enseñanza; en concreto, los objetivos 
y retos propios de la educación 
CTSA, también contribuyen a 
desarrollar y enfatizar los rasgos y 
roles propios de un profesor CTSA. 
La tabla enfatiza las competencias 
específicas deseables para un 
educador CTS como desarrollo de las 
competencias genéricas del 
profesorado.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Tabla 1. Taxonomía de competencias profesionales del profesorado. 

Competencias genéricas Competencias específicas CTSA 

Evidenciar cultura y 
dominio de las disciplinas 
de docencia 

Potenciar la aplicación de los conocimientos al mundo 
real.  
Dedicar tiempo para discutir y evaluar esas 
aplicaciones.  
Evidenciar los impactos y las limitaciones de la ciencia 
y la tecnología para resolver los complejos problemas 
sociales.  
Seleccionar tópicos relevantes de enseñanza 

Dominar la lengua de 
docencia en la forma oral y 
en la escrita 

Promover la interacción y la comunicación 
comprensiva en el aula. 

Crear y planificar 
situaciones de docencia y 
de aprendizaje 

Dedicar tiempo suficiente a planificar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y la programación de aula 

Aplicar las situaciones de 
enseñanza-aprendizaje 

Aplicar flexiblemente el currículo y la programación. 

Evaluar la progresión de 
los aprendizajes 

Evaluar a los estudiantes con una amplia variedad de 
instrumentos  
Evaluar la enseñanza practicada para mejorarla. 

Gestionar la clase Proporcionar un "clima" acogedor afectivamente y 
estimulante intelectualmente 
Ayudar a que los estudiantes sean participativos y 
creativos  
Suscitar temas, debates, diálogos y preguntas de 
interés personal y colectivo  
Animar el planteo de preguntas, temas de  
investigación, nuevas ideas y buscar respuestas, 
incluso fuera del aula de ciencias.  
Pedir siempre argumentos, que sostengan las ideas 
que se proponen. 

Adaptar la enseñanza a 
las características de los 
alumnos (atención a la 
diversidad) 

Mantener altas las expectativas sobre los logros de 
sus alumnos 
Apoyar y potenciar las iniciativas de éstos.  
Hacer que los alumnos vean la utilidad de la ciencia y  
la tecnología 
Fomentar la autoestima y las altas expectativas de los 
estudiantes respecto a sus propias habilidades, para 
utilizarlas y tener éxito.  
Propiciar decisiones y acciones de los estudiantes, 
cuando sea necesario y adecuado,  

Integrar las tecnologías de 
la información y la 
comunicación en las 
actividades de enseñanza 

Utilizar una amplia variedad de recursos, personas de 
la propia comunidad y las TIC. 



 

 

y aprendizaje 
Trabajar en equipo con el 
profesorado de la escuela 

Aprender junto a sus compañeros y con sus alumnos. 

Colaborar con la dirección 
pedagógica 

Abrir el aula: el aprendizaje debe transcender las 
paredes del aula  

Participar en el desarrollo 
profesional continuo 

Aprender nuevas ideas, habilidades y acciones, 
incluyendo tanto las que provienen Indagar 
activamente sobre su disciplina 
de la psicopedagogía como de la actualidad científica-
tecnológica 

Comportarse con ética 
profesional 

Educar para la vida y para vivir. 

 
 
 
Estos perfiles ofrecen un marco 
idóneo para plantear la formación de 
los docentes CTS que muestran la 
necesidad de un cambio de 
paradigma, ya que los estudios sobre 
las creencias de los profesores 
(Bennassar et al., 2010) muestran 
indefectiblemente un perfil tradicional 
y un desconocimiento alarmante del 
docente sobre temas CTSA, por lo 
que la formación debe incluir estos 
temas explícitamente y orientarse al 
cambio conceptual y actitudinal. 
 
 
Conclusiones 
 

La síntesis de la investigación y el 
convencimiento personal desde la 
investigación desarrollada en los 
últimos, me llevan a diagnosticar las 
dos dificultades básicas para la 
implantación eficaz de los temas 
CTSA en el aula:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 la novedad de los temas CTSA no 
ha trascendido a la formación 
inicial para la mayoría de los 
profesores, aunque ya muchos 
currículos nacionales los incluyen 
y numerosos materiales 
adaptados están disponibles, y  

 las destrezas cognitivas de alto 
nivel implicadas en muchos 
aprendizajes CTSA relevantes 
(creatividad, espíritu crítico, 
argumentación, toma de 
decisiones, discusiones, etc.), que 
requerirían una insistencia y 
progresión en la enseñanza de 
estas destrezas desde la escuela 
elemental. 
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RESUMEN 
 

Se propone, en este trabajo, realizar el necesario balance de lo logrado durante la 
Década de la Educación por el Desarrollo Sostenible 2005-2014 (DEDS), en un 
marco temporal y de intervención social mucho más amplio, analizando lo ocurrido 
en educación en conexión con lo sucedido en los ámbitos científico, económico, 
político, etc. Con ello se pretende interpretar mejor los avances y logros 
conseguidos, sin olvidar las insuficiencias y todo lo que queda por hacer para 
reorientar adecuadamente los esfuerzos individuales y colectivos para la urgente 
transición a la Sostenibilidad. 
 
 
 
Palabras claves: Interacciones CTSA, Educación para la Sostenibilidad, 
Educación Ambiental, Transición a la Sostenibilidad.  
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Introducción: Necesidad de un 
balance integrador  
 

Cuando se acerca el final de la 
Década de la Educación por el 
Desarrollo Sostenible 2005-2014 (en 
el futuro DEDS), resulta obligado 
evaluar lo que se ha conseguido y, 
sobre todo, lo mucho que ha quedado 
pendiente… y cómo continuar 
contribuyendo a un futuro sostenible 
al término de esta Década, razón por 
la cual la petición de balance que se 
nos ha hecho ha ido acompañada de 
otra pregunta clave: ¿Por qué ha sido 
tan difícil lograr progresos en la 
Educación para el Desarrollo 
Sostenible (o Sustentable)?  

 
Para responder adecuadamente a 

estas preguntas es preciso tener en 
cuenta que la DEDS, cuyos 
resultados pretendemos analizar, 
constituye una iniciativa inserta en un 
largo proceso de atención y 
respuesta a los graves problemas a 
los que se enfrenta la humanidad. Un 
proceso que tiene sus raíces en el 
siglo XIX (Bergandi y Galangau-
Quérart, 2008), pero que adquiere 
especial intensidad a partir del último 
tercio del siglo XX, cuando se hizo 
evidente la creciente degradación 
ambiental y el agotamiento de 
recursos esenciales, obligando a 
hablar de “emergencia planetaria” 
(Bybee, 1991).  

 
De hecho, la institución de la 

DEDS fue aprobada en la Segunda 
Cumbre de la Tierra (celebrada en 
Johannesburgo en 2002), que a su 
vez remitía a la Primera Cumbre de la 
Tierra (Rio de Janeiro, 1992) y, 
previamente, a la Conferencia de 



 

 

Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente Humano, que fue el primer 
gran encuentro internacional sobre la 
problemática socioambiental 
organizado por Naciones Unidas 
(Estocolmo, 1972).  

 
Y es preciso igualmente no olvidar 

que esta problemática y las iniciativas 
para hacerle frente no atañen 
únicamente a la educación. Junto a 
propuestas como la DEDS, o las 
acordadas en la Conferencia 
Intergubernamental de Tbilisi sobre 
Educación Ambiental, en 1977, 
Naciones Unidas se ha dirigido en 
sus Cumbres, como es lógico, a 
todos los sectores de la sociedad 
para abordar una problemática que 
es sistémica, poniendo en marcha 
iniciativas como, por ejemplo, el 
programa Agenda 21, suscrito en la 
Cumbre de Rio por 172 países con el 
compromiso de aplicar políticas 
ambientales, económicas y sociales 
en el ámbito local, encaminadas a 
lograr un Desarrollo Sostenible. O, 
por citar otro ejemplo bien conocido, 
podemos referirnos a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático, propuesta 
también en 1992, responsable del 
Protocolo de Kioto y de los 
posteriores intentos de lograr un 
acuerdo ambicioso y vinculante de 
reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero… todavía no 
alcanzado. 

 
El balance de la DEDS, por tanto, 

ha de insertarse en un contexto 
temporal más amplio y tener en 
cuenta lo conseguido (o no) por la 
educación junto al resto de agentes 
implicados en la problemática 

socioambiental, pasando revista a la 
situación de la Educación por la 
Sostenibilidad, pero también, entre 
muchos otros, a las Convenciones 
sobre el Clima, los avances sobre 
Derechos Humanos, los protocolos 
para la protección de la capa de 
ozono, la prohibición de los COP 
(Contaminantes Orgánicos 
Permanentes) y demás productos 
contaminantes, la protección de los 
recursos hídricos, de los suelos 
cultivables y demás recursos 
básicos… y un larguísimo etcétera en 
torno al conjunto de problemas 
estrechamente vinculados y que se 
potencian mutuamente que 
determinan la actual situación de 
emergencia planetaria. Problemas 
que, repetimos, no solo implican a la 
educación sino también a la 
comunidad científica, a las empresas, 
a los sindicatos, a los gobiernos, a los 
movimientos ciudadanos y, en 
definitiva, al conjunto de la sociedad. 

 
Y si bien la educación tiene una 

responsabilidad central en la 
formación de una ciudadanía crítica, 
capaz de comprender los retos a los 
que se enfrenta hoy la humanidad y 
de impulsar los cambios necesarios, 
no podemos olvidar que el sistema 
educativo, los planes de estudio, etc., 
dependen directamente del poder 
legislativo, que determina en buena 
medida lo que se puede hacer desde 
la educación reglada; y tampoco 
podemos olvidar el papel de los 
medios de comunicación y demás 
factores de educación fuera de la 
escuela.  

 
 



 

 

Cualquier intento de analizar 
aisladamente los resultados de la 
DEDS carece, pues, de sentido. Esta 
Década ha de contemplarse en un 
marco temporal y de intervención 
social mucho más amplio, analizando 
lo que ha ocurrido y está sucediendo 
en educación, en conexión con lo 
ocurrido en los ámbitos político, 
económico, científico, etc. La 
pregunta que se ha de contestar, en 
definitiva, no puede limitarse a ¿Cuál 
es el balance de la DEDS? Esa es la 
razón del título dado a este trabajo. 

 
Logros y fracasos de la educación 
(y del conjunto de la sociedad) en 
el tratamiento de la situación de 
emergencia planetaria 
 

No resulta difícil ofrecer numerosos 
datos ilustrativos de la evolución 
positiva que se ha producido a lo 
largo de la DEDS, en todos los 
niveles de enseñanza (incluido el de 
formación del profesorado) y en la 
investigación educativa, en lo que se 
refiere a la atención prestada a la 
situación de emergencia planetaria, 
con el fin de contribuir a formar 
ciudadanas y ciudadanos conscientes 
de la gravedad y del carácter global 
de los problemas y preparados para 
participar en la toma de decisiones 
adecuadas. Numerosos trabajos han 
abordado recientemente esta 
evolución curricular (Aznar et al., 
2011; Gonçalves et al., 2012). Y la 
simple lectura de los sumarios de 
actas de Congresos, así como de las 
revistas educativas (no solo las 
específicas de Educación Ambiental o 
las centradas en las relaciones 
CTSA) muestra el creciente interés 
por la educación para la 

Sostenibilidad y la publicación de 
numerosos artículos de investigación 
e innovación en torno a la misma. 

 
Esta evolución positiva la 

encontramos también en la atención 
de la comunidad científica a la 
problemática socioambiental. Ya no 
se trata de contribuciones pioneras, 
pero relativamente aisladas, como las 
debidas a Rachel Carson a mediados 
del siglo XX –por las que es 
reconocida como madre del 
ecologismo y del movimiento CTSA- 
o las que lograron interrumpir la 
destrucción de la capa de ozono, por 
las que tres relevantes científicos 
(Crutzen, Molina y Rowland) 
recibieron el Premio Nobel en 1995. 
Ahora nos encontramos con 
llamamientos dirigidos al conjunto de 
la comunidad científica, como el 
realizado en 1998 por Jane 
Lubchenco, presidenta entonces de la 
AAAS (American Association for the 
Advancement of Science) reclamando 
que el siglo XXI fuera para la ciencia 
el siglo del medio ambiente, para el 
estudio de los problemas que 
amenazan el futuro de la humanidad 
(Lubchenco, 1998).  

 
Llamamientos como este han 

seguido multiplicándose y han venido 
acompañados de numerosas 
realizaciones en campos como la 
puesta a punto de recursos 
energéticos limpios y sostenibles, el 
aumento de la eficiencia de aparatos 
y procesos (con el consiguiente 
ahorro energético), la producción 
ecológica de alimentos, la reducción y 
reciclado de los desechos, la 
prevención de catástrofes, la 
recuperación de ecosistemas 



 

 

dañados, etc. De hecho en 
numerosas publicaciones científicas 
pueden encontrarse contribuciones 
orientadas al logro de la 
Sostenibilidad, relacionadas con 
distintas disciplinas: Química Verde, 
Ecología Industrial, Física e 
Ingeniería para el Medio Ambiente, 
Economía baja en carbono, etc. Y lo 
que es más importante, estamos 
asistiendo al surgimiento de una 
nueva Ciencia de la Sostenibilidad 
(Komiyama & Takeuchi, 2006) con 
características realmente 
revolucionarias, pues no solo 
responde a planteamientos 
interdisciplinares (imprescindibles 
para abordar globalmente una 
problemática sistémica) sino también 
transdisciplinares (reconociendo la 
necesidad de la participación 
ciudadana desde el origen mismo de 
los estudios realizados) y estrategias 
que responden a una visión amplia, 
holística, tanto espacial como 
temporalmente: están concebidas en 
una perspectiva espacial glocal (a la 
vez global y local) y en una 
perspectiva temporal que contempla 
el corto, medio y largo plazo, 
anticipando riesgos y obstáculos, y 
aprovechando tendencias positivas 
(Vilches y Gil-Pérez, 2013). 

 
Podríamos seguir enumerando los 

indudables avances que se han 
producido en el tratamiento de la 
problemática socioambiental, en el 
campo de la educación, de la 
tecnociencia y de la acción 
ciudadana. Pero sería engañoso no 
reconocer que las numerosas y 
notables realizaciones en favor de la 
Sostenibilidad no han logrado evitar 
la creciente gravedad de los 

problemas que amenazan con una 
degradación irreversible de las 
condiciones de vida para la especie 
humana (Diamond, 2006). No es 
extraño, por ello, que el último 
anuario del Worldwatch Institute 
(2013) lleve por título ¿Es aún posible 
lograr la Sostenibilidad? y que la 
respuesta quede abierta a una cada 
vez más urgente (y también cada vez 
más difícil) radical modificación del 
actual sistema socio-económico y de 
las formas como se relacionan los 
seres humanos entre sí y con el 
medio ambiente. Resulta obligado, 
pues, estudiar las posibles causas de 
las dificultades que la especie 
humana está encontrando para lograr 
la transición a la Sostenibilidad y 
actuar sobre las mismas. 

 
¿Por qué está siendo tan difícil la 
transición a la Sostenibilidad? 
 

―¿Por qué no han generado los 
incendios, las inundaciones, las 
sequías, las temperaturas extremas, 
las extinciones de especies, las 
toxinas, los cánceres y otras 
evidencias de un medio ambiente 
desequilibrado, unas respuestas de la 
misma magnitud que estos mismos 
problemas?”. Esta es la pregunta que 
se hace Paula Green (2013) y que 
muchos investigadores, educadores, 
activistas, responsables políticos se 
han formulado también al constatar la 
pasividad social. ¿Cómo vencer este 
entumecimiento psíquico que lleva a 
ignorar las informaciones científicas 
más preocupantes y las propuestas 
más necesarias? 

No podemos aquí detallar el 
conjunto de serios obstáculos 
detectados, que pueden explicar la 



 

 

falta de implicación generalizada y 
permanente de los diferentes 
sectores sociales, incluyendo a los 
educadores, en el tratamiento de la 
situación de emergencia planetaria, 
sobre los que es preciso actuar. Nos 
remitimos a otros trabajos (Vilches, 
Gil y Cañal, 2010) y nos limitaremos 
aquí a enunciar muy brevemente dos 
de los obstáculos más comúnmente 
señalados: 

 

 No se llega a comprender la 
gravedad de la situación, debido a 
los tratamientos reduccionistas e 
inconexos de problemas 
socioambientales que están 
estrechamente vinculados: en 
general, ni en los estudios 
económicos, ni en las propuestas 
de las organizaciones políticas o 
sindicales, ni siquiera en los 
currículos escolares (y, mucho 
menos, en los medios de difusión) 
se plantea una visión de conjunto 
de la problemática, su origen, y de 
las necesarias y posibles líneas de 
actuación locales y globales. Cada 
problema es abordado 
aisladamente hasta que, siguiendo 
las urgencias del momento y los 
correspondientes titulares 
mediáticos, es desplazado por uno 
nuevo. Como resultado, ninguno 
de ellos es visto como realmente 
importante.  
 

 Se actúa en función de intereses 
particulares a corto plazo. En ello 
reside la esencial del modelo 
socioeconómico vigente, que 
apuesta por el crecimiento 
económico permanente en un 
planeta finito, sin atender a las 

consecuencias ambientales y 
sociales. Se está provocando así la 
degradación de todos los 
ecosistemas y el crecimiento de 
desigualdades inaceptables e 
insostenibles, con graves 
consecuencias para la 
biodiversidad, la diversidad cultural 
y la propia supervivencia de la 
especie humana. 

 
 
Estos comportamientos –tanto 

individuales como sociales- guiados 
por intereses particulares a corto 
plazo, sin prestar la debida atención 
al agravamiento de la situación de 
emergencia planetaria, han de dejar 
paso a profundos cambios 
tecnocientíficos, educativos y político-
legislativos para impulsar la transición 
a la Sostenibilidad. No es algo fácil de 
lograr, pero es necesario y todavía 
posible, según muestran estudios 
científicos convergentes, aunque el 
tiempo disponible para hacerlo se 
agota (Worldwatch Institute, 2013). 
 
Conclusiones y Perspectivas 
 

La gravedad de la situación obliga 
a que todos los sectores sociales 
hagamos de la transición a la 
Sostenibilidad el objetivo prioritario. 
Nada, ni una grave crisis económica, 
ni un conflicto de intereses entre 
países, ni otros desafíos, por 
apasionantes que sean, deben 
distraernos de ese objetivo glocal en 
el que está en juego el futuro y 
también ya el presente de nuestras 
sociedades.  

 
Tampoco queda tiempo para 

debates a menudo meramente 



 

 

nominalistas, como los que se 
prodigan, lamentablemente, en 
nuestro ámbito educativo, 
enfrentando, por ejemplo, la 
Educación Ambiental a la Educación 
para la Sostenibilidad, o el Desarrollo 
Sostenible al Decrecimiento. Es 
posible, por supuesto, encontrar en la 
publicidad empresarial y en el 
discurso político un manejo 
desinformado y a menudo interesado 
del concepto de Desarrollo Sostenible 
como sinónimo de “crecimiento 
sostenido” que ignora sus 
consecuencias de degradación, por lo 
que resulta esencialmente 
insostenible. Pero esto es algo que 
debe ser denunciado como 
tergiversación, en vez de ver en ello, 
erróneamente, la esencia misma del 
concepto y dar pie a su rechazo y 
sustitución por un nuevo concepto... 
que no tardará en ser apropiado de 
forma también tergiversada. 

 
No podemos ceder al 

“sosteniblablá” (Engelman, 2013), ni 
aceptar que los negacionistas y los 
depredadores marquen nuestro 
discurso y nuestra agenda. Nuestros 
esfuerzos merecen estar mejor 
dirigidos a concitar la cooperación en 
pro de la transición a la Sostenibilidad 
de todas y todos aquellos que ya han 
comprendido la necesidad de esta 
transición. Y a lograr que el conjunto 
de la ciudadanía se sume a este 
proyecto, dando continuidad desde la 
Educación, más allá de 2014, a los 
objetivos de la Década, e impulsando 
desde todos los ámbitos un Programa 
Mundial de Acción, del que depende 
la supervivencia y el bienestar 
sostenible de la especie. 
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Quiero expresar mis 
agradecimientos al Comité 
Coordinador del IV Seminario 
iberoamericano de Ciencia, 
Tecnología y Sociedad por esta 
amable invitación que me han hecho 
para participar en este panel. Lo que 
quiero presentarles muy brevemente 
tiene que ver con el tema de la 
participación pública en ciencia y 
tecnología, en tanto constituye uno de 
los objetivos más importantes de la 
educación en Ciencia, Tecnología y 
Sociedad –CTS-.  Para ello voy a 
usar de manera atrevida tres grandes 
ejes de una historia reciente, aclaro 
que no se trata de una genealogía ni 
de una historia de las ideas; lo que 
trato de identificar son procesos en 
paralelo con puntos de conexión y 
convergencia, que podrían aportarnos 
elementos reflexivos sobre el tema de 
la formación docente y las prácticas 
de aula referidas a la participación 
pública en ciencia y tecnología.  
 

Estos procesos tienen que ver 
con políticas públicas y normas, pero 
también con actividades y programas 
llevados a cabo por diferentes 
instituciones. A nuestro juicio, tales 
actividades han contribuido con 
procesos de formación docente en 
educación CTS y en algunos casos 
con aspectos específicos de 

participación pública en ciencia y 
tecnología.   
 

Antes de entrar en esta 
historia, es importante precisar una 
definición. Se define la participación 
pública en ciencia y tecnología como 
el conjunto de situaciones y 
actividades espontáneas y 
organizadas en las cuales los no 
expertos –ciudadanos, implicados y 
grupos de interés-, participan o se 
involucran con los expertos y 
gobiernos en la toma de decisiones, 
en la formulación de políticas y en los 
procesos de producción de 
conocimiento científico, tecnológico o 
de innovación (Renn et al. 1995: 2; 
Bucchi y Neresini, 2008: 449). El 
tema de la participación pública ha 
sido tradicionalmente vinculado con el 
cuestionamiento ciudadano sobre el 
alto riesgo tecnocientífico, las 
desigualdades asociadas con 
tecnologías de gran escala, el 
deterioro global medioambiental y el 
incremento del valor marginal de los 
productos económicos tradicionales. 
También se la vincula con procesos 
de producción de conocimiento en 
diferentes ámbitos, como la 
investigación agrícola y de salud, la 
participación de usuarios en la 
producción de software libre, temas 
de investigación industrial y de 



 

 

innovación abierta en donde se tienen 
en cuenta las preferencias de los 
consumidores, por citar unos pocos 
ejemplos.    
 

El primero de los ejes tiene 
que ver con la Constitución política 
colombiana de 1991. En esta nueva 
constitución que gozamos hoy día se 
plantea una nueva institucionalidad 
sobre la participación en Colombia, y 
no me refiero a la tradicional 
participación en términos de 
representación de los ciudadanos en 
el Estado; me refiero a los procesos 
de participación alrededor de temas 
como la salud, el medio ambiente, la 
agricultura, etc., temas relacionados 
con la ciencia y tecnología. 
 

Si se revisan los mecanismos 
de participación en la Constitución, se 
encuentra que hay allí una batería de 
posibilidades en las que el ciudadano 
puede participar, requiere participar; 
pero también una llamada implícita 
que plantea la necesidad de educarse 
para participar. Los mecanismos de 
participación son múltiples, incluyen: 
el voto, el plebiscito, el referendo, la 
consulta popular, el cabildo abierto, la 
iniciativa popular legislativa y 
normativa ante las corporaciones 
públicas, la revocatoria del mandato y 
la protesta popular. Tales 
mecanismos operan en múltiples 
escenarios, al punto que puede 
decirse que en casi todas los ámbitos 
se encuentran mecanismos de 
participación de la ciudadanía. 
 

Entre estos escenarios se 
pueden citar, a: las Juntas de Acción 
Comunal, las Juntas de Vigilancia de 
los Servicios Públicos, los Comités de 

Desarrollo y Control Social de los 
Servicios Públicos, la Participación en 
el Sistema de Seguridad Social, los 
Comités de Ética Hospitalaria, el 
Consejo Ciudadano de Desarrollo 
Social Rural, el Comité de Reforma 
Agraria, la Comisión Municipal de 
Tecnología y Asistencia Técnica del 
Sector Rural, las Juntas de Defensa 
de Terrenos Comunales, las Ligas de 
Consumidores, las Asociaciones de 
Padres de Familia, el Personero de 
los Estudiantes y el Gobierno Escolar, 
los Comités Municipales de Atención 
Integral a la Población Desplazada 
por la Violencia, la Junta Municipal de 
Educación, las Veedurías 
Ciudadanas, los Consejos de Cultura, 
las Juntas Deportivas Municipales y 
Distritales, las Emisoras de la Radio 
Comunitaria, la Televisión 
Comunitaria, los Consejos 
Municipales de Juventud, los 
Consejos Territoriales de Planeación, 
la Participación Comunitaria en el 
Ordenamiento Territorial, los Comités 
Regionales y Locales para la 
Prevención y Atención de Desastres, 
las Ligas Regionales para la Salud 
(Osorio, 2005: 95).  
 

Como vemos, algunos de 
estos escenarios para la participación 
involucran temas relacionados con la 
ciencia y la tecnología, desde campos 
cercanos a la comunidad como las 
cuestiones de la salud, los servicios 
públicos (gestión de agua y 
saneamiento) y temas de desarrollo 
rural y medio ambiente. Tales 
campos temáticos relacionados con 
la ciencia pueden ser intervenidos 
con la participación desde diferentes 
niveles, como la información, la 
consulta, la iniciativa, la fiscalización, 



 

 

la concertación, decisión y gestión. 
Con la constitución política se crea el 
entramado institucional o lo que 
algunos autores llaman gobernanza, 
que genera las condiciones de 
posibilidad para que la participación 
pública en ciencia y tecnología 
irrumpa en el espacio social y 
productivo del país. Este hecho 
marca también un nuevo derrotero 
hacia lo que debe ser una política de 
formación docente en participación 
pública en ciencia y tecnología. 
 

El segundo proceso que 
quisiera mencionar tiene que ver con 
el contexto más propio de la 
educación colombiana, un 
acontecimiento en la historia de 
Colombia, la promulgación de la Ley 
General de Educación de 1994, de la 
cual estamos cumpliendo 20 años. La 
Ley marca unos elementos de 
contexto para la construcción de este 
campo educativo que conocemos 
como Ciencia, Tecnología y 
Sociedad. En la Ley se le da un gran 
liderazgo a las instituciones 
educativas, a los docentes y 
autoridades educativas; también el 
liderazgo pasa a la comunidad 
educativa en su conjunto. Con la Ley 
se accede a la descentralización de la 
Institución Educativa lo que le permite 
cierta autonomía, que se manifiesta 
en la construcción del currículo entre 
otros aspectos que ustedes conocen 
bien. Esto le confiere a las 
instituciones educativas un 
acercamiento más directo con sus 
comunidades y localidades, con lo 
que pasa en su entorno inmediato; lo 
que significa que las instituciones 
educativas pueden empoderarse de 

los problemas cotidianos y hacer de 
ellos los problemas del currículo.  
 

Si tenemos, por un lado, una 
Constitución que posibilita que el 
ciudadano se interese y pueda 
participar y tomar decisiones en 
temas de política pública 
relacionadas con ciencia y tecnología. 
Y de otro lado, una institución 
educativa que puede tomar cierto 
liderazgo en estos procesos de 
formación, vincular las necesidades y 
posibilidades de la población a las 
prácticas de currículo; tal 
convergencia constituye, en adelante, 
un encuentro interesante de poder 
explorar. De donde surge la pregunta 
¿hasta qué punto la convergencia de 
estos dos procesos posibilitaron las 
condiciones para que se pudiera abrir 
el camino de una educación científica 
y tecnológica vinculada al enfoque 
CTS? 
 

Antes de intentar dar respuesta 
a esta pregunta, vamos presentar el 
tercer eje de esta historia, tiene que 
ver con el papel jugado por la 
Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación la 
Ciencia y la Cultura, OEI en la 
implantación de la educación CTS a 
nivel iberoamericano. La acción de 
cooperación de la OEI en ciencia se 
basa en el enfoque CTS y en la 
promoción de la innovación 
tecnológica. CTS+I en el campo 
educativo, inició desde 1999 con el 
objetivo de hacer frente a la carencia 
de materiales, programas e iniciativas 
institucionales en CTS. Como parte 
de estas acciones, se puso en 
marcha un Curso Experimental en 
Enseñanza de las Ciencias bajo el 



 

 

Enfoque CTS para docentes de 
secundaria. Impartido a través de 
Internet, con el curso se formaron 
miles de docentes de países de la 
región, a partir de una 
conceptualización acerca de la 
naturaleza del conocimiento 
científico-tecnológico y las relaciones 
con la sociedad; junto a un 
componente didáctico centrado en la 
aplicación de casos simulados. Todo 
este proceso de CTS+I, ha contribuido 
a la conformación de un campo 
académico apoyado por numerosos 
investigadores de los países de la 
región, así como de experiencias, 
resultados e iniciativas diversas. Por 
ejemplo, en el nivel de la educación 
secundaria, la educación CTS  logró 
insertarse en reformas educativas en 
países como Uruguay y México, en 
este último como CTS y Valores. En 
el contexto universitario, además de 
la creación de algunos postgrados en 
la región (casos de México, Cuba, 
Argentina, Colombia, España, entre 
otros), el tema ha calado igualmente 
como cursos de formación insertados 
en el currículum de profesiones en 
programas de sociología, 
comunicación, educación e 
ingeniería, por citar unos pocos 
casos. Las múltiples expresiones 
didácticas, proyectos de aula, 
secuencias de aprendizaje, 
experiencias educativas diversas, que 
han realizado los docentes de 
Iberoamérica, conforman hoy día la 
Comunidad de Educadores para la 
Cultura Científica.  
 

Para finalizar, volvamos a la 
pregunta sugerida antes. En 
Colombia, algunos documentos sobre 
el enfoque educativo en Ciencia, 

Tecnología y Sociedad elaborados 
por Margarita Peña Borrero, 
circularon en el Ministerio de 
Educación Nacional desde finales de 
los años 80 del pasado siglo, de 
modo que el enfoque no era 
desconocido por la institucionalidad. 
No obstante, es la Ley General la que 
permite que el tema tenga 
posibilidades de implantarse, luego 
de que la Ley creara el área de 
Educación en Tecnología e 
Informática.  
 

Hacia el año 1996 con la 
formulación del Programa de 
Educación en Tecnología para el 
Siglo XXI –PET 21-, se habla por 
primera vez de Ciencia, Tecnología y 
Sociedad. El PET 21 constituyó una 
política educativa relacionada con la 
educación en tecnología que 
empezaba a nombrar el enfoque 
CTS, sin embargo la propuesta no 
tuvo un enfoque basado en la 
educación CTS, ya que se 
concentraba en un nivel operatorio a 
partir de ambientes de aprendizaje 
basados en la articulación de 
conceptos y contextos.  
 

Es con los Estándares Básicos 
de Competencias en Ciencias 
Naturales definidos por el Ministerio 
de Educación Nacional; y 
posteriormente con las Orientaciones 
Generales para la Educación en 
Tecnología del año 2007, que el 
enfoque CTS empieza a tener mayor 
difusión en Colombia, paralelo al 
proceso promovido por la OEI. Tales 
lineamientos responden, además de 
la Ley General de Educación y el 
Plan Decenal, entre otros 
documentos, a diversos contextos de 



 

 

orden nacional e internacional, como 
la globalización, la crisis ambiental, la 
expansión de las nuevas tecnologías, 
el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e innovación; y a la 
necesidad de fortalecer una sociedad 
basada en el conocimiento, en donde 
las personas generan y utilizan el 
conocimiento y mantienen una actitud 
de aprendizaje a lo largo de sus 
vidas.  
 

¿Que tenemos hoy día?, 
Tenemos un campo que ya tiene 
nombre propio, que tiene asiento en 
la educación colombiana, CTS tiene 
una manera de ser abordado tanto en 
la educación científica como en la 
educación en tecnología. Sin 
embargo, cuando se revisan los 
Estándares de Ciencias y las 
Orientaciones de tecnología, se 
encuentra que sólo en las 
Orientaciones Generales para la 
Educación en Tecnología es donde 
de manera explícita se presentan 
propuestas específicas para la 
participación pública al final de la 
cadena de aprendizaje, es decir, para 
los grados 10 y 11. En ciencias 
naturales, el componente de Ciencia, 
Tecnología y Sociedad se aborda 
desde la preocupación por el impacto 
del conocimiento y la explicación 
social sobre su producción, lo que 
deja por fuera una actitud más activa 
de transformación social, como es la 
participación pública. En este sentido, 
la educación para la participación 
pública en ciencia y tecnología se 
convierte en un desafío para la 
política educativa y especialmente 
para la formación docente.  

¿Cómo formar docentes en el 
tema de la participación pública en 

ciencia y tecnología? Las 
Orientaciones de educación en 
tecnología constituyen una buena 
guía al respecto, sin embargo el 
documento no menciona para nada el 
tema de las didácticas y estrategias 
de aprendizaje. En ese sentido, 
didácticas como los casos simulados, 
la utilización del enfoque en 
Investigación-Acción-Participativa 
IAP, los dilemas éticos, el Ciclo de 
Responsabilidad (Osorio, 2005: 142), 
entre otros, que se han ensayado en 
Iberoamérica, constituyen diversas 
propuestas a considerar. La 
responsabilidad de sacar adelante 
estas iniciativas en el aula ya no le 
compete únicamente al Ministerio de 
Educación o a las Secretarías de 
Educación, es también a los propios 
docentes, quienes tienen hoy día, con 
la Ley General, la Constitución, las 
Orientaciones de educación en 
tecnología y las publicaciones y 
materiales de la OEI, una batería 
suficiente de didácticas para tomar la 
iniciativa.  
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RESUMEN 
 
 
En respuesta a la pregunta del panel, ¿Cómo debemos formar a los educadores 
CTS para que enseñen a los ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI?, en este 
breve documento se presenta la estrategia de formación de docentes en servicio, 
en el marco de las áreas de ciencias naturales y matemáticas y del desarrollo de 
competencias comunicativas y ciudadanas, que se adelanta en la última fase del 
Programa de Educación Rural PER.  
 
 
Palabras claves: Educación Rural, Desarrollo profesional de docentes en servicio, 
Conocimiento didáctico del contenido, Desarrollo profesional situado, Enseñanza 
de ciencias y de matemáticas



 

 

Introducción 
Cada vez más estudios 

insisten sobre la importancia de lograr 
en todos los ciudadanos la 
alfabetización del siglo XXI que 
incluye el aprendizaje de habilidades 
de comunicación, en ciencias 
naturales, en matemáticas y en 
tecnología. Desde esta perspectiva, 
se busca aumentar las vocaciones 
por carreras de nivel terciario en 
ciencias, matemáticas, tecnología e 
ingeniería (STEM, por sus siglas en 
inglés) como requisito para construir 
capacidad para la innovación (Council 
of competitiveness, 2004), la 
competitividad y el emprendimiento 
en el marco de un mundo que se 
globaliza (Duque & Celis, 2012). El 
paradigma de formación de 
solamente pequeñas élites bien 
educadas, además de ser éticamente 
cuestionable, no le sirve a la 
economía ni a la generación de 
riqueza en una nación (Baudelot & 
Establet, 2009). Una educación 
STEM es una educación 
indispensable en el marco de una 
democracia sana y participativa dada 
la naturaleza de la mayor parte de las 
discusiones en torno a los problemas 
contemporáneos de la sociedad 
(Charpak, 1998; Morin, 2000). 

 
Si bien, en los centros urbanos 

existen brechas en calidad educativa 
para los hijos de familias con 
recursos que pueden invertir en una 
educación privada de alta calidad y el 
resto de la población, las brechas 
entre la educación urbana y la rural 
para niños de familias de bajos 
recursos es aún más grande y por 

ahora no se observa una tendencia a 
reducirlas. Muchos son los factores 
que pueden explicar esta diferencia, 
incluida la capacidad limitada del 
recurso humano en el entorno rural, 
la situación de violencia, el déficit de 
infraestructuras de comunicación y 
los altos costos asociados a cualquier 
intervención seria en este contexto. 

 
El Programa de Educación 

Rural –PER- del Ministerio de 
Educación Nacional se concibió como 
una estrategia para promover la 
cobertura, la retención y la calidad en 
el sector rural de Colombia. En 
particular, la última fase de desarrollo 
del PER se concentró en la 
promoción de la calidad educativa, 
dado que en buena parte las fases 
anteriores del programa estuvieron 
más concentradas en temas de 
retención y cobertura, aspectos 
críticos de la educación en estas 
zonas. El ajuste a la estrategia del 
PER en su última etapa se justificó en 
los múltiples estudios que indican 
que, además de factores como el 
capital cultural de la familia y contar 
con un currículo de calidad, el techo 
en calidad educativa lo prescribe la 
calidad del docente (Mourshed, 
Chijioke, & Barber, 2010; OECD & 
McKinsey&company, 2007). 
Adicionalmente, contrario a la 
creencia generalizada, el problema 
de la educación colombiana no es 
simplemente de recursos, sino de 
eficacia en las estrategias, pues 
Colombia obtiene internacionalmente 
los más bajos resultados en 
comparación con países con el 
mismo nivel de inversión de recursos 
por estudiante (OECD, 2010). Los 
estudios muestran que las acciones 



 

 

relacionadas con estrategias de 
formación en talleres y posgrados o 
cursos virtuales son de impacto 
ínfimo en la modificación de las 
prácticas de aula, que son el producto 
de creencias fuertemente arraigadas 
sobre cómo se enseña y cómo se 
aprende (Jayaram, Moffit, & Scott, 
2012; Pajares, 1992). 

 
En concordancia con la 

investigación sobre el desarrollo 
profesional de docentes en servicio 
(Ball & Forzani, 2009; Borko, 2004; 
Grossman, Hammerness, & 
McDonald, 2009; Magnusson, Krajcik, 
& Borko, 1999, 2002; Pajares, 1992; 
Putman & Borko, 2000; Shulman, 
1987, 1999, 2004; Singer, Marx, 
Krajcik, & Clay, 2000) el programa 
optó por una estrategia de desarrollo 
profesional situado de docentes en 
servicio (DPS) centrada en el 
desarrollo de Conocimiento Didáctico 
del Contenido (CDC) con sustento en 
secuencias didácticas para la 
enseñanza en matemáticas, ciencias 
naturales y competencias 
ciudadanas, con una mirada 
transversal sobre las competencias 
comunicativas, apoyada mediante la 
intervención de tutores que 
acompañaron a los docentes desde 
una perspectiva de soporte educativo. 

 
En este documento se 

presenta brevemente la estrategia 
utilizada y algunas cifras de 
implementación del programa.   

 

Metodología 
Los resultados de las pruebas 

PISA, que muestra que Colombia ha 
retrocedido en los resultados (OECD, 
2013a, 2013b, 2013c, 2013d) y las 
pruebas nacionales Saber para los 
grados 3, 5, 9 y 11, son una señal de 
alerta sobre la eficacia de las 
acciones que se emprenden desde 
múltiples actores públicos y privados 
para mejorar la educación en el país. 
Los progresos en cobertura y 
retención son importantes, pero los 
resultados en términos de calidad son 
cuestionables ya que dichos 
resultados no se compadecen con los 
esfuerzos que se han realizado. 

 
A continuación se presentan 

de forma breve los componentes de 
la estrategia relacionados con la 
formación de docentes en servicio en 
la enseñanza de matemáticas, 
ciencias naturales, ciudadanía y 
competencias comunicativas: 

 
Desarrollo profesional 

situado: contrario a la idea, muy 
conveniente y cómoda para las 
universidades, de llevar al docente a 
cursos de formación, talleres, 
posgrados o cursos virtuales, muchos 
de ellos masivos, que le presentan 
teorías educativas o estrategias 
generales presentadas por expertos 
en educación, la investigación 
educativa da evidencias de que el 
docente requiere desarrollar 
competencias concretas para 
enseñar en su aula contenidos 
específicos en cada disciplina. 
Requiere de reflexión-acción concreta 



 

 

sobre los problemas concretos de su 
aula en cada disciplina bajo la tutoría 
de un experto en la enseñanza de 
dicha disciplina (Abell, Rogers, 
Deborah, & Gagnon, 2009; Brown, 
Collings, & Duguid, 1989). La 
formación en servicio a los docentes 
implicó un acompañamiento in situ 
con un encuentro de al menos una 
vez al mes con su respectivo tutor, en 
donde se incluyeron tanto talleres 
contextualizados en las actividades 
específicas de aula, como visitas de 
clase y reflexiones posteriores en 
conjunto con el docente acerca de lo 
observado y los modos de mejorar 
sus clases. 

 
Conocimiento didáctico del 

contenido: diversos estudios 
coinciden en que enseñar una 
disciplina requiere de modelos de 
buenas prácticas socialmente 
aceptadas para la enseñanza de 
contenidos específicos, lo cual 
implica saber el contenidos que se 
enseña con la perspectiva de 
enseñarlo, saber cómo enseñarlo, 
conocer las principales dificultades de 
los estudiantes para lograr estos 
aprendizajes y su origen, conocer 
estrategias didácticas específicas 
para manejar estas dificultades, saber 
cómo evaluar esos contenidos 
específicos y saber cómo estos 
conocimientos se articulan en el 
marco de una visión curricular más 
amplia (Abell et al., 2009). La 
formación a los docentes del 
programa implicó, por lo tanto, el 
trabajo sobre una serie de contenidos 
disciplinares abordados desde una 
mirada puesta en la enseñanza. 

 

Modelos de enseñanza para 
el desarrollo de competencias 
específicas: A menudo se insiste en 
que el grupo de docentes en cada 
institución debe “inventar el mundo” 
definiendo por sí mismos todos los 
elementos de un currículo y una 
práctica efectiva para el contexto 
desde una reflexión auto 
referenciada. Esta visión, además de 
ser utópica y alejar al docente de su 
principal responsabilidad (el 
aprendizaje de sus estudiantes), no 
está en sintonía con lo que define una 
profesión: un conjunto de ritos, mitos 
y buenas prácticas socialmente 
aceptadas (Celis, Duque, & Diaz, 
2013). En esta dirección, la 
investigación muestra que cuando el 
docente cuenta con material que lo 
apoya con buenos modelos de 
actividades, le permite ver otras 
formas más profesionales de abordar 
las actividades de aula y, de paso, 
comenzar a darse cuenta de que 
cuando las actividades que se 
proponen a los estudiantes están bien 
diseñadas, estos logran aprendizajes 
muy superiores (Davis & Krajcik, 
2005; Krajcik, McNeill, & Reiser, 
2008). Por esta razón el programa 
incluyó un conjunto de secuencias 
didácticas profesionalmente 
construidas (Furman, 2013; MEN, 
2013b; MEN et al., 2013a, 2013b, 
2013c, 2013d, 2013e). 

 

Círculos de estudio: 
enmarcados en el concepto de 
comunidades de práctica y 
aprendizaje, estos círculos se 
entienden como un grupo personas 
que se hacen preguntas de manera 
crítica sobre su práctica docente, en 



 

 

un proceso reflexivo, colaborativo e 
incluyente orientado al aprendizaje 
(Stoll, Bolam, McMahon, Wallace, & 
Thomas, 2006). En el marco del PER 
se desarrolló una guía para apoyar 
esta actividad, que se llevó a cabo al 
interior de las escuelas, bajo la 
coordinación de sus rectores con el 
apoyo de los tutores del programa  
(MEN, 2013a). 
 

Gestión efectiva del aula: en 
un estudio realizado en 2012 se 
encontró que en Colombia, el docente 
promedio gasta 35% del tiempo de 
instrucción en actividades que no 
están relacionadas con actividades 
de aprendizaje de los estudiantes 
(MEN & The World Bank, 2012). Con 
el fin de abordar esta problemática se 
construyó una guía para la gestión 
del aula como apoyo a los docentes 
en formación en servicio, con el 
apoyo de los tutores (Ruiz & Díaz, 
2013a, 2013b, 2013c). 

 
Las didácticas en matemáticas, 

ciencias y ciudadanía: tanto para la 
formación docente en la enseñanza 
de las matemáticas, las ciencias y la 
ciudadanía como para la elaboración 
de materiales curriculares que 
acompañaran dichos espacios de 
formación se optó por modelos 
didácticos que tuvieran en cuenta el 
estado del arte en la materia: 

 

 Enseñanza de ciencias 
naturales basada en 
indagación (Duschl, 
Schweingruber, & Shouse, 
2007; Worth, Saltier, & Duque, 
2009) 

 Enseñanza de matemáticas 
basada en la resolución de 
problemas 

Aprender ciencias por indagación 
es construir comprensión conceptual, 
habilidades de proceso en ciencias, 
comprensión de la naturaleza del 
conocimiento científico y habilidad de 
interacción con otros en un contexto 
debate científico, a partir de 
pequeñas investigaciones en el aula. 

 
Enseñanza de las matemáticas 

basada en la resolución de 
problemas: El objetivo en la 
enseñanza de las matemáticas en la 
estrategia DPS, es que “el docente 
tenga  la habilidad de tomar 
situaciones de su entorno y las 
transforme en situaciones 
problemáticas con el fin de promover 
en sus estudiantes los aprendizajes 
esperados oportunamente‖. 
Recientes investigaciones han 
demostrado que al enseñar 
matemáticas por medio de 
situaciones problema que tienen 
sentido y significado para los 
estudiantes, se logra una mejor 
comprensión de los conceptos 
abordados. Prueba de esto son los 
resultados publicados (Verdine, 
Golinkoff, Hirsh-Pasek, & Newcombe, 
2013) en donde se demuestra que si 
un niño tiene la capacidad de resolver 
problemas, logrará tener un buen 
desempeño en las áreas STEM 
(ciencia, tecnología,  ingeniería y 
matemática, por su sigla en inglés) 
(Juidias & Rodriguez, 2007). 

 
 
 
 



 

 

Formación para el ejercicio de 
la ciudadanía: Desde el año 2003 el 
sector educativo colombiano le 
apuesta al desarrollo de 
competencias ciudadanas para 
construir una sociedad más 
democrática y poder responder a los 
retos relacionados con la convivencia, 
participación y valoración de las 
diferencias (Bolivar & Balaguer, 2007; 
Chaux, Lleras, & Velásquez, 2004; 
MEN, 2004).  De esta forma la 
estrategia DPS diseñó una secuencia 
didáctica que busca poner a 
disposición del equipo de docentes 
una herramienta pedagógica para 
desarrollar actividades de aula 
enfocadas en la reflexión de su 
quehacer y el desarrollo de 
competencias ciudadanas. 

Los resultados en cifras 
 

En la primera fase de 
implementación de la estrategia, 
ejecutada en el segundo semestre de 
2013, se trabajó con unos 9.000 
docentes y directivos docentes, 
pertenecientes a 1.823 sedes 
educativas rurales en 35 Entidades 
Territoriales Certificadas. Estos 
docentes orientaron las actividades 
propuestas en la estrategia con 
175.000 estudiantes, de los cuales el 
22% perteneció a grupos étnicos.  De 
igual manera, se resalta la 
conformación de 1.228 grupos de 
estudio con la participación de 4.211 
docentes. En promedio, cada docente 
trabajó 74 horas en el proceso las 
cuales fueron distribuidas en talleres, 
visitas, círculos de estudio y trabajo 
en el aula.  

En lo que respecta a la 
dotación de materiales, en total se 
distribuyeron 48.500 libros y guías 
para las áreas de matemáticas, 
ciencias naturales, y en los temas de 
competencias ciudadanas y 
mejoramiento de la gestión en el aula. 
Estos textos incluyen todos los 
grados de 1 a 11. 

 
Para la ejecución de la primera 

fase se conformó un equipo humano 
de 422 profesionales, distribuidos así: 
392 tutores, 12 líderes de formación, 
4 coordinadores de zona, y 14 
profesionales técnicos, 
administrativos y operativos.   

Conclusiones 
En esta sección de conclusiones 

se presentan los principales hallazgos 
y aprendizajes que ha logrado el 
programa hasta el momento: 

 

 Se logró pasar de un pequeño 
proyecto educativo piloto que 
funciona, donde se controlan 
muchas de las variables que 
influyen, a un proyecto de 
escalamiento implica incluir 
otras dimensiones que deben 
ser aportados por 
profesionales de otras áreas. 

 En programas que utilizan una 
estrategia de DPS, lograr 
encontrar el recurso humano 
necesario con las 
competencias requeridas es un 
gran reto, particularmente en 
las zonas que más 
acompañamiento requieren. 
Las limitaciones que generan 
las creencias que tienen los 



 

 

tutores, muchos de los cuales 
son docentes, son una gran 
limitante para un 
acompañamiento apropiado a 
los docentes en el marco de la 
estrategia. 

 Después de un primer 
semestre en que sólo se 
entregaron lineamientos 
generales para las actividades 
de formación de los docentes, 
se encontró fundamental 
especificar en pleno detalle las 
actividades de los tutores, 
particularmente en los talleres, 
con protocolos detallados, 
formatos y videos, con el fin de 
garantizar una mayor fidelidad 
en la implementación. Este 
cambio produjo resultados muy 
positivos en términos de 
eficacia de las actividades y de 
optimización del tiempo de los 
tutores. 
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Resumen 
 
En este trabajo se presenta un análisis de algunos currículos CTS elaborados en 
la última década del siglo XX y se destaca la importancia del profesor como autor 
de unidades didácticas sobre cuestiones sociocientíficas (CSC). En un primer 
momento se cuestiona la instrumentalización de la práctica del profesor cuando se 
establecen currículos tecnocráticos que son reproducidos en el ámbito escolar y 
en un segundo momento se resalta el trabajo realizado entre profesores de ciencia 
en ejercicio y profesores en formación inicial para el abordaje de propuestas de 
Enseñanza de las Ciencias.  
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Introducción:  
 

El currículo constituye un 
campo de investigación relevante que 
hace alusión a múltiples problemas 
relacionados con la selección cultural 
de contenidos de enseñanza en 
distintos ámbitos educativos formales 
e informales. Tradicionalmente el 
currículo se entendía como la 
selección de contenidos, 
metodologías de enseñanza y formas 
de evaluar aprendizajes 
conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. Con la emergencia de 
los estudios críticos sobre el currículo 
la comprensión de este tema se 
amplió, no solo para tratar los  
 
 
aspectos tradicionales del currículo, 
sino para entender que la selección 
de contenidos tenía relación con 
aspectos de género, clase social, 
poder e ideología. Así las preguntas 
por el currículo no solo estaban 
orientadas al qué, al cómo, al cuándo 
enseñar y evaluar, pues también 
debía considerarse el por qué, el para 
qué y para quién enseñar 
determinados contenidos, además, 
de preguntarse por la 
contextualización, las pretensiones 
ideológicas y las implicaciones 
políticas de la enseñanza de dichos 
contenidos. 

El trabajo de Kemmis (1993) 
constituyó uno de los trabajos más 
importantes del currículo 
fundamentado en la teoría crítica, allí 
se planteó el análisis de los procesos 
de escolarización en el estado 
moderno centrados en la 
reproducción de determinados 
saberes, habilidades y formas de 

interacción social, así como las 
posibilidades de construir un currículo 
basado en el trabajo cooperativo y 
autorreflexivo del profesorado, que 
cuestionaba la idea que las prácticas 
de enseñanza deben desarrollarse 
exclusivamente bajo las orientaciones 
del currículo oficial. Siguiendo una 
tradición crítica varios autores tales 
como Michel Apple, Henry Giroux, 
Peter McLaren y otros, han 
consolidado un fundamento teórico 
importante para entender de una 
manera más amplia los problemas 
asociados al currículo y la formación 
del profesorado. En este contexto 
hemos estudiado el tema en la 
Enseñanza de las Ciencias y hemos 
caracterizado el necesario 
cuestionamiento del currículo 
tradicional a partir de las 
posibilidades de innovación que 
abarca el abordaje de CSC en la 
práctica del profesorado (Martínez y 
Carvalho, 2012).  
 

La ideología del currículo 
tradicional reduce la enseñanza a la 
trasmisión de contenidos disciplinares 
presentados con una aparente 
neutralidad política, de tal forma que 
el profesorado termina 
reproduciéndolos sin mayores 
cuestionamientos de los contextos de 
producción social en los que tuvieron 
lugar, al igual se desconocen sus 
relaciones con los aspectos 
ambientales y éticos. Así, es 
necesario visibilizar los intereses y las 
ideologías ocultas presentes en los 
currículos oficiales de ciencia, una 
manera de tratar estos asuntos 
consiste en estructurar propuestas 
microcurriculares plasmadas en 
unidades didácticas sobre 



 

 

controversias sociocientíficas que 
innoven la enseñanza en la medida 
en que los contenidos disciplinares de 
ciencias son problematizados en 
términos de sus implicaciones éticas 
y políticas.  
 

De acuerdo con el marco 
crítico expuesto anteriormente, en 
primer lugar, se analizarán algunos 
currículos CTS destacados en las 
década de 1990 para posteriormente 
presentar algunos aportes del diseño 
microcurricular a la formación del 
profesorado. 
 
Un análisis crítico de los currículos 
CTS  

En Martínez (2012) se propuso 
un análisis crítico de la 
institucionalización social de la 
ciencia en la modernidad de acuerdo 
con los planteamientos de Jürgen 
Habermas, de dicho análisis se 
extrajo la categoría de racionalidad 
técnica para hacer referencia a las 
acciones humanas orientadas a 
alcanzar determinados fines sin 
importar los intereses prácticos y la 
participación activa de los 
ciudadanos. Partiendo de dicho 
análisis es posible estudiar los 
currículos CTS en dos sentidos, 
aquellos que fueron estructurados por 
organizaciones científicas y 
profesionales de ciencias dedicadas a 
la elaboración de materiales 
educativos para que posteriormente 
fueran aplicados en la escuelas por 
los profesores, obedeciendo a una 
racionalidad técnica y aquellos que 
vincularon la participación de los 
profesores para que ellos aportaran a 
las construcción de materiales CTS 

que atenderían a una racionalidad 
práctica. 
 

En la primera tendencia 
destacamos el proyecto Science & 
Techonology in Society (SATIS) de 
Inglaterra y el proyecto Chemestry 
and the Community  (ChemCom) de 
los Estados Unidos de América. El 
proyecto SATIS centro su atención en 
la producción de materiales CTS en 
Inglaterra y posteriormente se 
expandió para Europa y Asia, durante 
1986 y 1995 fueron consolidas 300 
unidades didácticas orientadas a 
estudiantes entre los 8 y 19 años 
(Obach, 1995). El proyecto cuando 
inició su extensión por Europa se 
desarrolló por una alianza importante 
entre las Asociación para la 
Educación en Ciencia y la British 
Petroleum y de acuerdo con Parejo 
(1995) las unidades didácticas 
producidas por el proyecto trataban 
sobre temas científicos de notable 
interés que cautivaban a los 
profesores, los cuales las compraban 
como materiales de enseñanza. Por 
su parte ChemCom publicado en 
1988 constituía un currículo con 
duración de un año orientado a 
interesar a los estudiantes hacia la 
ciencia y según Britton (1998) para 
1997, cuando alcanzó su tercera 
edición vendió más de 400 mil 
ejemplares y se realizó la respectiva 
traducción para su comercialización 
en los países hispanohablantes.      
 

Al analizar críticamente el 
desarrollo de estos dos proyectos 
encontramos que su estructura, 
intereses y puesta en práctica 
estuvieron centrados en una 



 

 

perspectiva vocacional y relevante35, 
pues aunque estuvieran inspirados en 
el movimiento CTS terminaban 
instrumentalizándolo, en la medida en 
que concentraban sus esfuerzos en la 
aplicación de los materiales en el aula 
que no eran elaborados por el 
profesorado ni contaban con su 
efectiva participación. Preparar a los 
profesores para renovar su 
enseñanza a partir del uso de 
materiales previamente elaborados, 
no era una opción pertinente para 
atender sus procesos formativos, 
pues esto exigía la comprensión del 
ideario filosófico, pedagógico y 
didáctico del movimiento CTS y sobre 
todo exigía un desarrollo profesional 
que hiciera énfasis en la constitución 
de la autonomía docente.  
 

El proyecto SISCON se 
comenzó a estructurar en 1976 a 
partir de la fundación de la asociación 
de profesores de Ciencias de 
universidades y escuelas técnicas. 
Los profesores organizados en esta 
asociación se preocuparon por la 
elaboración de materiales de 
enseñanza que contribuyeran con la 
enseñanza de la naturaleza de la 
ciencia y con su impacto social, 
fundamentados en cierta medida por 
los trabajos de John Desmond 
Bernal, Percy Snow y Thomas Kuhn. 
De acuerdo con Solomon (1996) 
SISCON no podía limitarse a la 
enseñanza universitaria, ni reducirse 
a una lógica tecnicista de producción 

                                                 
35

 Siguiendo a Ziman (1980) nos referimos 
aquella perspectiva CTS centrada en la 
motivación de los estudiantes para estudiar 
carreras de ciencias e ingeniería a partir de 
una contextualización social de los 
contenidos disciplinares.  

de materiales educativos extraña a la 
acción del profesor, en ese sentido 
varios de los profesores participantes 
decidieron crear SISCON en las 
escuelas con el objetivo de formar 
ciudadanos con capacidades críticas 
para la participación pública en temas 
de ciencia y tecnología (C&T), de esa 
forma fueron elaborados materiales 
de enseñanza de acuerdo con un 
proyecto de investigación liderado por 
profesores de London School con la 
activa participación del profesorado 
de las escuelas, en total se 
elaboraron 8 unidades didácticas que 
después de su implementación y 
análisis en el aula fueron publicadas 
en 1983 por la Asociación para la 
Educación en Ciencias. Los 
planteamientos de SISCON 
centrados en la reflexión sobre la 
práctica del profesorado para la 
elaboración de materiales CTS fue 
desconocida por SATIS, ya que este 
proyecto en gran parte limitó su 
accionar al entrenamiento de 
profesores por parte de algunos 
profesionales vinculados a la industria 
o algún campo científico. Solomon 
(1996) indica como estos materiales 
fueron recibidos por los profesores 
como usuarios amigables, siendo 
popularizados en la educación básica 
y media sin mayores reflexiones 
teóricas e investigativas. El problema 
no era en si la elaboración de 
materiales didácticos CTS, pues 
SISCON había demostrado su 
importancia para la formación de 
profesores siempre y cuando 
estuvieran vinculados con la reflexión 
sobre la práctica del profesorado. Sin 
embargo, eso era muy distinto que 
desarrollar una industria de 
materiales elaborados por 



 

 

especialistas que indicaban los 
contenidos y estrategias de 
enseñanza CTS para que los 
profesores los aplicaran sin 
necesariamente un conocimiento de 
sus fundamentos.   
 
El diseño microcurricular sobre 
CSC   

En Martínez y Parga (2013) 
hemos defendido el planteamiento de 
la formación del profesorado de 
ciencias a partir de la discusión de 
CSC en el aula de clase como una 
alternativa de trabajo que posibilite la 
reflexión sobre la práctica y la 
construcción de sus propios 
materiales de enseñanza. 
Particularmente hemos motivado la 
elaboración de unidades didácticas 
centradas en controversias de C&T 
por considerarlas como un diseño 
microcurricular que implica una 
selección de objetivos, estrategias y 
formas de evaluar por parte del 
propio profesor. Durante el desarrollo 
de dicha investigación se creó un 
espacio de formación entre 
profesores de escuelas, profesores 
en formación inicial y profesores de la 
universidad que favoreció la 
construcción de 4 unidades didácticas 
descritas en la tabla 1. Los resultados 
obtenidos fueron socializados por los 
propios profesores en un foro de 
experiencias didácticas y las 
discusiones desarrolladas en este 
evento alertaron que el diseño 
curricular por parte de los propios 
profesores no constituye una tarea 
fácil y se ve seriamente afectada por 
dificultades de tiempo y apoyo 
institucional. Sin embargo, los 
profesores que realizaron sus diseños 
curriculares enriquecieron su 

desarrollo profesional y contribuyeron 
con la formación de sus estudiantes 
en diversos aspectos como la 
argumentación, el desarrollo de 
pensamiento crítico y la toma de 
decisiones, además constituyeron 
una experiencia motivante para otros 
docentes que no concluyeron la 
elaboración de sus materiales.  

 
En este orden de ideas nuestra 
propuesta consiste en que el propio 
profesorado elabore su microcurrículo 
en términos del diseño de unidades 
didácticas que son fundamentadas en 
los presupuestos teóricos del 
movimiento CTS y en el abordaje de 
CSC en el aula, dicha construcción 
no constituye un ejercicio individual o 
aislado de los profesores en las 
escuelas, sino que se articula con la 
formación permanente del 
profesorado en espacios colectivos 
de aprendizaje. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad didáctica Descripción 

Alimentos transgénicos Esta unidad didáctica tuvo como tema controversial las implicaciones que tienen las 
técnicas utilizadas en biotecnología para la producción de alimentos transgénicos, 
analizándolas desde una perspectiva social, económica, científica y ambiental. El objetivo 
de esta unidad se centró en fomentar el pensamiento crítico y las competencias 
argumentativas hacia las ciencias por parte de estudiantes del grado noveno de educación 
básica secundaria. 

Experimentación con 
animales 

Esta unidad didáctica tuvo como objetivo generar la controversia en un grupo de 
estudiantes de grado octavo de educación básica secundaria, partiendo de las 
controversias adyacentes a la experimentación con animales, y su validez en relación con 
el avance de la ciencia. 

Y tú, ¿qué tipo de carne 
prefieres en tu 
hamburguesa? 

Esta unidad fue propuesta con el fin de informar y concientizar en los estudiantes de cuarto 
grado de primaria sobre la procedencia y manejo de los alimentos, en esta secuencia se 
plantearon una serie de actividades que pretendían aumentar gradualmente el nivel de 
complejidad en los conocimientos y simultáneamente el nivel argumentativo de los 
estudiantes. 

Vallados, uso industrial y 
agrícola 

Esta unidad buscó promover procesos de argumentación científica y ética en estudiantes 
de grado once en una Institución Educativa Rural, por medio de artículos informativos, 
propuestas experimentales y puestas en común guiadas por la estrategia didáctica como es 
el juegos de roles. 

Tabla 1 Descripción de unidades didácticas construidas por profesores de ciencias en ejercicio y en 
formación inicial Tomado de Martínez y Parga (2013, p. 44-45)   

 



 

 

Consideraciones finales  
 

En este trabajo se propuso una 
comprensión del currículo como un 
campo de indagación a propósito de 
los problemas de selección cultural 
de contenidos de enseñanza que 
implican cuestionamiento sobre el 
qué, por qué, para qué, para quién, 
cómo enseñar y evaluar 
determinados contenidos. 
Fundamentados en una perspectiva 
crítica analizamos algunos currículos  
 
CTS que fueron destacados en la 
década de 1990 e identificamos la 
presencia de una racionalidad técnica 
en el desarrollo de los currículos 
SATIS y ChemCom, mientras que el 
currículo SISCON abarcó una 
racionalidad práctica orientada a la 
reflexión del trabajo del profesor en el 
aula, así como su activa participación 
en la construcción de materiales de 
enseñanza. 

Fundamentados en la 
racionalidad práctica y crítica 
proponemos el diseño microcurricular 
como una alternativa de trabajo para 
que el profesorado elabore sus 
propios materiales a propósito de 
CSC que son de su interés y que 
tienen una notable importancia en la 
actualidad por representar 
controversias sociales, políticas, 
ambientales y éticas a propósito de 
las implicaciones del desarrollo 
científico y tecnológico. El diseño 
crítico del microcurrículo puede 
aportar al cuestionamiento de la 
racionalidad tecnocrática que deja en 
manos de los especialistas el diseño 
del currículo. De manera distinta el 
profesorado de ciencias tiene la 
posibilidad de discutir los objetivos de 

la enseñanza de las ciencias y 
apuntar a la formación ciudadana de 
sus estudiantes. 
 

El diseño microcurricular a 
propósito de CSC implica que el 
profesor realice un análisis discursivo 
del tratamiento de dichas cuestiones 
en los medios de comunicación, de 
tal manera que seleccione 
adecuadamente aquellas noticias o 
reportajes que incluye en sus 
unidades didácticas, asimismo dicho 
diseño exige el establecimiento de los 
objetivos didácticos por parte de los 
propios profesores de acuerdo con el 
conocimiento de sus estudiantes, los 
contenidos interdisciplinares 
presentes en las CSC y las 
estrategias de enseñanza de carácter 
participativo. Por último, todo este 
proceso está inscrito en la formación 
permanente del profesorado 
orientado al fortalecimiento de su 
autonomía y a su desarrollo 
profesional.  
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RESUMO 

 
Neste estudo procura-se sistematizar a investigação realizada sobre 

programas de formação de professores, particularmente dos primeiros anos de 
escolaridade. Decorrente da meta-análise optou-se por focar programas de 
formação CTS de países Ibero-Americanos para os primeiros anos de 
escolaridade. Desta resultou um conjunto de contributos, como o facto de os 
professores envolvidos terem evidenciado mudanças nas suas conceções sobre 
CTS e / ou nas suas práticas didático-pedagógicas, e  implicações para a 
educação em Ciências nos primeiros anos e para a formação destes professores. 
Uma destas tem a ver com as necessidades de formação sobre CTS e sobre 
outras áreas adjacentes como as que se relacionam com a filosofia e sociologia da 
Ciência. A outra prende-se com a identificação de propostas concretas de 
enfoques, abordagens, vertentes e estratégias de formação que se revelaram 
eficazes nos seus propósitos. 
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Introdução 
 

A educação Ciência-
Tecnologia-Sociedade (CTS) tem 
exigido, especialmente desde as 
últimas duas décadas do século XX, 
o desenvolvimento de programas de 
formação de professores de Ciências. 
Estes têm sido produzidos com 
diferentes finalidades, em diferentes 
contextos e em diferentes etapas de 
formação – continuada e Pós-
graduada. 

 
Neste quadro, esta proposta 

procura sistematizar, decorrente da 
meta-análise realizada, estudos 
desenvolvidos com foco em 
programas de formação de 
professores, particularmente dos 
primeiros anos de escolaridade. Tal 
como se descreve em seguida 
focaram-se os realizados pela 
comunidade ibero-americana e que 
inclui os realizados em contextos de 
formação continuada e pós-graduada 
de professores, particularmente dos 
primeiros anos de escolaridade. 
 
 

Metodologia e Resultados 
  

Metodologicamente neste 
estudo realizou-se uma meta-análise. 
Autores como Cooper (2009) e Ahn, 
Ames e Myers (2012) defendem que 
uma meta-análise deve ser focada e 
guiar-se por normas como a escolha 
e análise da investigação ter sido 
realizada por codificadores diferentes 
(os dois autores desta comunicação) 
em diferentes momentos e ter 
existido coincidência no processo 
comparativo de tal análise. 

 
A meta-análise que se realizou 

neste estudo focou-se nos estudos 
publicados ou disponibilizados na 
internet e que se focaram na 
formação de professores do Ensino 
Básico em língua Portuguesa e 
Castelhana. Para serem incluídos no 
corpus de dados tinham de focar 
explicitamente a educação CTS bem 
como a formação de professores do 
Ensino Básico nos títulos, resumos 
ou palavras-chave. 

 
Na esteira de Vieira, Tenreiro-

Vieira e Martins (2011) evidenciam-se 
características e resultados obtidos e 
decorrentes e implicações para os 
professores de ciências dos primeiros 
anos de escolaridade. 
Resumidamente, desta revisão 
destaca-se que: 

 

 No que se refere ao continente 
americano Osorio (2001) 
descreve um programa de 
formação continuada com foco 
CTS, para professores de 
educação básica da Colômbia, 
que envolve: (i) um enfoque 
construtivista da aprendizagem; 



 

 

(ii) a abordagem de problemas 
relevantes; (iii) o situar estes 
problemas em contextos 
específicos; (iv) a análise de tais 
problemas segundo diferentes 
perspetivas, incluindo sócio-
filosóficas, éticas, políticas e 
económicas; (v) o 
desenvolvimento de 
capacidades necessárias para 
argumentar em torno da tomada 
de decisões sobre questões 
CTS, e (vi) a abertura da escola 
ao meio social. O programa é 
composto por dois cursos 
considerados fundamentais: "O 
que é a Ciência?" e "O que é a 
Tecnologia?" e por um atelier de 
CTS. Os resultados relatados 
têm sido muito promissores, 
particularmente na mudança de 
conceções do professores sobre 
CTS. 
 

 Já em Espanha, Prieto e 
colaboradores (2000) 
desenvolveram um programa de 
formação com enfoque CTS, 
cujos resultados apontam para 
as necessidades formativas do 
professor de Ciências em 
campos adjacentes à sua 
própria disciplina 
(Epistemologia, História, 
Sociologia, ... da Ciência). 
Identificaram igualmente 
dificuldades de como proceder 
para desenvolver um trabalho 
interdisciplinar rigoroso e sério.  

 
 

 Em Portugal, neste resumo, 
focam-se dois estudos: o de 
Santos (1994) e o de Vieira 

(2003). No primeiro a 
investigadora desenvolveu um 
programa de formação 
colaborativa de professores 
centrado, entre outras, na 
reflexão sobre o currículo, a 
partir do qual surgiu o tema-
problema para todos os 
projectos da escola dos 
professores envolvidos: “A Água 
na Sociedade”. O 
desenvolvimento da teia de 
projectos processou-se à volta 
das «interações CTS» e na sua 
avaliação foram usados 
relatórios, portfefólios e 
questionários. Os resultados 
obtidos, neste estudo, sugerem 
que: (i) a educação CTS se 
constituiu como força dialéctica 
capaz de despertar interesse; (ii) 
“o recurso a uma metodologia 
directa, explícita, intencional, 
continuada e sistemática […] 
facilitou a aprendizagem do 
pensar e o desenvolvimento de 
capacidades” (Santos, 1994, p. 
176); e (iii) a 
interdisciplinaridade levou a uma 
maior abertura aos diferentes 
saberes e ao estabelecer 
conexões. No segundo caso, 
Vieira (2003) desenvolveu um 
programa de formação de 
professoras principiantes do 1º e 
2º ciclos do Ensino Básico 
português (alunos de 6 a 12 
anos), o qual foi organizado em 
cinco fases: (1) levantamento 
das concepções das 
professoras sobre CTS; (2) sua 
sensibilização para a 
importância das finalidades da 
educação em Ciências, em 
particular a relativa à educação 



 

 

CTS; (3) (re)construção de 
conhecimentos sobre a natureza 
da educação CTS; (4) definição 
de uma metodologia para a 
construção de materiais 
curriculares de orientação CTS; 
e (5) construção pelas 
professoras de recursos 
didáticos de cariz CTS. Foram 
privilegiadas estratégias como a 
reflexão crítica, o debate, a 
discussão e o questionamento. 
Os resultados obtidos apontam 
no sentido deste ter contribuído 
para que as professoras 
(re)construíssem as suas 
conceções e práticas acerca de 
CTS, evoluindo para visões 
mais consentâneas com as 
aceites pela comunidade 
científica.  

 
 
Conclusões 
 

Destes, e de outros programas 
de formação, resulta um conjunto de 
contributos e implicações para a 
educação e formação CTS de 
professores. No que reporta a 
contributos é de salientar o facto de 
os professores envolvidos terem 
evidenciado mudanças nas suas 
conceções sobre CTS e / ou nas suas 
práticas didático-pedagógicas. Estas 
passaram a ser mais explicitamente, 
sustentadas e fundamentadas pelos 
professores, os quais manifestaram 
um maior interesse pelas questões 
CTS.  

 
No caso de implicações para a 

educação em Ciências nos primeiros 
anos e para a formação destes 
professores, uma a salientar tem a 

ver com as necessidades de 
formação sobre CTS e sobre outras 
áreas adjacentes como as que se 
relacionam com a filosofia e 
sociologia da Ciência. Outra 
implicação para a formação inicial, 
continuada e pós-graduada de 
professores dos primeiros anos de 
escolaridade prende-se com os 
exemplos e propostas concretas de 
enfoques, abordagens, vertentes e 
estratégias de formação que se 
revelaram eficazes nos seus 
propósitos. Igualmente relevantes são 
os materiais que estão disponíveis 
sobre diversas temáticas científicas e 
tecnológicas com relevância social, 
bem como outros instrumentos de 
relevância para a formação e 
investigação, como é o caso do 
“Instrumento de Caracterização de 
Práticas Pedagógico-Didáticas com 
Orientação CTS”, desenvolvido por 
Vieira (2003) e também publicado em 
Vieira, Tenreiro-Vieira e Martins 
(2011). 
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RESUMO 
 
Este artigo discute as crenças, atitudes e valores acerca da natureza da Ciência e 
suas relações sociais, na comunidade de Alunos e Professores da Educação 
Tecnológica. Utiliza os resultados da pesquisa do PIEARCTS, que apresentam 
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necessidade da implementação da disciplina: Construção social da Ciência e 
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Introdução: 
 
A visão romântica daqueles 

que amam a Ciência, pois ela busca 
a verdade, derruba mitos, e contribui 
para um mundo melhor, é inspirada 
na imagem icônica de personalidades 
que desafiaram as convenções, o 
poder instituído, e a própria visão de 
mundo, como Galileu, Newton, 
Darwin ou Pasteur. Mas esta não é a 
única visão. Junte-se a isso os 
eventos iniciados no século passado: 
bombas nucleares, pesticidas, gases 
tóxicos, desastres ambientais e 
tantos outros desdobramentos 
terríveis, só possíveis graças ao 
conhecimento cientifico orientado por 
interesses políticos e econômicos.  
Diante disso, nos perguntamos: que 
ciência temos? Que ciência 
queremos? 

 
A resposta para estas 

perguntas passa pelas dimensões 
sociais da Ciência e também da 
Tecnologia, principalmente porque, 
tanto no mercado produtivo, quanto 
no meio acadêmico, ainda se percebe 
a visão romântica destituída de crítica 
e contexto histórico, marcada pela 
ideia de neutralidade, e por uma 
concepção linear, essencialista e 
triunfalista da produção cientifica e 
tecnológica. 

 
 
Tudo isso nos faz olhar para 

nossas estruturas de formação, 
tornando-se necessário expandir a 
discussão de diversos pontos desta 
temática na comunidade de alunos e 
professores da Educação 
Tecnológica, por meio do 
aprofundamento dos estudos da 

Sociologia da Ciência e da 
Tecnologia. 
  

Problema: 
 
No Brasil ainda sofremos com 

a herança de atrasos históricos. Uma 
monarquia agrícola e escravocrata, 
uma independência declarada pelo 
príncipe regente, uma república 
proclamada por um monarquista, e 
uma democracia mais do que 
recente. Por tudo isso, participação 
social não nos parece muito comum. 
Convivemos com mitos e distorções 
da imagem da Ciência e da 
Tecnologia, que explicam de certa 
forma, a dificuldade de se transmitir o 
conhecimento científico de forma 
crítica, objetivando a melhor 
formação do cidadão que se aproprie 
dos conhecimentos a fim de melhor 
interagir com o meio social. 

 
Para sustentar estes 

argumentos, apresentaremos o 
resultado de uma pesquisa, cujo 
ambiente empírico é o CEFET/RJ, 
que é um centro de referencia em 
Educação Tecnológica. Nosso ponto 
de partida será a utilização da 
pesquisa do PIEARCTS- Projeto 
Ibero-americano de Avaliação de 
Atitudes Relacionadas com Ciência, 
Tecnologia e Sociedade, que é um 
estudo de investigação cooperativa 
internacional em que participam 
grupos e instituições de diversos 
países e regiões de línguas ibéricas 
(espanhol e português). Sua 
finalidade é avaliar as crenças e 
atitudes de estudantes e professores 
sobre as questões da Natureza da 
Ciência e Tecnologia. 

 



 

 

 

 O objetivo é entender, mais e 
melhor, como pensam professores e 
alunos pesquisados, e com os 
resultados ter subsídios que 
fortaleçam nossa proposta de 
organização de uma disciplina – e 
mais tarde área de pesquisa – 
intitulada Construção Social da 
Ciência e da Tecnologia, a ser 
aplicada nos Programas de Pós-
graduação do CEFET/RJ (Doutorado 
e Mestrado Acadêmico em Ciência, 
Tecnologia e Educação, bem como 
no Mestrado Acadêmico em 
Tecnologia). Essa estruturação 
permitirá a difusão do resultado das 
questões contidas na pesquisa e 
contribuirá para a indução de 
reflexões sobre a Construção Social 
da Ciência e da Tecnologia na área 
de atuação dos programas de pós-
graduação do CEFET/RJ. 
 

Referencial teórico: 
 
Para análise de dados do 

PIEARCTS, partiremos da taxonomia 
de atitudes relacionadas com a 
ciência e a tecnologia proposta por 
Vázquez e Manassero (1995), 
chegando a sua versão atual com 
Manassero, Vázquez e Acevedo 
(2001, 2003). 

 
 

Metodologia: 
 
A pesquisa do PIEARCTS 

utiliza método de desenvolvimento 
empírico, que se estrutura a partir das 
respostas prévias de grupos de 
pessoas similares àquelas em que os 
questionários serão aplicados. Não 
se baseia, portanto, nas próprias 
ideias do investigador, como é 

habitual na maioria dos casos 
(Aikenhead, 1988). Utiliza-se um 
modelo de resposta e análise 
múltipla, mais eficaz e informativo, 
permitindo a utilização da estatística 
inferencial (Vázquez et al, 2005). Das 
30 questões da pesquisa, 
selecionamos 19 que estão mais 
diretamente ligadas a Sociologia 
Interna e Externa da Ciência e da 
Tecnologia. Todas as questões 
possuem um formato semelhante, 
que se inicia com a apresentação de 
um problema baseado na relação 
CTS (Ciência, Tecnologia e 
Sociedade) sobre o qual se deseja 
conhecer a atitude ou a opinião do 
respondente, seguida de algumas 
frases onde o respondente deve 
indicar um valor numérico de 1 a 9, 
sendo que 1 corresponde à total 
discordância, e 9 corresponde à total 
concordância com a frase. 
Considerando-se a classificação de 
cada resposta, são atribuídos valores 
de forma a expressar o resultado no 
índice atitudinal que está em um 
intervalo que vai de -1 a +1, sendo 
que o esperado, a partir da métrica 
dos juízes-peritos, é que a média da 
questão se aproxime o mais possível 
de +1. 
 

Resultados: 
 

 Apresentaremos a seguir os 
temas e subtemas de cada uma das 
19 questões, que se desdobram em 
frases-respostas, que são 
classificadas em três categorias 
(adequadas, plausíveis e ingênuas). 



 

 

 

 
 

 
Tabela I – As 19 questões selecionadas 

 
 
O resultado do conjunto das questões nos apresenta um Índice Atitudinal 

médio de 0,103, com desvio padrão de 0,299, o que indica uma atitude global 
apenas moderadamente informada por parte dos respondentes. Muito pouco, em 
se tratando de alunos e professores de um Centro de Educação Tecnológica.  

     
  Tabela II – Índice Atitudinal Médio das questões selecionadas 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
O resultado da média do Índice Atitudinal já é bastante preocupante, mas é 
quando analisamos algumas frases das questões que podemos perceber diversos 
pontos importantes para reflexão: 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Tabela III – 15 frases com Índices Atitudinais mais baixos (negativos) 

 



 

 

 

Das 15 frases com menor 
índice atitudinal, 7 delas pertencem 
ao grupo que se refere ao tema 
“Características dos Cientistas” 
(60111, 60521 e 60611). 
Demonstrando claramente que 
Alunos, e também os Professores, 
têm dificuldades em definir, entender 
e posicionar a atividade do Cientista. 

 
Algumas frases com índices 

muito negativos pertencem às 
mesmas questões: 

 
60521: Igualdade entre 

mulheres e homens (5 vezes) – 
evidencia problemas de gênero, 
reforçando um conceito arcaico, mas 
infelizmente muito disseminado, 
inclusive entre as respondentes do 
sexo feminino, de uma Ciência 
fortemente masculina. 

 
40421: Resolução em sua vida 

diária (3 vezes) – fortalece a ideia de 
evolução linear e a neutra, além de 
evidenciar a distância da ciência do 
“mundo real”, reforçando a dificuldade 
da comunidade cientifica de vencer 
suas próprias barreiras, para difundir 
a ciência de forma eficaz, com 
estratégias de comunicação para o 
público em geral. 
 

Conclusão: 
 
A constatação destes 

resultados indica certo grau de 
urgência nas ações que pretendem 
mudar este cenário. Se Estudantes 
universitários e Professores, inclusive 
os das áreas de Ciência e 
Tecnologia, carregam atitudes e 
crenças tão ingênuas e 
inapropriadas, o que podemos 

esperar do cidadão do senso comum, 
que contempla a Ciência com certo 
espanto, pois lhe parece etérea e 
distante, e enxerga Tecnologia 
apenas naquilo que é físico e 
palpável, se apresentando a ele na 
forma dos mais diversos artefatos, 
comumente revestidos com o selo de 
“tecnológicos”. Daí a importância da 
educação CTS, que visa promover a 
alfabetização em ciência e tecnologia, 
para que os cidadãos possam 
participar mais do processo 
democrático de tomada de decisão, 
promovendo a ação cidadã voltada 
para a resolução mais esclarecida de 
problemas relacionados com a 
Ciência e com a Tecnologia 
(Membiela, 2001). 

 
A construção de uma disciplina 

com enfoque CTS pretende ser uma 
contribuição para a resolução do 
problema, num campo de trabalho 
recente, heterogêneo e 
multidisciplinar, com o enorme 
desafio de compreender a dimensão 
social da Ciência e da Tecnologia 
(Bazzo, Lisingen e Pereira, 2003). 

 
É imperiosa a necessidade de 

ampliação do entendimento sobre a 
natureza da Ciência e da Tecnologia, 
abandonando crenças ingênuas e 
reducionistas que defendem um 
desenvolvimento linear e triunfalista, 
além da autonomia e neutralidade de 
ambas. Um caminho possível envolve 
intervenções didáticas e nos 
currículos para a formação de 
docentes da área. Alinhada a isto 
está nossa proposta de 
desenvolvimento da disciplina 
“Construção Social da Ciência e da 
Tecnologia”. 
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RESUMEN 
 
Se aborda,en un contexto de enseñanza Ciencia-Tecnología-Sociedad (CTS)-
histórico, una propuesta de innovación didáctica desde el  contenido de Química 
conservación de la masa para un grupo clase de 4° año del Ciclo Superior de 
una escuela secundaria (Zárate, PBA, Argentina) .Se problematiza en el marco de 
una unidad didáctica un estudio de caso sobre Lavoisier y los fenómenos de 
combustión (Maar, 1999). Se indaga el efecto del tratamiento CTS- histórico 
desde: 
a) la identificación por el grupo de elementos de cambio conceptual, procedimental 
y actitudinal (Pozo, 1998) y  
b) (dimensión proyectiva, posterior al cierre del trabajo de campo): diseño de 
instrumentos para realimentar las prácticas docentes del nivel en PBA, habida 
cuenta de las limitaciones e insuficiencias de la  actual  propuesta curricular de 
ciencias (LNE 2006) y previa (Ley Federal de Educación, 1993) (Hurtado de 
Mendoza y Drewes, 2003). 
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Introducción 
Ante la escasa presencia de 

orientaciones curriculares locales 
CTS, exploramosaquí una base 
conceptual para mejorar con 
actividades y contenidos CTS, los  
deficientes estándares de 
alfabetización científica y tecnológica 
(ACT) (OREALC/UNESCO, 2005)  de 
los  futuros egresados,  expresados 
por ejemplo en resultados de las 
pruebas PISA 2006. Esto supone 
asimismo lograren las prácticas 
docentes cierto nivel de 
reestructuración de los modelos de 
cienciaescolar (Pozo, 1998), 
estimulando dinámicas grupales y 
debates motivadores sobre 
(hiper)textos históricos en contextos 
didácticos CTS. 
 
 
Problemática investigada 
 

Indagación del 
roldesempeñado por las estrategias 
didácticas y contenidos CTS de 
Química de nivel secundario (4to. 
Año) en el cambio conceptual, 
procedimental y actitudinal de los 
alumnos. Se trabaja en el aula 
sobreun estudio de caso disciplinar 
histórico (combustión, siglo XVIII), 
asociado a  controversias científicas y 
problemas de género, partiendo del 
contenido nodal conservación de la 
masa.El objetivo es lograr en la 
muestra bajo tratamientoniveles de 
cambio conceptual, procedimental y 
actitudinalasociados a competencias 
de alfabetización científica y 
tecnológica,ACT(Acevedo Díaz, 
Vázquez Alonso y Manassero Mas, 
2003), apoyados en representaciones 
holísticas y postkuhnianas (Barnes, 

Bloor y Henry, 1996) del desarrollo 
socio histórico de la ciencia. 
 
Metodología 
 

Nuestra hipótesis de trabajo 
sobre el cambio conceptual a lo largo 
del tratamiento retoma la 
fundamentación original de los 
enfoques CTS británicos (Ziman, 
1980).El grupoclase aborda los 
contenidos desde actividades 
basadas enel debate de resultados 
(informes de laboratorio), con  apoyo 
de dispositivos audiovisuales 
(archivos de Youtube;  software de 
simulación, etc.) 

 
Se emplea el CUESTIONARIO 

COCTSy resultados del 
ProyectoPIEARCTS  (Bennássar 
Roig  et al, 2013), para evaluar la 
comprensión de la naturaleza de la 
ciencia y la tecnología (dicho 
instrumento se aplica a la variable 3-
CATEGORIA C1.  

La matriz de datos incluye tres 
categorías: Categoría 1: Ejes 
didácticos (CTS); Categoría 2: 
Objetivos epistemológicos; Categoría 
3: Objetivos  curriculares, con cuatro 
variables asociadas a los tres tipos de 
cambio  cognitivo y actitudinal 
esperados.  
 
Análisis de resultados parciales 
 

Los modelos de ciencia, de 
géneroe imagen de científico que 
posee el grupo tratado son 
básicamente rígidos y ahistóricos, 
con herencia de aprendizajes 
disciplinares tradicionales y 
descontextualizados (varones y 
mujeres); por ejemplo la variable v3 



 

 

 

(Categoría C1) exhibe los 
estereotipos clásicos de Marco Stiefel  
(Marco Stiefel, 2005) del científico 
(hombre), y de la Química como 
actividad limitada al laboratorio y 
básicamente desvinculada del 
escenario social. 
 
Conclusiones  
 

La contrastación de variables y 
categorías dela matriz de datos 
contra el comportamiento de la 
muestra investigada muestra 
corroboración parcial de la hipótesis 
de trabajo, específicamente:  
 
Variable 3, CATEGORIA C1: 

La mayor parte de la muestra 
da indicios de modificar suconcepción  
de ciencia como  empresa socio-
histórica. Los resultados 
delCuestionario 
COCTSutilizado(Bennássar, A y 
otros; 2013) avalan la conclusión 
previa 
 
Variable 1, CATEGORIA C1 y 
CATEGORIA C3:  
 

Se evidencia, luego del 
replicado de la encuesta al final del 
tratamiento, algunos avances 
significativosen la comprensión de la 
combustión como cambio químico/ 
reacción química.  
 
Variable 4,  CATEGORIA C2, 
Variable 3,CATEGORIA C:  

Los registros de observación y 
respuestas  a encuestas en la etapa 
final sugieren que se ha superado 
parcialmente el desinterés por el 
objeto disciplinar, mediante  
estrategias CTS motivadoras y 

soportes y lenguajes multimediales 
(cambio actitudinal), aunque es 
deseable en este punto mayor tiempo 
de tratamiento para afianzar el 
anclaje cognitivo y el cambio 
conceptual, según literatura (Ramírez 
Castro et al., 1994).  
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RESUMO 
 
Inicia-se um processo importante nos Colégios Militares do Brasil que é a reforma 
curricular, agora sob um novo enfoque: o ensino por competências. A presente 
pesquisa, ainda em andamento, realizou um diagnóstico sobre crenças e atitudes 
CTS de professores e alunos, por meio da questão 40421 do PIEARCTS, a fim de 
orientar o planejamento da implantação da referida reforma curricular. Foram 
coletadas, nesta fase inicial 1.238 respostas entre professores e alunos de 6 
colégios militares (50%). O resultado demonstrou que não há diferenças 
marcantes entre as crenças de professores, de alunos de 1º ano e do 3º ano do 
ensino secundário. Isso permitirá traçar rumos e metas, bem como escolher 
sequencias didáticas a fim alcançar os objetivos que levem à mudança de atitudes 
frente ao enfoque CTS de todos os envolvidos.  
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1. Introdução 
 

O Sistema Colégio Militar do 
Brasil (SCMB) é constituído por 12 
(doze) Colégios Militares (CM) e a 
Diretoria de Educação Preparatória e 
Assistencial (DEPA). Esses 
Colégios, embora possuam em seu 
nome o termo “Militar” não são 
voltados para a formação militar, 
mas sim, possuem a função de 
atender à família militar. Os colégios 
estão localizados nas cidades de 
Manaus, Fortaleza, Recife, Salvador, 
Brasília, Campo Grande, Belo 
Horizonte, Juiz de Fora, Rio de 
Janeiro, Curitiba, Santa Maria e 
Porto Alegre. 

 
Os CM disponibilizam a 

educação básica para os alunos do 
ensino fundamental II (6º ao 9º ano) 
e do ensino médio, perfazendo um 
total de 13 (treze) disciplinas 
distribuídas dentro das necessidades 
de cada ano.  

 
Até 2011 as disciplinas 

ofertadas nos colégios possuíam 
seus currículos estruturadas 
conforme as orientações curriculares 
cujas características marcantes eram 
a ênfase no currículo centrado no 
conteúdo e as hierarquias da 
taxionomia de Bloom. A partir desse 
ano, ações no sentido de mudanças 
para um novo ordenamento 
curricular foram postas em prática, 
buscando inclusive a 
conscientização dos docentes 
quanto da necessidade de se 
caminhar para um ensino mais 
amplo e que contribuísse para a 
formação de um cidadão mais crítico 

e socialmente integrado com o 
ambiente. 

 
O caminho traçado e que 

envolve o ensino por competências, 
procura trabalhar as disciplinas de 
forma conjunta, considerando 
parâmetros comuns e, com isso, 
separadas por área do 
conhecimento. Com isso as 
disciplinas ficam assim agrupadas: 
Códigos e Linguagens, Ciências 
Humanas e Ciências da Natureza; 
esta última, foco principal do estudo. 

 
Focando nosso planejamento 

no ensino das Ciências da Natureza 
e já alertados sobre um novo 
enfoque curricular, não podemos 
deixar de olhar para o ensino CTS, 
principalmente na visão de Acevedo, 
Vazquez e Manasero (2001): 

 
emerge a educação CTS 
(Ciência, Tecnologia e 
Sociedade) como inovação do 
currículo escolar  (Acevedo, 
1996a, 1997a, Vázquez, 1999), 
de caráter geral, que 
proporciona propostas de 
alfabetização em ciência e 
tecnologia (Science and 
Technology Literacy, STL) para 
todas as pessoas (Science and 
Technology for All, STA) uma 
determinada visão centrada na 
formação de atitudes, valores e 
normas de comportamento a 
respeito da intervenção da 
ciência e da tecnologia na 
sociedade (e vice-versa) com o 
fim de exercer 
responsavelmente como 
cidadãos e poder tomar 
decisões racionais e 



 

 

 

democráticas na sociedade civil. 
Desde este ponto de vista, CTS 
é uma opção educativa 
transversal (Acevedo, 1996b), 
que prioriza sobretudo os 
conteúdos atitudinais 
(cognitivos, afetivos e 
valorativos) e axiológicos 
(valores e normas) 

 
Desde a perspectiva da 
dimensão cognitiva atitudinal, a 
educação CTS pretende 
também uma melhor 
compreensão da ciência e da 
tecnologia em seu contexto 
social, incidindo nas 
interrelações entre os 
desenvolvimentos científico e 
tecnológico e os processos 
sociais. Assim, os estudantes 
deverão adquirir durante sua 
escolarização algumas 
capacidades para ajudá-los a 
interpretar, pelo menos de 
forma geral, questões 
controvertidas relacionadas 
com os impactos sociais da 
ciência e da tecnologia e com 
a qualidade das condições de 
vida de uma sociedade cada 
vez mais impregnada de 
ciência e, sobretudo, de 
tecnologia (grifos nossos). 

 
É importante lembrarmos de Bell 

e Lederman (2003 apud ACEVEDO 
et al., 2005), quando estudaram o 
papel das crenças sobre NdC. Nesse 
estudo ficou configurado que 
professores, embora mantivessem 
um discurso voltado para a NdC, 
mostraram práticas totalmente 
diferentes, independente da 
adequabilidade ou não de seu ponto 

de vista sobre a NdC. O resultado 
mostrado pelos autores é que as 
decisões foram tomadas a partir de 
crenças prévias, de crenças ligadas à 
aspectos morais, religiosos, 
temporais, etc; existentes 
anteriormente nos indivíduos 
pesquisados. 

 
No estudo feito por Acevedo, 

Vázquez, Manassero e Acevedo 
(2005) encontramos uma discussão 
importante sobre as crenças de 
professores e alunos sobre a ciência 
e a tecnologia. Nesse estudo, os 
autores tratam da falta de interação 
entre ciência e tecnologia nos 
currículos escolares. Isso seria 
reflexo da transmissão, mesmo que 
de forma implícita, de crenças de 
professores, ainda que auxiliados 
pelos materiais didáticos; com o 
reforço da educação informal 
promovida pela mídia, exposições, 
museus de ciência e de tecnologia, 
etc. 

 
Este trabalho busca conhecer a 

visão de estudantes e professores a 
respeito do uso na vida diária dos 
aspectos de Ciências, Tecnologia e 
Sociedade (CTS) dentro do SCMB, 
visando orientar ações para a 
implantação do ensino por 
competências.  

  
2. Metodologia 
 

Para as análises deste artigo, 
será utilizada a questão 40421 do 
projeto Ibero-americano de Avaliação 
de Atitudes Relacionadas com 
Ciência, Tecnologia e Sociedade 
(PIEARCTS). Cuja metodologia está 
explicitada em diversos trabalhos 



 

 

 

como, por exemplo, 
Bennàssar,Vázquez, Manassero e 
García-Carmona (2011).  

 
O PIEARCTS é uma pesquisa 

colaborativa internacional envolvendo 
Argentina, Brasil, Colômbia, Espanha, 
México, Panamá e Portugal, e mais 
de trinta grupos de pesquisa 
associados, sob a coordenação de 
Angel Vázquez, da Universidade de 
Ilhas Baleares, na Espanha.  

 
As questões PIEARCTS 

possuem frases previamente 
categorizadas por 16 juízes em 
adequadas, ingênuas e plausíveis, o 
que permite que as crenças e 
atitudes sejam apresentadas no que 
se chamou de Índice Atitudinal que, 
quanto mais próximo de +1 mais 
atenderá a expectativa prévia de 
adequação. Quanto mais próximo de 
-1, mais se distancia do que é 
considerado adequado pelo conjunto 
de juízes. 

 
 
 
 
 
A questão 40421 tem o 

seguinte enunciado:  
 
 

Na vida diária, o 
conhecimento de ciência e de 
tecnologia ajuda você a 
pessoalmente resolver problemas 
práticos (por exemplo, conseguir 
retirar o carro de uma zona de 
gelo, cozinhar ou cuidar de um 
animal). 

 
Na primeira parte das 

respostas múltiplas temos: 
 
O pensamento sistemático 

aprendido nas aulas de ciências 
(por exemplo, colocar hipóteses, 
recolher dados, ser lógico): 

A. ajuda-me a resolver 
problemas na minha vida diária. Os 
problemas diários resolvem-se de 
maneira mais fácil e lógica se se 
tratam como problemas de ciências 
(considerada pelos juízes como 
ingênua). 

 
B. dá-me uma maior 

compreensão e conhecimento dos 
problemas diários. Contudo, as 
técnicas que aprendi para resolver 
um problema não me são úteis 
diretamente na minha vida diária 
(considerada pelos juízes como 
plausível). 

 
C. as ideias e fatos que 

aprendi nas aulas de ciências por 
vezes ajudam-me a resolver 
problemas ou a tomar decisões sobre 
coisas como cozinhar, não adoecer 
ou explicar uma ampla variedade de 
fenômenos físicos (por exemplo, o 
trovão ou as estrelas) (considerada 
pelos juízes como adequada). 

 
 
 
D. o pensamento sistemático e 

as ideias e fatos que aprendi nas 
aulas de ciências ajudam-me muito. 
Servem-me para resolver alguns 
problemas e entender uma ampla 
variedade de fenômenos físicos (por 
exemplo, o trovão ou as estrelas) 
(considerada pelos juízes como 
plausível). 

 



 

 

 

 
 
E. o que aprendi nas aulas de 

ciências geralmente não me ajuda a 
resolver problemas práticos; mas 
serve-me para perceber, relacionar-
me e compreender o mundo que me 
rodeia (considerada pelos juízes 
como plausível). 

 
O que aprendi nas aulas de 

ciências NÃO se relaciona com a 
minha vida diária:  

 
F. biologia, química, geologia e 

física não se apresentam práticas 
para mim. Tratam detalhes teóricos e 
técnicos que têm pouco a ver com o 
meu mundo de cada dia (considerada 
pelos juízes como plausível). 

 
G. os meus problemas 

cotidianos são resolvidos pela minha 
experiência passada ou por 
conhecimentos que não estão 
relacionados com a ciência e a 
tecnologia (considerada pelos juízes 
como adequada). 

 
 
 

3. Resultados 
 

Os resultados aqui 
apresentados estão parcialmente 
concluídos, uma vez que eles fazem 
parte de um estudo mais amplo, 
envolvendo todo o SCMB e também 
com aspectos mais qualitativos que 
serão apresentados em trabalhos 
futuros. 

 
 
 
 

 
 
Temos, neste primeiro estudo, 

respostas de 333 professores, 623 
alunos do 1º ano e 282 alunos do 3º 
ano, englobando 6 CM e totalizando 
1238 respondentes. Deste público 
temos 637 homens e 601 mulheres. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As respostas são apresentadas nos gráfico seguinte: 

 
 

 
Gráfico 01 – Separação por grau de instrução 
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Observamos no gráfico: (1) 

somente a resposta C (adequada) 
está no quadrante positivo, enquanto 
as demais se afastam de +1e (2) a 
semelhança entre as respostas de 
professores e alunos. O “melhor” 
desempenho é do grupo de alunos do 
1º ano.  

 
Destaca-se positivamente o 

resultado da questão 40421_C 
(adequada), enquanto a outra 
adequada, item G, está com fraco 
desempenho. O item A, ingênuo, está 
também bastante distante do 
esperado.  

 
A comparação por gênero não 

apresenta diferenciação. 



 

 

 

 
4. Conclusões 
 

Em uma primeira análise, 
notamos que o professor tem índices 
atitudinais baixos na maioria das 
respostas e que não existe grande 
diferenciação entre alunos do 1º e 3º 
anos, o que sugere que o curso não 
esta agregando informação nova, 
considerando este instrumento. 
Percebe-se, inclusive, que alunos 
iniciais são mais esclarecidos que 
alunos concluintes em alguns itens. 

Há que se destacar a 
necessidade de um trabalho mais 
específicos com os temas que 
envolvem as questões A (ingênua) e 
G (adequada), A resposta do item 
ingênuo mostra o quão afastado se 
encontra a observação do público 
respondente em relação à visão dos 
juízes e a inesperada posição de 
professores e alunos. 

 
Quando completada a pesquisa, 

os resultados permitirão reorientar os 
currículos no SCMB para que, em 
uma ótica interdisciplinar e 
contextualizada, o ensino de CTS 
seja favorecido e ampliado, 
paulatinamente. A utilização de 
Sequências Didáticas testadas no 
Projeto EANCYT é também 
considerada como alternativa de 
adequação entre as crenças 
identificadas e o objetivo curricular 
buscado. 
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RESUMEN 
 
Los principios que orientan la educación en Ciencia, Tecnología, Sociedad y 
Medio Ambiente (CTSA) se encuentran alineados con los fines de la educación en 
Colombia, lo que permite que la Educación en ciencias pueda ser orientada desde 
el campo de la educación CTSA. Ahora bien su implementación real demanda 
conocer ¿cuál es el papel que desempeña el docente? y ¿cuáles son los 
conocimientos y las actitudes que caracterizan a un docente para que le permitan 
encarar e implementar el enfoque CTSA?. Los anteriores cuestionamientos serán 
desarrollados en el presente artículo desde una revisión bibliográfica sobre los 
principios básicos de la CTSA. 

 

PALABRAS CLAVES: Educación CTSA, Formación continua de Docentes,  
 
 



 

 

 

INTRODUCCIÓN  
 

El campo de educación 
CTSA36 lleva más de cuarenta años 
de progreso, buscando que el 
conocimiento científico de una 
sociedad evolucione desde un modo 
particular de organización y forma de 
ver las cosas, en que se da prioridad 
a cierto conjunto de problemas 
propios de una disciplina, hacia la 
producción de un conocimiento 
transdisciplinar que se caracterice por 
un flujo constante, de un lado a otro, 
entre lo fundamental y lo aplicado, 
entre lo teórico y lo práctico (Gibbons 
y otros, 1997). 
 

Estos cambios se han 
generado por diversas circunstancias 
relacionadas con la educación 
científica, en particular podemos 
indicar la necesidad de avanzar hacia 
una sociedad con una mejor 
alfabetización científica y tecnológica, 
que no sólo forme parte integral de la 
educación básica, sino que sea 
general para todas las personas. Su 
importancia, se puede argumentar 
desde razones de autonomía 
personal, de beneficio para la vida 
cotidiana, incluso socioeconómicas, 
culturales y democráticas, buscando 
que exista una mejor participación 
social de las personas en decisiones 
sobre asuntos de interés público 

                                                 
36

 El campo en educación CTSA tiene sus 

orígenes en la ciencia, la tecnología y la 
sociedad (CTS), donde inicialmente no se 
abordaban las problemáticas especificas del 
medio ambiente, pero las realidades sociales 
como la contaminación y movimientos 
ecológicos (entre otros), han provocado que 
se dé la evolución de incluir el medio 

ambiente en el campo de la educación. 
(Pedretti & Nazair, 2011)   

relacionados con la Ciencia la 
Tecnología y el medio Ambiente 
(Driver y otros, 2006; Fourez, 1997; 
Sjøberg, 1997; Vázquez, Acevedo y 
Manassero, 2005, citado por 
Bennassar, García, Vázquez & 
Manassero, 2010). Numerosos 
autores consideran que la CTSA 
representa una nueva visión de la 
educación científica post-positivista  
enfatizando una filosofía de ciencia 
para todos, ubicando a la ciencia de 
lleno dentro de los contextos sociales, 
tecnológicos, culturales, ambientales, 
éticos y políticos. (Pedretti & Nazir, 
2011) 

 
En Colombia se puede 

evidenciar una intención por 
considerar algunos de los elementos 
básicos de la educación CTSA en los 
currículos de educación básica y 
media, dentro de las políticas 
educativas contempladas en la Ley 
115 de 1994 sobre los fines de la 
educación, cuando se propone «La 
formación para facilitar la 
participación de todos en las 
decisiones que los afectan en la vida 
económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación» (Ley 115 de 
1994 artículo 5°, Parágrafo 3),  «el 
desarrollo de la capacidad crítica, 
reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico 
nacional…» (Ley 115 de 1994, 
artículo 9°)  y «La promoción en la 
persona y en la sociedad de la 
capacidad para crear, investigar, 
adoptar la tecnología que se 
requiere…» (Ley 115 de 1994 artículo 
5°, Parágrafo 13). 

 
Con el propósito de proveer 

orientaciones, horizontes, guías y 
recomendaciones para la elaboración 



 

 

 

de planes y programas por parte de 
las instituciones educativas del país, 
el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) expidió en el 2004 los 
Estándares Básicos de Ciencias 
Naturales, donde se plantean que 
una de las acciones de pensamiento 
para producir el conocimiento propio 
de las ciencias naturales es el eje de 
ciencia, tecnología y sociedad, la cual 
permite la comprensión de los 
aportes de las ciencias naturales para 
mejorar la vida de los individuos y de 
las comunidades, así como el análisis 
de los peligros originados por los 
avances científicos. 

 
De esta manera podemos 

identificar algún interés desde las 
políticas educativas nacionales por la 
educación científica y en especial por 
la que permita desarrollar una mayor 
alfabetización científica en los 
estudiantes, empero, en la III 
Encuesta Nacional de Percepción 
Pública de la Ciencia y la Tecnología 
- Colombia (Observatorio Colombiano 
de Ciencia y Tecnologia, 2013), se 
pone en evidencia que no existe 
mayor interés por parte de los 
Colombianos en los temas 
relacionados con la Ciencia y la 
Tecnología, de igual manera se 
destaca que dentro de las 12 
temáticas propuestas en la encuesta, 
la ciencia ocupa el séptimo lugar 
como tema de interés. De hecho 
estos resultados parecen ser acordes 
con el hecho que en las últimas 
décadas, en varios países, se ha 
disminuido el número de estudiantes 
que prefieren estudiar una carrera de 
ciencias en la universidad (Valdés 
Castro & Romero Rojas , 2011).   

 

Las razones por las cuales se 
presentan estas situaciones parecen 
ser diversas y por diferentes motivos, 
aunque exista alguna política por 
parte del MEN, que busque cambiar 
esto, la realidad es que a través de 
las investigaciones de educación, 
podemos identificar que los currículos 
de ciencias en Colombia se han 
orientado sobre todo en los 
contenidos conceptuales, que se 
orientan por la lógica interna de la 
ciencia y dejan de lado como es la 
ciencia en si misma (Vázquez, 
Acevedo, Manassero y Acevedo, 
citado en Oviedo, Fernández, Zapata 
C., & Cárdenas S., 2012). 

 
De igual manera, diversos 

estudios han identificado que las 
prácticas de los docentes de ciencias 
recaen, la mayoría de las veces, en 
un conjunto de elementos enfatizados 
en  el aprendizaje memorístico, lleno 
de datos, acrítico y 
descontextualizado (Schiefelbein, 
1995 citado en Acevedo Díaz), poco 
propician la comprensión sobre la 
forma como se produce el 
conocimiento científico y los diversos 
significados relacionados con la 
dinámica de la ciencia, sus procesos 
de cambio y de ruptura, así como el 
impacto resultante de los usos del 
conocimiento científico y tecnológico 
en los diferentes ámbitos de la vida 
contemporánea.  

 
Es en este contexto donde se 

percibe la necesidad de un proceso 
de formación continua de los 
docentes de ciencias hacia una 
educación científica, entendida como 
alfabetización científica y tecnológica. 
Con ella se pretende que los 
docentes de ciencias puedan plantear 



 

 

 

e implementar diferentes estrategias 
que enseñanza que permita a los 
estudiantes participar en el proceso 
democrático de tomar decisiones 
sobre aspectos del desarrollo de la 
ciencia y la tecnología (Waks, 1990, 
citado en Acevedo, s.f). 

 

METODOLOGÍA  

Para poder desarrollar el 
presente artículo se utilizó un método 
de análisis inductivo - deductivo 
(Patton, 2002 citado en Pedretti y 
Nazir, 2011). El principal énfasis 
utilizado es inductivo basado en la 
lectura de investigaciones publicadas 
en el campo CTSA y la normatividad 
colombiana de educación en especial 
en ciencias, de esta manera, se 
pretende identificar cuales son los 
principales elementos de la 
educación CTSA que deben ser 
abordados en los proceso de 
formación continua de los docentes 
de ciencias naturales del distrito 
capital (Bogotá, Colombia) junto con 
las principales características del 
docente, de tal manera que el campo 
de educación en CTSA se pueda 
desarrollar en las clase de ciencias. 

 

 

RESULTADOS  

Inicialmente, es importante 
comprender que uno de los 
propósitos del docente en el marco 
de la educación CTSA consiste en 
promover en el estudiante  una 
actitud creativa, crítica e ilustrada, 
desde una construcción colectiva en 
la clase y en general en los diferentes 
espacios de aprendizaje. En dicha 

“construcción colectiva” se trata, que 
el estudiante pueda manejar más que 
información, y logre  articular 
conocimientos, argumentos y 
contraargumentos, sobre la base de 
problemas compartidos, (García, y 
otros, 2001) en este caso 
relacionados con las implicaciones 
del desarrollo científico-tecnológico y 
sus consecuencias sobre el medio 
ambiente. 
De esta manera, dentro del enfoque 
CTSA se han evaluado las actitudes 
de los docentes para lograr estos 
propósitos dentro de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.  Acevedo 
Díaz (s.f.) indica que los docentes 
deben tener las siguientes 
características poder incorporar 
dichas estrategias a su asignatura 
exitosamente: 
 

«1.Dedican tiempo suficiente a 
planificar los procesos de 
enseñanza aprendizaje y la 
programación de aula, así como a 
la evaluación de la enseñanza 
practicada para mejorarla. Son 
flexibles con el curriculum y la 
propia programación. 2. 
Proporcionan un "clima" 
afectivamente acogedor e 
intelectualmente estimulante, 
destinado a promover la 
interacción y la comunicación 
comprensiva en el aula. 3. Tienen 
altas expectativas sobre sí 
mismos y sus alumnos, siendo 
capaces de animar, apoyar y 
potenciar las iniciativas de éstos. 
4. Indagan activamente, 
mostrándose deseosos de 
aprender nuevas ideas, 
habilidades y acciones, 
incluyendo tanto las que 
provienen de la psicopedagogía 



 

 

 

como de la actualidad científica y 
tecnológica y del ámbito social. 
También son capaces de 
aprender con sus compañeros y 
con sus alumnos. 5. Provocan 
que surjan preguntas y temas de 
interés en el aula. Siempre piden 
fundamentos o pruebas que 
sostengan las ideas que se 
proponen. 6. Potencian la 
aplicación de los conocimientos al 
mundo real. Dan tiempo para 
discutir y evaluar estas 
aplicaciones. 7. Hacen que los 
alumnos vean la utilidad de la 
ciencia y la tecnología y les dan 
confianza en su propia capacidad 
para utilizarlas con éxito. No 
ocultan, sin embargo, las 
limitaciones de éstas para 
resolver los complejos problemas 

sociales.»  
 

Aunque las anteriores actitudes 
de los docentes, descritas por 
Acevedo (s.f.), no son exclusivas del 
enfoque CTSA, si son importantes en 
los docentes de ciencias que buscan 
promover en sus estudiantes los 
principios de la educación CTSA 
expuestos por el MEN, por lo cual se 
deben dirigir esfuerzos en los 
procesos de formación continua de 
los docentes.  

CONCLUSIONES 

Como conclusiones podemos 
decir inicialmente que dentro de las 
metas planteadas para la  Educación 
en Colombia se pueden identificar los 
principales objetivos de la educación 
CTSA, como lo son la alfabetización 
científica, el desarrollo en el 
estudiante de la creatividad, la 
comprensión de los conceptos 

científicos, una actitud positiva hacia 
la ciencia y su aprendizaje; lo cual le 
permitirá usarla en los diferentes 
contextos ciudadanos y del cuidado 
del medio ambiente, pero que 
Colombia se encuentra lejos de 
alcanzarlos. 
Indudablemente, este proceso 
requiere contar con un programa de 
formación para los docentes, capaz 
de proporcionar las bases teóricas y 
la aplicación práctica del enfoque 
CTS. 
 

El papel protagónico de 
docente en el campo de la Educación 
CTSA requiere por parte de ellos 
cierto tipo de actitudes que le 
permitan generar los procesos 
adecuados en el proceso de 
educación científica y logre cumplir 
con los principios de la educación 
CTSA.  

 
De igual manera dada la 

variedad de tareas y de estudiantes 
que el docente debe enfrentar en el 
ejercicio de su profesión, se requiere 
que él sea cada día más un 
profesional cualificado, para poder 
establecer un ambiente de 
aprendizaje efectivo. 

 
Un componente central en este 

proceso es la capacidad que debe 
tener un docente para poder realizar 
juicios de valor bien informados, para 
poder desarrollar finalmente una 
propuesta educativa en el marco 
CTSA.  
De esta manera los docentes de 
ciencias en ejercicio deben estar 
acompañados de procesos de 
formación permanente que procuren 
desarrollar en ellos capacidades y 
actitudes para realizar un conjunto de 



 

 

 

juicios de valor bien informados 
durante los proceso de enseñanza. 
(Duschl, 1997) 
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RESUMO 

Esse trabalho pretende identificar as contribuições do Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), uma política pública brasileira, para a 
formação docente em educação com abordagem em Ciência, Tecnologia e 
Sociedade (CTS). O grupo estudado engloba discentes de Química, da 
modalidade licenciatura, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), além 
de professores de Química da rede pública estadual e uma professora 
universitária. Como resultados ressalta-se a aproximação das pesquisas 
acadêmicas atuais às praticas docentes e o melhor engajamento dos pesquisados 
na abordagem CTS.  

 

Palavras chave: formação docente; CTS; ensino de Química. 

 



 

 

 

Introdução: 

 Segundo Carvalho (2004: 2), 
desde as últimas décadas do século 
XX, estão sendo propostas 
modificações nos objetivos da 
educação científica que interferem no 
entendimento do conceito de 
conteúdo escolar e de como 
desenvolvê-lo. No Brasil, essas 
propostas foram direcionadas pelos 
Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN) (Brasil, 2000), que refletem 
uma discussão internacional sobre o 
ensino de Ciências, visando à 
aculturação científica, de forma a 
propiciar aos estudantes a 
oportunidade de aprender a 
argumentar e desenvolver 
habilidades no processo de ensino-
aprendizagem. 

 Nesse contexto, foi instituído o 
PIBID, uma iniciativa do Ministério da 
Educação (MEC), implementado 
como uma política pública no Brasil e 
que tem como um dos objetivos 
inserir os licenciandos no cotidiano de 
escolas da rede pública de ensino.  

 O PIBID foi implementado, em 
nível nacional, em 2007. Na mesma 
época o programa iniciou suas 
atividades na Faculdade de 
Educação (FaE) da UFMG, 
contemplando algumas áreas, dentre 
elas a de licenciatura em Química. 
Esta área tem buscado fornecer aos 
licenciandos uma formação inicial 
com vivências em diferentes 
experiências metodológicas e discutir 
novas dimensões do ensino de 
Ciências, destacando-se o ensino 
com abordagem em Ciência, 
Tecnologia e Sociedade – CTS.  

Mortimer e Santos (2002), 
argumentam que nesta abordagem 
pretende-se promover a inserção dos 
estudantes nos processos 
democráticos na sociedade, 
proporcionar-lhes novos e criativos 
modos de articular o ensino. Tais 
características estão intimamente 
relacionadas aos projetos 
desenvolvidos pelo PIBID Química no 
ano de 2013, dentre os quais se 
destacam os projetos Água em Foco: 
Qualidade de Vida e Cidadania; e 
Feiras de Ciências com o tema 
Ciência e Tecnologia no Mundo dos 
Esportes.  

 O projeto Água em Foco 
problematiza uma questão 
sociocientífica relevante para a 
população de Belo Horizonte: a 
poluição da Lagoa da Pampulha, um 
dos principais pontos turísticos da 
cidade e contexto social dos 
estudantes. Utilizando-se de 
conceitos científicos para o 
entendimento do uso de parâmetros 
de qualidade de água, juntamente 
com a discussão dos conflitos sócio 
ambientais, o desenvolvimento do 
projeto pretende subsidiar a 
proposição de respostas para 
questões propostas inicialmente 
(Silva e Mortimer, 2012).  

 O projeto Feira de Ciências foi 
realizado em um momento relevante 
para o Brasil, próxima sede da Copa 
do Mundo, e dos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos. A organização da feira 
nas escolas baseou-se na pedagogia 
de projetos, envolvendo experimentos 
e conceitos abordados nas aulas de 
Química. Houve mobilização da 
comunidade escolar e a culminância 



 

 

 

na participação dos estudantes na II 
Mostra de Ciências da UFMG. 

 

Metodologia 

 Para avaliar a contribuição do 
PIBID na formação docente em 
educação CTS foi elaborado um 
questionário a fim de levantar 
informações sobre como a 
participação no PIBID influenciou no 
grau de conhecimento dos 
participantes sobre aspectos teóricos 
e práticos da abordagem CTS. As 
questões do instrumento de pesquisa 
também objetivavam obter 
informações sobre como o PIBID 
contribuiu para a promoção da 
inserção desses aspectos à prática 
docente dos participantes em 
atividades externas ao programa. 

 O questionário foi aplicado a um 
grupo de 23 pessoas, das quais 19 
são atuais participantes e 4 ex-
participantes do programa. Dentre os 
pesquisados, 18 são estudantes de 
graduação, sendo 14 bolsistas e 4 ex-
bolsistas; 3 professores supervisores 
de Química e 2 visitantes que 
participam das reuniões, porém, não 
estão vinculados ao programa.  

 A aplicação do questionário 
ocorreu durante uma reunião do 
grupo, e, para os ex-participantes, foi 
enviado por email. Em seguida, 
realizou-se a análise das respostas 
de cada item do questionário. 

  

 

 Para tais análises, as respostas 
dos bolsistas foram identificadas 
pelos códigos B1, B2…, dos 
professores supervisores PS1, PS2 e 
dos ouvintes V1 e V2. 

 

Resultados 

Identificou-se o perfil dos 
participantes, sendo que, com relação 
ao tempo de participação no PIBID, 9 
participaram por um período de 1 a 
10 meses, enquanto 14 participaram 
por pelo menos 1 ano. Identificou-se, 
também, as diferentes práticas 
docentes externas ao PIBID. Foi 
constatado que 3 bolsistas não têm 
experiência docente e os demais 
realizam, ou já realizaram, atividades 
como monitorias, regências em 
estágios e/ou em aulas em turmas do 
Ensino Médio, Fundamental ou 
Técnico, aulas particulares, entre 
outros. Sobre a participação em 
atividades que discutiam os aspectos 
teóricos da abordagem CTS, 14 
afirmaram ter ocorrido em disciplinas 
da graduação, congressos e 
palestras.  

Quanto à contribuição do 
PIBID para o entendimento do que 
são e de como realizar atividades 
com abordagem CTS, 18 
participantes responderam que o 
programa oportuniza o 
desenvolvimento desse 
conhecimento. Nesse sentido, alguns 
pesquisados ressaltaram a 
importância das discussões teóricas 
realizadas nas reuniões semanais do 
grupo e a relevância em desenvolver 
atividades com abordagem CTS, 
como o projeto Água em Foco.  



 

 

 

Investigou-se também se os 
participantes identificam o 
desenvolvimento de atividades com 
abordagem CTS no PIBID e 20 
responderam afirmativamente. Dentre 
esses, 18 citaram o projeto Água em 
Foco, 5, o projeto de Feiras de 
Ciências e 5 relataram desenvolver 
outras atividades com caráter CTS, 
como aulas temáticas envolvendo 
questões ambientais, Alimentação e 
Qualidade de Vida, Lixo Eletrônico e 
Vida de Materiais. Identificou-se que, 
aqueles que responderam não 
identificar o desenvolvimento desse 
tipo de atividades no PIBID, faziam 
parte do programa há menos de 3 
meses. 

Quando questionados se a 
participação no programa os auxiliou 
no desenvolvimento de atividades 
com abordagem CTS em sua prática 
docente fora do PIBID, 10 
participantes responderam ter 
realizado algumas atividades com 
esse enfoque, o que pode ser um 
indicativo da internalização dos 
aspectos teóricos dessa abordagem à 
prática docente, conforme os relatos 
a seguir:  

B2: Nas aulas de laboratório 
que eu ministro tento colocar em 
pauta discussões da nossa sociedade 
que englobam os conceitos científicos 
e tecnológicos, além de questões 
ambientais. 

PS2: Realizei atividades 
relacionadas à importância da 
química em nossa vida, os vários 
segmentos (na medicina, no 
ambiente...) e em outros fatores 
(chuva ácida,estudo de pH). 

Entre os participantes da 
pesquisa, 10 responderam não 
desenvolver atividades CTS fora do 
PIBID. Dentre eles, 4 não apresentam 
nenhuma experiência docente além 
do PIBID, outros 3 afirmaram não ter 
conhecimento dos aspectos teóricos 
de atividades CTS, enquanto 3 não 
desenvolvem por encontrarem 
dificuldades, como observado nas 
respostas a seguir: 

V1: As maneiras que são 
planejadas as atividades e conteúdos 
nas escolas não permitem o 
desenvolvimento de atividades dessa 
natureza. 

B3: Acredito que sigo 
orientações pedagógicas que são 
influenciadas pelas abordagens CTS 
e isso é diferente de desenvolver 
atividades e aulas seguindo a 
abordagem CTS. 

B4: Nos demais lugares onde 
trabalhei o ensino era mais pautado 
no tradicionalismo (transmissão de 
conteúdo), no máximo utilizei alguns 
exemplos relacionando o conteúdo 
científico à aplicações do dia a dia. 

Quando perguntado se 
encontram limitações em desenvolver 
atividades CTS, 17 apontaram 
dificuldades, como a falta de tempo 
para desenvolver atividades nessa 
perspectiva, o não envolvimento de 
outros professores, falta de material 
didático, planejamento de aulas que 
contemplem os 3 aspectos da 
abordagem CTS e a imposição da 
grade curricular escolar, como 
relatado pelos participantes a seguir: 



 

 

 

V1: O problema de que os 
professores estão presos a 
cronogramas de conteúdos e 
atividades de caráter burocrático que 
dificultam o desenvolvimento de 
atividades. 

B6: A abordagem CTS requer 
uma mobilização muito grande por 
parte de professor e alunos. Para o 
uso desse tipo de abordagem, porém, 
arrisca-se muito, pois, além de alunos 
poderem não reconhecer o valor 
acadêmico da atividade e, com isso, 
perderem seu interesse, é muito fácil 
que o professor se perca no discurso 
Social, e ignore os lados Científico e 
Tecnológico. 

 Perguntou-se aos participantes 
se consideram que políticas públicas, 
como o PIBID, se apresentam como 
facilitadores para o desenvolvimento 
de atividades e projetos com 
abordagem CTS. Vinte deles 
afirmaram que o PIBID contribui para 
a realização dessas práticas. Estão 
entre os facilitadores mencionados a 
presença dos bolsistas nas escolas e 
a oportunidade de ampliar a 
discussão sobre a abordagem CTS; a 
disponibilidade de recursos 
financeiros; o apoio para participação 
dos bolsistas em eventos e a 
oportunidade de ampliar as 
discussões no âmbito de instâncias 
representativas da sociedade. 
Também foi evidenciado que a 
articulação entre escola e 
universidade, promovida pelo PIBID, 
amplia a inserção, na escola, de 
abordagens ou metodologias 
divulgadas por meio de pesquisas 
acadêmicas.  

B7: Recursos financeiros, 
possibilidade de ampliar discussões 
sobre essa abordagem, oportunidade 
de desenvolvimento e de formação 
conjunta de professores da escola 
básica, e de estudantes em 
formação. Acesso a pesquisas 
acadêmicas na área de ensino e 
possibilidade de fazer pesquisa. 
Inserção de professores em formação 
no contexto da escola com 
acompanhamento de profissionais 
ativos e de pesquisadores 
experientes. 

Outro facilitador citado foi a 
promoção da possibilidade de 
aprendizagem de como desenvolver 
projetos nessa abordagem. 

B8: Aplicar na prática, projetos 
já consolidados facilita a criação de 
novos projetos, no sentido de que 
aprendemos a identificar objetivos e 
as etapas traçadas para alcançar 
esses resultados. O retorno dos 
alunos também é muito motivador e 
nos faz perceber que esse tipo de 
abordagem é possível e desejável. 

 

Conclusões 

 De forma geral, os participantes 
do PIBID de Química da FAE UFMG 
pesquisados indicam o programa 
como fonte de conhecimento sobre 
os aspectos teóricos e metodológicos 
da abordagem CTS. Os resultados 
desse trabalho evidenciam a 
importância das discussões teóricas 
sobre a abordagem CTS realizadas 
nos encontros semanais do grupo 
para o melhor engajamento dos 
pesquisados nas atividades 



 

 

 

escolares. Sobre os aspectos prático 
e metodológico de atividades CTS, de 
acordo com alguns participantes da 
pesquisa, esses puderam ser 
desenvolvidos durante a realização 
do projeto Água em Foco e do 
trabalho de Feiras de Ciências nas 
escolas. 

 Outro fator citado como 
contribuição do PIBID para a 
formação docente em educação CTS 
foi a aproximação das pesquisas 
acadêmicas atuais às praticas 
docentes. Tal aproximação permitiu, 
a alguns participantes, a 
internalização e aplicação de 
atividades com abordagem CTS 
mesmo em contextos externos ao 
PIBID. 
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RESUMO 

 
Neste trabalho serão tratadas as observações realizadas em uma SRM‟s e a 
possibilidade de se ensinar química na perspectiva Ciência Tecnologia e 
Sociedade (CTS) para os estudantes freqüentadores dessas salas. Pois o que se 
observa atualmente é um funcionamento que não atente as especificidades 
dessas salas descritos no Decreto Nº 6571/08(Brasil, 2008) e um total 
desconhecimento da Perpecitva CTS por parte dos profissionais que nela 
trabalham, pois neste caso não há formação especifica na área de química. 
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As Salas de Recursos 
Multifuncionais  
 

As salas de recursos no Brasil 
foram criadas nos anos 80, embora 
tenha começado a ser pensada na 
década de 70, tendo como objetivo 
atender as pessoas com algum tipo 
de deficiência que estavam 
freqüentando o ensino regular. 
Portanto, historicamente, a 
constituição da sala de recursos se 
deu no Brasil no ano de 1980, 
configurando-se em uma alternativa 
ao processo de segregação que as 
pessoas com deficiências 
enfrentavam no cotidiano (ANJOS, 
2011).  

 
 

   
 

As SRM‟s fazem parte da ação 
do MEC, sendo desenvolvida com os 
estados e municípios, constituindo-se 
em um espaço para atendimento 
educacional especializado (AEE), 
tendo como objetivo oferecer suporte 
aos alunos com necessidades 
educacionais especiais, favorecendo 
seu acesso ao conhecimento, 
possibilitando o desenvolvimento de 
algumas competências e habilidades 
próprias (ANJOS, 2011). 
 

  
 
 
O professor desta sala atua de 

forma colaborativa com o professor 
da classe do ensino regular, para a 
definição de estratégias pedagógicas 
que favoreçam o acesso ao aluno 
com deficiência ao currículo e a sua 
interação no grupo, entre outras 

ações para promover a inclusão 
deste aluno. Na Sala de Recursos 
Multifuncional são atendidos alunos 
com deficiências, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação 
(SCARTASSINI, SCHAF, s/a). 

O professor responsável pela sala 
de recursos pode ser formado em 
qualquer curso de licenciatura, desde 
que tenha especialização em 
educação especial. 

 
O Art. 3° do Decreto Nº 6571/08 

(Brasil, 2008) especifica que o MEC 
prestará apoio técnico e financeiro às 
seguintes ações voltadas à oferta do 
AEE, entre outras que atendam aos 
objetivos previstos neste Decreto: 

 
 I- Implantação de SRM‟s ; 
 II- Formação continuada de 
professores para  o 
 atendimento educacional 
especializado; 
 
 III- Formação de gestores, 
educadores e  demais 
profissionais  da escola para a 
 educação  inclusiva; 
 
 IV- Adequação arquitetônica 
de prédios escolares para 
 acessibilidade; 
 
 V- Elaboração, produção e 
distribuição de recursos 
 educacionais para a 
acessibilidade; e 
 
 VI- Estruturação de núcleos de 
acessibilidade nas instituições 
 federais de educação superior.  
 



 

 

 

§ 1o As salas de recursos 
multifuncionais são ambientes 
dotados de equipamentos, mobiliários 
e materiais didáticos e pedagógicos 
para a oferta do atendimento 
educacional especializado.  
 
§ 2o A produção e distribuição de 
recursos educacionais para a 
acessibilidade incluem livros didáticos 
e paradidáticos em braile, áudio e 
Língua Brasileira de Sinais - LÍBRAS, 
laptops com sintetizador de voz, 
softwares para comunicação 
alternativa e outras ajudas técnicas 
que possibilitam o acesso ao 
currículo.  
 
§ 3o Os núcleos de acessibilidade 
nas instituições federais de educação 
superior visam eliminar barreiras 
físicas, de comunicação e de 
informação que restringem a 
participação e o desenvolvimento 
acadêmico e social de alunos com 
deficiência.   
 
O Movimento Ciência Tecnologia e 
Sociedade  
 

Com o grande 
desenvolvimento da ciência e 
tecnologia muitos benefícios foram 
realizados para a humanidade como 
medicamentos, aparelhos 
eletroeletrônicos, agricultura. No 
entanto, existe uma parte não 
benéfica como geração de resíduos, 
desmatamentos, poluições e outras 
questões que não eram discutidas. 
Percebendo essa necessidade, surge 
o movimento CTS, o qual tenta 
englobar discussões de importância 
social no Ensino de Ciências. 

Segundo Acevedo, Vásquez e 
Manassero (2002): 

 
O movimento Ciência- 
Tecnologia- Sociedade (CTS), 
movimento internacional de 
reforma do ensino das ciências, 
que se tem desenvolvido desde 
meados da década de 1980, 
engloba ênfases curriculares que 
requerem metodologias e 
abordagens inovadoras de ensino 
de ciências para efectivamente 
promoverem o desenvolvimento 
de literacia científica e tecnológica 
(Acevedo, Vásquez e Manassero, 
2002 apud Rebelo, Martins, 
Pedrosa, 2008).  

 

 Existem relatos de melhor 
aproveitamento das aulas por parte 
dos alunos quando se trabalha a aula 
na perspectiva CTS. Como mostrado 
em um estudo de caso realizado por 
Rebelo, Martins e Pedrosa (2007): 
 

Na valoração do seu trabalho, 
referiam-se a indicadores de 
aumento de motivação e 
melhoria de atitudes dos alunos 
para aprender Química, em 
particular daqueles que se 
comportavam pior e tinham 
piores desempenhos [...] 
(Rebelo, Martins e Pedrosa, 
2007). 

 
Segundo Scartassini e Schaf, 

s/a, a formação de um cidadão critico 
e participativo faz parte do âmbito 
escolar. Acreditar que o fato de ler e 
escrever é o suficiente faz com que o 
processo ensino-aprendizagem se 
torne limitado, como apresentado a 
seguir: 

 



 

 

 

Nas sociedades em geral, as 
instituições de ensino têm como 
uma de suas funções a 
formação de cidadãos (VIEIRA; 
BAZZO, 2007). Assim, não pode 
caber à educação a resolução 
de todos os problemas sociais, 
mas é seu papel contribuir para 
formar indivíduos críticos, 
participativos e que possam 
atuar para a melhoria das 
condições de vida em nossa 
sociedade. Entretanto, a 
instituição educacional também 
foi criada para preparar 
indivíduos para viver de acordo 
com as regras da sociedade 
(RIBEIRO, 2002). E isso pode 
ser uma forma de educar para a 
obediência, passividade, 
imobilidade (SILVA, 2002). 
(SCARTASSINI, SCHAF, s/a). 

 
Metodologia Utilizada 
 

Durante quatro meses (março 
a junho de 2013) foram 
acompanhadas as aulas na sala de 
recursos de um Colégio Estadual 
localizado na periferia de Curitiba no 
estado no Paraná, sul do Brasil, 
sempre no contra turno. Os 
estudantes participantes da Sala de 
Recursos eram bem heterogêneos: 
apresentavam diversos laudos 
médicos, idades diferentes, de ambos 
os sexos e históricos familiares bem 
diversificados. O professor 
responsável pela sala possuía 
formação em letras português-inglês, 
com especialização em educação 
especial. Durante os quatro meses 
foram feitas observações das aulas, 
participação nas atividades realizadas 
pelos estudantes e estudo do 

funcionamento dos jogos aplicados 
na sala de recursos. No fim do 
semestre ouve a participação em 
uma reunião com os pais e 
responsáveis elaborada pela equipe 
pedagógica, direção e professor 
responsável, aberta à participação 
dos estudantes que freqüentavam a 
sala. 
 
Resultados 
 
 Durante a participação das 
atividades desenvolvidas na SRM‟s 
foram observadas melhorias no 
processo de aprendizagem dos 
alunos e um diálogo entre o professor 
da sala de recursos com os 
professores de outras disciplinas, 
mesmo ainda com certa resistência 
por parte de alguns desses 
professores. 
 
 Como resultado das 
observações feitas pode-se notar o 
descumprimento do Decreto citado 
anteriormente, pois não há apoio dos 
governos Estadual e Federal 
brasileiros, pois grande parte dos 
recursos são próprios da escola 
conseguidos com ajuda da 
comunidade. Existe a necessidade da 
contratação de mais professores 
especialistas, com formação em 
várias áreas do conhecimento, 
inclusive química e amparo a toda 
equipe de profissionais do colégio, 
como descrito no decreto. 
 

 Apesar de o professor ser 
formado em letras, ele precisa 
trabalhar lógica e ciências o que 
causa impossibilidade do uso da 
perspectiva CTS, por exemplo. Além 
de não possuir apropriação na parte 



 

 

 

dos conteúdos químicos o professor 
desconhece discussões a respeito de 
trabalhos desenvolvidos na 
perspectiva CTS. Outro problema 
observado refere-se aos jogos 
trabalhados na SRM‟s, que apenas 
contemplam as áreas de lógica, 
biologia e português.  

 
 Um fato interessante das 
observações realizadas é que alguns 
estudantes que freqüentam as SRM‟s 
possuem características peculiares 
não provindas de alguma deficiência 
ou superdotação, mas sim de 
questões sociais, como vitimas de 
abuso sexual, agressão, drogas, 
abandono familiar, portadores de HIV. 
Por se tratar de um colégio situado 
em uma região desfavorecia 
socialmente, muitas dessas questões 
estão relacionadas ao entorno desses 
estudantes, ou seja, problemas que 
envolvem discussões de âmbito 
social.  
 
Considerações Finais 
 

A permanência na SRM‟s 
permitiu perceber que existem 
poucos recursos que possibilitem o 
trabalho do professor, e que não há o 
cumprimento dos documentos oficiais 
por parte dos próprios órgãos 
responsáveis. No entanto, o 
desenvolvimento de trabalhos na 
SRM‟s que englobem CTS, por 
exemplo, vem corroborar com a 
formação cidadã desses estudantes, 
pois como observado, muitos dos 
freqüentadores dessas salas 
possuem problemas que extrapolam 
o âmbito escolar e muitas vezes é o 
lugar que recebe os primeiros 
reflexos das condições de vida 

desses estudantes além do 
favorecimento do ensino de química. 

 
Durante o período escolar os 

estudantes são acompanhados por 
uma equipe pedagógica, professores 
e outros profissionais que se façam 
necessários. No entanto, quando 
acaba esse período escolar, o que 
acontece com esses estudantes? A 
problemática se dá principalmente na 
formação que estão recebendo, pois 
se em sala de aula não são tratadas 
questões que envolvam a sociedade, 
a ciência e a tecnologia, por exemplo, 
esse estudante não será capaz de 
uma boa leitura das situações à sua 
volta. Além do que as SRM‟s 
infelizmente acabam não atendendo 
integralmente as necessidades 
desses estudantes por não 
funcionarem segundo a sua definição.  
 

O que presenciamos são 
programas de captação de jovens 
para empregos mal remunerados e 
sem perspectivas de uma vida melhor 
ou até mesmo uma ascensão 
profissional. Por este motivo, reforço 
novamente a necessidade de discutir 
com esses jovens freqüentadores das 
SRM‟s a perspectiva CTS, pois alem 
de melhorar suas dificuldades através 
de suas capacidades também se 
estará preparando esses indivíduos 
para contribuir na melhoria das 
condições de vida em nossa 
sociedade.  
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RESUMO 
 
Este trabalho tem por objetivo apresentar as potencialidades expressas na Matriz 
de Referência do Exame Nacional do Ensino Médio (2013), no âmbito de uma 
educação CTS, no que compete à formação de educandos para a Participação 
Social. Utilizando como referências as categorias propostas por Strieder (2012), 
efetuou-se a análise das competências e habilidades presentes nessa Matriz, na 
área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Identificou-se que há uma 
preocupação com a participação social nesse documento, ainda que não 
associada a perspectivas mais críticas. 
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Introdução 
 

No âmbito do Movimento 
Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) 
defende-se que a ciência precisa ter 
um controle social, o que implica 
envolver uma parcela cada vez maior 
da população nas tomadas de 
decisão sobre ciência e tecnologia 
(SANTOS; MORTIMER, 2001; 
AULER, 2002). O objetivo principal do 
enfoque CTS é promover a educação 
científica e tecnológica dos cidadãos, 
buscando dessa forma auxiliar o  
 
 
educando a construir conhecimentos, 
habilidades e valores necessários 
para tomar decisões responsáveis 
sobre questões referentes à ciência e 
à tecnologia na sociedade e atuar na 
solução dessas questões (SANTOS; 
SCHNETZLER, 1997; AULER, 1998; 
SANTOS; MORTIMER, 2002; 
SANTOS, 2007). 

 
 
 
 
Diante disso, um dos 

elementos a serem considerados no 
âmbito da educação CTS é a 
formação para participação social. No 
entanto, é preciso refletirmos sobre o 
papel da escola para essa almejada 
“Participação Social”. Entendemos 
que a participação constitui-se na 
“viga-mestra na construção da 
cidadania”. Mas qual o papel dos 
conceitos científicos para formação 
de um educando crítico atuante em 
processos decisórios da sociedade? 
É possível que a escola promova 
uma educação que vai ao encontro 
dessa participação social? O que de 

fato poderá contribuir para que o 
educando participe das decisões com 
a consciência de seu papel social? 
Como os sistemas de avaliação, tais 
como o Exame Nacional de Ensino 
Médio (ENEM) sinalizam os objetivos 
avaliativos ao encontro da formação 
crítico-participativa dos educandos? 

 
Para Linsingen e Cassiani 

(2010), um adequado programa 
educacional deve ser capaz de 
promover o desenvolvimento de 
capacidades cognitivas 
especialmente orientadas para uma 
mudança de visão quanto à natureza 
do fenômeno científico-tecnológico e 
de seus produtos, favorecendo assim 
a transformação social. No entanto, 
os autores evidenciam que quando as 
discussões associam-se a 
conflitantes concepções de ciência e 
tecnologia, podem reproduzir 
inadvertidamente, em casos 
extremos, aquilo que o movimento 
procurou rechaçar desde o início, 
como por exemplo, a neutralidade 
científica. Desta forma, é pertinente e 
se faz necessário, ampliar as nossas 
compreensões acerca da educação 
CTS, suas proposições para uma 
formação que almeja a participação 
social e os aspectos que influenciam 
o processo formativo que visa à 
participação ativa. 

 
Ao consideramos essa 

perspectiva na Educação Básica 
brasileira, cabe analisar quais os 
espaços que a mesma apresenta 
para essa inserção. Uma maneira de 
mapear esses espaços é por meio da 
análise de documentos oficiais. No 
Brasil, foi instituído em 1998 o ENEM 
que tem por objetivo avaliar o 



 

 

desempenho de estudantes que 
finalizaram a Educação Básica 
(educação compulsória), para aferir o 
desenvolvimento de competências 
fundamentais ao exercício pleno da 
cidadania (BRASIL, 1999). Diante 
disso, o presente estudo tem por 
objetivo analisar a Matriz de 
Referência do ENEM (MR-ENEM) de 
2013, a qual se constitui em 
documento orientador do exame. 
 
Metodologia 
 

A atual MR-ENEM possui cinco 
eixos cognitivos (dominar linguagens, 
compreender fenômenos, enfrentar 
situações problemas, construir 
argumentação e elaborar propostas), 
os quais perpassam todas as quatro 
áreas do conhecimento (Matemática 
e suas tecnologias, Ciências 
humanas e suas tecnologias, 
Linguagens, códigos e suas 
tecnologias e Ciências da natureza e 
suas tecnologias), com suas 29 
competências, distribuídas de acordo 
com as especificidades de cada uma 
dessas áreas, e com um total de 120 
habilidades, sendo 30 para cada 
área.  

 
Para este trabalho foram 

analisadas as oito competências e as 
trinta habilidades, da área de 
Ciências da Natureza. Para tanto, 
utilizou-se a técnica de análise de 
conteúdo (BARDIN, 2008), e 
categorias definidas a priori, tendo 
como referência os diferentes níveis 
de participação social propostos em 
Strieder (2012), quais sejam: (i) 
reconhecimento da presença da CT 
na sociedade, almejando uma 
aproximação maior da sociedade 

para com a CT; (ii) avaliação de 
pontos positivos e negativos 
associados ao uso de determinado 
resultado/produto da CT, o que pode 
resultar em uma mudança de atitudes 
de cunho individual; (iii) discussão de 
problemas, impactos e 
transformações sociais da CT, 
envolvendo decisões coletivas; (iv) 
identificação de contradições e 
estabelecimento de mecanismos de 
pressão, o que perpassa o 
reconhecimento dos propósitos 
políticos que levaram ao 
desenvolvimento de determinado 
produto da CT; (v) compreensão das 
políticas públicas e participação no 
âmbito das esferas políticas.  

 
Vale ressaltar que se trata de 

uma análise de cunho qualitativo, 
realizada com a intenção de 
investigar possíveis espaços e 
potencialidades para inserção da 
educação CTS no contexto 
educacional brasileiro. 

 
 
Resultados 
 

Conforme apresentamos no 
Quadro 1, analisamos as 
competências a partir da 
categorização proposta por Strieder 
(2012). Na competência de área 1: 
“Compreender as ciências naturais e 
as tecnologias a elas associadas 
como construções humanas, 
percebendo seus papeis nos 
processos de produção e no 
desenvolvimento econômico e social 
da humanidade”, percebe-se uma 
preocupação com a compreensão 
das transformações sociais 
acarretadas pelo desenvolvimento 



 

 

científico-tecnológico, o que por sua 
vez, de acordo com Strieder (2012), 
sinaliza uma perspectiva de 
participação social que deve ocorrer 
em um plano mais amplo, envolvendo 
uma análise de natureza histórica e 
decisões coletivas. Auler (2011), 
afirma que ignorar discussões que 
envolvam a dimensão científica 
articulada ao contexto da produção 
irá comprometer a educação para a 
participação, para a formação de uma 
consciência crítica. Além disso, o 
autor ressalta que em muitos 
encaminhamentos CTS há uma forte 
tendência em focalizar os impactos 
pós-produção da CT, na sociedade, 
ao invés de se refletir/pensar nos 
impactos causados pela produção 
científico-tecnológica apriori. Neste 
caso, a avaliação pós-produção 
mantém distante a análise crítica 
abstendo-se do essencial para 
focalizar no periférico. Cabe destacar 
que, ainda que a competência 
supracitada sinalize para essa 
perspectiva de participação social, as 
habilidades articuladas a ela apontam 
para o reconhecimento da presença 
da CT na sociedade e sua 
importância para a resolução de 
problemas. Em outras palavras, 
nesse caso, parece haver uma 
desarticulação entre competências e 
habilidades no que se refere às 
perspectivas de participação social.  

 
Na competência de área 2: 

“Identificar a presença e aplicar as 
tecnologia associadas às ciências 
naturais em diferentes contextos”, 
comparece uma perspectiva de 
participação atrelada ao “saber usar” 
e tomar decisões referentes ao uso. A 
referida competência, como destaca 

Strieder (2012), está direcionada a 
um nível informativo, em que se 
reconhece a presença da CT na 
sociedade. Neste caso, as 
habilidades voltam-se a essa 
perspectiva de natureza utilitarista 
(dimensionar circuitos ou dispositivos 
elétricos; compreender manuais de 
instalação ou utilização de aparelhos, 
comparar materiais e produtos tendo 
em vista a defesa do consumidor, a 
saúde do trabalhador ou a qualidade 
de vida). O que merece ser 
questionado diante da referida 
competência é a relação da produção 
científico-tecnológica que sofre 
influências da sociedade e vice-versa. 
Somente assim, poderemos superar 
a visão ingênua da tecnologia, 
entendida enquanto um aparato para 
satisfazer as necessidades humanas. 

 
Na competência de área 3 

“Associar intervenções que resultam 
em degradação ou conservação 
ambiental a processos produtivos e a 
instrumentos ou ações científico-
tecnológicas”, e às habilidades a ela 
associadas, comparece uma 
preocupação com a avaliação de 
aspectos positivos e negativos 
associados às implicações da CT na 
sociedade, a exemplo da 
biotecnologia. Cabe destacar que, de 
acordo com uma das habilidades 
associadas a essa competência, para 
a avaliação dos impactos ambientais 
deve-se levar em conta interesses 
contraditórios; o que, segundo 
Strieder (2012), aponta uma 
perspectiva de participação mais 
crítica que reconhece que há 
propósitos distintos e que a avaliação 
de benefícios e malefícios sempre 
deve ser analisada considerando o 



 

 

contexto. Nessa perspectiva, a 
avaliação/decisão visa analisar as 
implicações sociais, culturais, 
políticas e econômicas. Como afirma 
Auler (2011), uma efetiva 
democratização de processos 
decisórios implica uma ampliação do 
espectro de dimensões que balizam a 
fundamentação e a argumentação, 
presentes no campo axiológico, no 
âmbito dos juízos de valor e no 
campo político.  

 
Nas competências de área 4 e 

5: “Compreender interações entre 
organismos e ambiente, em particular 
aqueles relacionados à saúde 
humana, relacionando conhecimentos 
científicos, aspectos culturais e 
características individuais”; “Entender 
métodos de produção e 
procedimentos próprios das ciências 
naturais e aplicá-los em diferentes 
contextos”, comparece uma 
preocupação com a explicação de 
fenômenos e processos o que está 
associado a uma perspectiva de 
participação voltada à aquisição de 
informações de natureza científica 
(STRIEDER, 2012). Destaca-se uma 
preocupação com o reconhecimento 
da presença da Ciência na 
sociedade, em especial no que se 
refere às suas contribuições para a 
resolução de problemas. 

 
As competências de área 6, 7 

e 8, referentes à Física, Química e 
Biologia, apresentam uma 
preocupação com a compreensão de 
fenômenos e processos associados a 
cada uma das áreas do 
conhecimento. Enfatizam a 
importância da apropriação dos 
conhecimentos para a interpretação, 

avaliação e planejamento de 
intervenções científico-tecnológicas 
em situações problemas. Articulado a 
isso, nas habilidades recebem 
destaque as palavras: caracterizar, 
avaliar e implicações.  

O quadro a seguir apresenta 
uma síntese da análise realizada, 
destacando as perspectivas de 
participação social presentes em 
cada competência. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 1: Perspectivas de Participação Social identificadas nas Competências da 
MR do ENEM. 

Categorias (STRIEDER, 2012) 
Competências (MR-

ENEM) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(i) Reconhecimento da presença da CT na 
sociedade. 

X X  X X X X X 

(ii) Avaliação de pontos positivos e negativos, 
envolvendo decisões individuais. 

X  X      

(iii) Discussão de problemas, impactos e 
transformações sociais da CT, envolvendo decisões 
coletivas. 

  X      

 
 



 

 

Considerações Finais 
 

A partir da análise foi possível 
perceber que há uma preocupação 
com a participação social na MR-
ENEM, na qual comparece sob 
diferentes perspectivas, associadas, 
de acordo com a matriz proposta por 
Strieder (2012): (i) à compreensão de 
fenômenos e processos, o que está 
associado à busca por informações 
científicas (e não da tomada de 
decisão propriamente dita), através 
do reconhecimento da presença da 
CT na sociedade; (ii) à compreensão 
do uso de determinados aparatos o 
que está articulado a decisões de 
cunho mais individual; (iii) à 
discussão de impactos e 
transformações associados à 
presença da CT na sociedade. 
Destaca-se que não foram 
encontrados excertos que 
remetessem a visões mais críticas de 
participação social, articuladas à 
identificação de contradições e 
estabelecimento de mecanismos de 
pressão e à compreensão das 
políticas públicas e participação no 
âmbito das esferas políticas. 

 
Por fim, cabe destacar que não 

basta a presença dessa preocupação 
nos documentos oficiais, é importante 
que a mesma esteja presente, 
também, nas provas do referido 
exame. Para tanto, como perspectiva 
de continuidade deste trabalho, 
destaca-se que as questões 
presentes nas avaliações do ENEM 
também serão analisadas. Além 
disso, discussões sobre participação 
social devem estar presentes em 
cursos de formação de professores, 
para que se ampliem as 

possibilidades de inserção dessa 
perspectiva na Educação Básica. 

 
Agradecimentos 
 
CNPq, Observatório da Educação 
Capes, FAP-DF, Finatec. 

 
 
Referências Bibliográficas 
 

AULER, D. (2002). Interações 
entre Ciência-Tecnologia-Sociedade 
no contexto da formação de 
professores de ciências. Tese de 
Doutorado em Educação, UFSC: 
Florianópolis. 

 
AULER. D. (2011). Novos 

caminhos para a Educação CTS: 
ampliando a participação. Santos, W.; 
Auler, D. (org.) CTS e Educação 
Científica: desafios, tendências e 
resultados de pesquisas, Brasília: 
Editora Universidade de Brasília. 
 

BARDIN. L. (2008). Análise de 
Conteúdo. Edições 70: Portugal. 
 

BRASIL. (1999). Exame 
Nacional do Ensino Médio – ENEM: 
documento básico 2000. Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais. Brasília: INEP.  
 

LINSINGEN, I. V.; CASSIANI, 
S. (2010). Educação CTS em 
perspectiva discursiva: contribuições 
dos estudos sociais da ciência e da 
tecnologia. Redes, 16(31), 163-182. 
 

SANTOS, W. L. P; 
MORTIMER, E. (2001). Tomada de 
decisão para a ação social 



 

 

responsável no Ensino de Ciências. 
Ciência & Educação, 7(1), 95-111. 
 

STRIEDER, R. B. (2012). 
Abordagens CTS na educação 
científica no Brasil: sentidos e 
perspectivas. Tese. FE /IF/IB/IQ, 
Universidade de São Paulo. 



 

 

FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES SOBRE A 
PERSPECTIVA AMBIENTAL: REFLEXÕES E DESAFIOS 

 
 

Fernando Temporini Frederico37 
Ana Lúcia Olivo Rosas Moreira38* 

Dulcinéia Ester Pagani Gianotto39* 
 
 

 

RESUMO 
 
Este trabalho discute a relação entre formação inicial de professores e Educação 
Ambiental. Para isso, foi realizada uma pesquisa com alunos do quarto ano de um 
curso de licenciatura em Física, objetivando analisar se os mesmos cursaram 
durante sua graduação, alguma disciplina relacionada com a temática ambiental. 
Os resultados mostraram que os sujeitos envolvidos não cursaram nenhuma 
disciplina relacionada com Educação Ambiental durante seu curso, evidenciando 
assim, uma carência da formação inicial de professores quanto a esta temática. 
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INTRODUÇÃO 

Tem-se observado 
transformações significativas em 
vários segmentos da sociedade, tanto 
nos aspectos culturais, sociais e 
principalmente, tecnológicos. Neste 
último, reside uma crença de que a 
tecnologia pode proporcionar um 
futuro melhor para a humanidade, 
entretanto, será que estes avanços, 
por si só, possuem esta capacidade? 

 
A preocupação com alguns 

fatores relacionados ao ambiente, 
com o conhecimento científico e 
tecnológico e sua respectiva relação 
com a sociedade, proporcionou em 
meados dos anos 60, o surgimento 
de um movimento denominado CTS 
(Ciência, Tecnologia e Sociedade), 
nascendo então, um campo de 
estudo crítico a respeito da imagem 
proporcionada pela relação Ciência e 
Tecnologia e os impactos da mesma 
sobre a sociedade e o ambiente.  

De lá para cá, muitas 
entidades se inclinaram na direção 
deste movimento, buscando superar 
a visão linear de progresso científico, 
pois, a Ciência e Tecnologia, de certa 
forma, tendem a acentuar 
desigualdades, uma vez, que o 
processo na qual ela está inserida 
consome muito recursos. 

 
Embora no Brasil, na década 

de 90 o movimento CTS tenha 
chegado até a escola básica, com a 
criação de disciplinas voltadas à 
Educação Ambiental (EA), e, no nível 
superior, com a criação de programas 
de pós-graduação envolvendo a 
referida temática, é certo que a 
formação docente é algo 

preocupante. Vê-se, portanto, que se 
torna cada vez mais nítida a 
necessidade de formação de atores 
sociais com conhecimento para a 
resolução de problemas de nossa 
realidade, com a capacidade de 
estabelecer relações entre o avanço 
tecnológico e os problemas 
socioambientais, onde neste 
processo, a EA se configura como um 
importante instrumento, capaz de 
indicar alguns caminhos que podem a 
vir ser trilhados, objetivando assim, 
garantir os direitos de cidadão que 
são preconizados para todo o ser 
humano. 

 

2. METODOLOGIA 

Para tentar contextualizar esta 
questão que relaciona EA e formação 
de professores, foi desenvolvida uma 
pesquisa no período de junho a julho 
de 2012 com os alunos do 4º ano do 
curso de graduação (licenciatura) em 
física, modalidade presencial do 
campus sede de uma universidade 
pública situada na região noroeste do 
estado do Paraná (Brasil), com seu 
respectivo coordenador de curso e, 
além disso, foi realizada a análise da 
atual estrutura curricular (disciplinas 
curriculares) que os alunos cursaram 
durante seu período de formação, 
visando com isso, investigar se os 
futuros professores tiveram uma 
formação que lhe proporcionasse ser 
um educador ambiental. Neste 
sentido, com o objetivo de investigar 
se estes graduandos, durante seu 
período de formação, cursaram 
alguma disciplina que contemplasse 
explicita ou implicitamente questões 
ligadas à EA, seguiram-se os 



 

 

referenciais de Bardin (2011) para a 
análise de conteúdo do projeto 
pedagógico do curso de licenciatura 
em física, de uma entrevista com o 
coordenador do curso, assim como, 
de um questionário, aplicado aos 
onze graduandos do 4º ano do 
referido curso, entretanto, para fins 
deste artigo, serão apresentados 
somente a análise do questionário 
aplicado aos alunos. 

 

3. RESULTADOS 

A tabela abaixo apresenta os 
dados relativos às questões de 
número 1 a 4 do questionário 
aplicado aos graduandos. 

 
 

 
Questões 

 
Não 

Sim, 
   Quais 

   
1. No seu curso de graduação houve alguma (s) disciplina (s) que 
   tenha discutido Educação Ambiental (EA) de forma sistematizada? 
 

100% 0% 

2.Você conhece algum projeto ou atividade de EA? 100% 0% 
 
3. Você participa de algum projeto ou atividade de EA?  
 
4. Você conhece alguma política ou legislação relacionada com o 
     Meio ambiente? 
 

 
100% 

 
64% 

 
0% 
 

36%
1 

 

1 - Código Florestal (2), reserva legal  (1) e política de descartes de resíduos  (2);
 

 
 
Tabela I: Questionário aplicado aos alunos de graduação em Física (4º Ano) 

 



 

 

    Ao analisar os dados da tabela I, 
verifica-se que todos os formandos 
do curso, disseram que durante sua 
graduação não cursaram qualquer 
disciplina que tenha discutido EA, 
assim como também, não conhecem 
e não participam de algum projeto 
nessa área. Segundo Carvalho 
(2012), a EA, por meio da Lei 9.795 
de 27 de abril de 1999, que institui a 
Política Nacional do Meio Ambiente, 
objeto do decreto 4.281, de 25 de 
janeiro de 2002, como obrigatória em 
todos os níveis de ensino, sendo 
considerada também, como um 
componente de extrema urgência e 
essencial no ensino fundamental. 
Entretanto, de acordo com as 
informações apresentadas nas 
questões de 1 a 3, verifica-se que os 
futuros professores desconhecem 
sua presença (EA) na proposta 
curricular, bem como não 
participaram de qualquer atividade 
relacionada com a EA durante sua 
formação.  Lima (2003:116), ao 
discutir EA, argumenta que a noção 
de aprendizado, em sentido amplo, 
assume uma grande importância no 
debate acerca da sustentabilidade, 
em que a educação e educadores 
são os principais agentes que tem a 
responsabilidade em concentrar a 
missão de conceber e praticar os 
modelos de ensino e aprendizagem 
sociais, onde os conteúdos formais 
são convertidos em conteúdos reais, 
ou seja, voltados para a prática 
social, permitindo, deste modo, a 
discussão de problemas inerentes à 
nossa realidade social. Neste sentido, 
Silva e Carvalho (2007), afirmam que: 
 

Uma vez que o discurso 
ambientalista tem como uma de 

suas questões centrais a relação 
da sociedade com a natureza, as 
suas proposições revestem-se de 
grande significado para as nossas 
práticas sociais, incluindo as 
pedagógicas. É nesse sentido que 
se tem valorizado enfaticamente a 
incorporação da temática 
ambiental em espaços 
educacionais formais ou não 
formais, ocupando lugar de 
destaque em diferentes propostas 
curriculares no Brasil e em outros 
países dos diferentes continentes 
(Silva e Carvalho, 2007: 369). 

 
 Diante dos dados provenientes 

da questão 4, vê-se que a minoria 
registrou ter conhecimento sobre 
alguma política ou legislação 
relacionada com o meio ambiente. As 
políticas apontadas como - reserva 
legal e código florestal - restringem-
se basicamente aos problemas 
ecológicos, ou seja, apenas àqueles 
relacionados nesse caso, com a flora. 
Carvalho (2012: 35), afirma que ao 
falarmos em meio ambiente, na 
maioria das vezes, essa noção evoca 
as idéias de “natureza, vida biológica, 
vida selvagem, flora e fauna”, cuja 
representação é fortalecida pela 
mídia por meio de documentários e 
programa de TV. Algumas dessas 
discussões retomam à questões 
históricas, em que  a natureza era 
vista como algo que deveria servir o 
ser humano. Segundo Tozoni-Reis 
(2004), a partir da revolução 
mecanicista do século XVII, o homem 
é concebido como um ser privilegiado 
entre Deus e natureza, em que a 
mesma tem sua existência voltada 
para servi-lo. Ainda, de acordo com a 
autora, essa concepção cartesiana 



 

 

caracteriza a ruptura entre o espírito 
e a matéria, o que sugere a ruptura 
entre a natureza e o homem, 
estabelecendo a ciência como o 
instrumento que permite dominar a 
natureza.  O ensino de física por 
sua vez, dentre outros vários 
aspectos, permite com que se 
ultrapassem as fronteiras das leis e 
teorias físicas, assim como, do 
mundo físico-natural. É possível 
verificar a complexidade do mundo 
que habitamos e fazer uma reflexão 
sobre todos os impactos que o 
desenvolvimento da tecnologia e da 
ciência tem ocasionado para todos os 
ambientes que compõem o nosso 
planeta. Objetiva, ainda, reconhecer 
grande parte das transformações de 
caráter econômico, social e político, 
ocorridos na sociedade e, é claro, de 
perceber como todos esses 
elementos se articulam com a 
temática ambiental, fazendo uma 
reconstrução ao longo da história. No 
entanto, os alunos não foram 
capazes de fazer estas interligações, 
apresentando poucos elementos 
como atividades cotidianas. Portanto, 
percebe-se que educar numa 
perspectiva CTS, assim como 
salientam Cassiani e Linsingen 
(2009) é possibilitar uma formação 
que proporcione uma maior inserção 
social, na medida que possibilite aos 
envolvidos, a capacidade de tomarem 
decisões complexas e conscientes, 
principalmente, à respeito da 
influência da ciência e tecnologia, 
permitindo ainda, que os sujeitos 
assumam seus papéis ativos frente 
aos mais variados mecanismos que 
compõem nossa sociedade. 

A questão 5 indica uma escala 
de valores - “Numa escala de 0 (zero) 

a 5 (cinco), onde o 0 (zero) 
representa nenhuma e o 5 (cinco) 
representa muita, qual sua 
preocupação relacionada aos 
seguintes temas: água, ar, descartes 
industriais, energia, fauna, flora, lixo, 
ser humano e solo?‖ As respostas  
revelam uma preocupação dos 
graduandos quanto à água, lixo, ar e 
energia que foram os itens mais 
apontados. No entanto, o ser humano 
foi aquele que recebeu menos votos, 
como mostra o gráfico 1: 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 1: Grau de preocupação dos estudantes com os referidos temas 

 
 



 

 

Gadotti (2009), em sua obra 
Pedagogia da Terra, além de discutir 
várias questões relacionadas ao meio 
ambiente e as relações do homem 
com o mesmo, ele argumenta: 

 
A nossa Pedagogia da Terra, 
como o canto do poeta, não 
pertence àqueles e àquelas 
que a escreveram, mas 
àqueles e àquelas que dela 
necessitam de sua luta 
cotidiana por uma escola 
melhor, por um mundo melhor. 
Desejamos que seja uma 
pedagogia cheia de esperança, 
onde afloram os valores 
humanos fundamentais: a 
amizade, o respeito, a 
honestidade, a admiração, a 
ternura, a emoção, a 
solidariedade, a aproximação 
entre o simples e o complexo, 
a atenção, a leveza, o carinho, 
o desejo e o amor (Gadotti, 
2009: 20). 

 
Frente a essa afirmação, 

percebe-se que além do respeito que 
deve haver entre a humanidade e a 
natureza, é indispensável a harmonia 
e a preocupação com o próprio ser 
humano. Entretanto, as respostas da 
questão seis, demonstraram que a 
preocupação dos formandos com o 
semelhante está em último plano 
diante das alternativas apresentadas 
na pergunta. 

 
Observa-se que outros fatores, como 
o econômico e o social, tem se 
sobressaído com relação a outros 
aspectos, como o respeito e amor ao 
próximo. A grande competitividade e 
a corrida por bens e objetos de 

consumo, muito comum de nossa 
sociedade capitalista, têm provocado 
tal indiferença com o ser humano e 
com a temática ambiental e, por 
conseqüência, tem-se cada vez mais 
evidenciada as diferenças sociais. 
Neste sentido, Floriani e Knectel 
(2003), afirmam que as crises sócio-
ambientais modernas carregam 
consigo o registro das sociedades de 
risco, em que contestam uma série 
de valores até então pouco 
questionados, como o uso abusivo 
dos recursos naturais, o grande 
aumento econômico, o exagerado 
consumo material, o avanço de 
situações de epidemia, de fome, de 
conflitos, da falta da água, do 
desmatamento, das mudanças 
climáticas, violência, dentre outros. 

Percebe-se a importância, não 
apenas do professor de física, mas, 
também de todos aqueles que se 
intitulam educadores, de se construir 
uma consciência de que a EA não se 
resume apenas ao ambiente natural e 
físico, pelo contrário, faz parte de 
todos os ambientes, seja ele urbano, 
rural, selvagem e que, de uma forma 
ou de outra, estão vulneráveis às 
ações predadoras da humanidade, 
que cada vez mais nos impressiona 
com a indiferença dela com a 
natureza. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Levando em consideração as 
informações apresentadas, verifica-se 
que os sujeitos envolvidos não 
cursaram qualquer disciplina que 
tenha abordado tópicos e questões 
que discutissem a EA. Neste sentido, 
espera-se que a EA, assim como 



 

 

prevê a Lei nº 9795/1999 seja 
realmente inserida de forma 
sistematizada em todos os níveis de 
ensino, principalmente, neste caso, 
no ensino superior, uma vez, que a 
formação inicial de professores é um 
elemento essencial para sua prática 
pedagógica. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho foi construído em colaboração com uma estudante de 
licenciatura em Química, a primeira estagiária que se propõe a utilizar a estratégia 
didática CTS-ARTE em sua pesquisa de conclusão de curso. Assim, buscou-se 
compreender quais elementos do discurso da colaboradora mostram articulação 
entre a sua prática, a partir da estratégia CTS-ARTE, e o modelo do professor 
como intelectual transformador.  
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INTRODUÇÃO: 
 

O modelo de formação do 
Professor como um Intelectual 
Transformador é trazido por Giroux 
(1997) e, a partir dele, espera-se: 
formar um professor capaz de 
fornecer aos estudantes instrumentos 
críticos de compreensão e 
questionamento de práticas e 
relações sociais prejudiciais; formar o 
professor no engajamento de projetos  
que busquem estimular o seu papel 
crítico na produção e legitimação das 
relações sociais. Formá-lo para um 
trabalho que vá além das disciplinas 
e dos muros da escola e que 
compreenda a sociedade como um 
grande espaço de aprendizagem. O 
autor acredita na necessidade de 
<<tornar o pedagógico mais político e  
o político mais pedagógico>>, ou 
seja, buscar nos estudantes o 
desenvolvimento de uma fé profunda 
e duradoura na luta para superar 
injustiças econômicas, políticas e 
sociais, e humanizarem-se ainda 
mais como parte desta luta e 
incorporar práticas que tratem os 
estudantes como possíveis agentes 
de transformação do mundo. Os 
caminhos para esse modelo de 
formação são uma busca constante e 
passam por críticas como as de 
Contreras (1997) ao questionar se 
bastaria ler as ideias de Giroux para 
formar-se como intelectual 
transformador.  No intuito de 
estimular práticas transformadoras 
surge, no grupo de pesquisa em 
Ensino de Física da Uerj, uma 
estratégia didática denominada CTS-
ARTE. Essa estratégia incentiva 
professores e alunos a uma 
aproximação entre a cultura CTS e a 

Educação artística agregando 
contribuições.  
 

No que se refere à Educação 
CTS acredita-se que ela é capaz de 
contribuir com uma reflexão mais 
ampla sobre as relações entre 
Ciência, Tecnologia e Sociedade, 
questionando o modelo linear 
apresentado por Vannevar Bush 
(1995) no qual o desenvolvimento 
científico geraria desenvolvimento 
tecnológico e social (DC DT DS). 
Além disso, permite estimular nos 
cidadãos uma leitura de mundo 
propícia a perceber as relações de 
poder e interesses existentes nessa 
tríade. Santos e Mortimer (2001) dão 
ênfase às contribuições CTS no que 
se refere à capacidade na tomada de 
decisão para uma ação social 
responsável, além de desenvolver um 
senso crítico que os permitam 
desconfiar de verdades impostas, 
além de tomarem decisões coerentes 
em seu ambiente caso haja 
possibilidade (SANTOS; MORTIMER, 
2001); (OLIVEIRA; QUEIROZ, 2013).  
Já a Educação em Artes contribui 
com a capacidade de tornar a prática 
docente mais sensível e lúdica e, se 
trabalhada na perspectiva 
intercultural, é capaz de envolver 
conceitos como cultura, identidade 
cultural, alteridade, universalidade e 
regionalismo, as igualdades e as 
diferenças, relativizando as situações 
de poder e contrastando com 
verdades estabelecidas (RICHTER 
2010). Nesse sentido, acreditamos no 
possível diálogo entre as duas áreas 
a fim de proporcionar uma estratégia 
didática que consiga dar conta da 
relação entre Ciência, Tecnologia e 
Sociedade, mas também seja 



 

 

compreendida como intercultural e 
busque a valorização da diversidade 
em aulas de Ciências.  

 
Em meio às diversas formas 

de abordagem CTS apontadas por 
Aikenhead (1994) foi escolhida a que 
se inicia a partir de um tema social, 
em seguida é trabalhada a 
tecnologia, a ciência, sendo o tema 
social retomado ao final. Porém a 
Arte se consolidou em nossas 
práticas como o caminho para iniciar 
as discussões sociais. Dessa forma a 
estratégia didática CTS-ARTE segue 
as seguintes etapas: i) utilização de 
uma arte para abordar um tema de 
relevância social e intercultural; ii) 
abordagem de um tecnologia e um 
conteúdo de  ciências; iii) rediscussão 
das questões sociais; iv) construção 
de um produto artístico pelo qual os 
estudantes expressem percepções 
sociais e conteúdos científicos .  
 
 
 

Nossa pesquisa foi construída 
a partir de uma colaboradora que 
ganha destaque por ser a primeira 
pessoa fora do grupo de pesquisa 
que se utiliza da estratégia didática 
para fazer um trabalho de conclusão 
do curso de Licenciatura em Química. 
Dessa forma a licencianda utilizou 
como obra de arte o cordel <<A falta 
d‟água no mundo>> de João Batista 
Melo (OLIVEIRA, QUEIROZ, 2013b), 
uma vez que a tecnologia escolhida 
foram as estações de tratamento de 
esgoto (ETE) para uma abordagem 
de métodos e separações de 
misturas. Por fim foi feito por ela junto 
a alunos do ensino fundamental 
(nono ano) um debate a partir de uma 

notícia de um jornal local e os 
estudantes produziram outros cordéis 
e uma peça de teatro.  

 
A partir dessa prática nossa 

pesquisa busca compreender quais 
elementos do discurso da 
colaboradora mostram articulação 
entre a sua prática, a partir da 
estratégia CTS-ARTE, e o modelo do 
professor como intelectual 
transformador.  
 
METODOLOGIA:  
 

A investigação de caráter 
qualitativo (BOGDAN, BIKLEN, 1994) 
foi dividia em duas etapas para a 
coleta de dados: a primeira, 
observação participativa das aulas 
ministradas pela colaboradora e a 
segunda, entrevista semi estruturada 
projetiva (LANKSHEAR; KNOBEL 
2008) com a licencianda 
colaboradora da pesquisa. Para a 
análise dos dados da entrevista foi 
utilizada a perspectiva de Análise 
Textual Discursiva (MORAES; 
GALIAZZI, 2011).  
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 

A análise da entrevista nos 
levou ao estabelecimento de três 
categorias que podem ser 
relacionadas de diferentes maneiras 
com o modelo de Professor como 
Intelectual Transformador 
estabelecido por Giroux (1997). São 
elas: i) Histórias de Vida, subdividida 
em a) Relação com o estudo; b) 
Relação com a família e c) Relação 
com a cidade. A segunda, Prática 
docente, foi subdivida em a) narrativa 
da ação e b) Reflexão sobre a ação. 



 

 

A terceira, identidade docente, foi 
subdividida em a) olhar sobre a 
profissão professor a priori; b) olhar 
sobre a profissão professor a 
posteriori.  

 
Dessa forma na primeira 

categoria, i) Histórias de Vida, é 
possível perceber nos trechos da 
entrevista uma relação com o Estudo 
no que se refere à participação da 
colaboradora na pesquisa em 
Geoquímica Ambiental. <<Nesses 
quatro anos de iniciação científica, 
com poluição ambiental... uma coisa 
que me incomodou... os quatro 
anos... e que me incomoda até hoje e 
que apesar de tantas análises, de 
tantos trabalhos de campo, de tantas 
conclusões, isso não é levado à 
sociedade. Mesmo que em âmbitos 
menores. Não é... eu não acho que 
isso é levado. E nem acho que isso é 
levado às autoridades para que se 
resolva um problema... É uma 
preocupação muito mais de publicar 
artigo do que de realmente resolver o 
que tá acontecendo>>. Já no que se 
refere à família, a colaboradora 
mostra que a arte escolhida para o 
projeto faz parte da sua história de 
vida <<porque meu pai pinta, meu pai 
faz escultura, meu pai faz poesia... 
Meu pai é do nordeste [ênfase], então 
tem todo um ranço do próprio 
cordel...>> Por fim, a subcategoria 
que expressa sua relação com a 
cidade é traçada a partir da 
indagação sobre uma reportagem 
que afirmava a construção de uma 
Estação de Tratamento de Esgoto 
(ETE). Ao ser questionada sobre a 
escolha da reportagem ela diz:  <<Já, 
já conhecia essa história há muito 
tempo, porém a... a... reportagem era 

recente>>. É possível perceber que a 
colaboradora apresenta uma história 
de vida que, permeada por reflexões 
sociais no campo de estudo, critica as 
práticas de pesquisa que possuem 
pouco interesse social. No que se 
refere à política que envolve a sua 
cidade, consegue refletir sobre as 
promessas de construção de uma 
ETE em sua cidade. Essas reflexões 
são trazidas por Giroux (1997) como 
necessárias ao Professor como 
Intelectual Transformador, uma vez 
que esse consegue refletir sobre a 
realidade social, estabelecer críticas 
e buscar propostas para estimular 
novos sujeitos a lutarem pelas 
mudanças necessárias.      
No que se refere à categoria Prática 
Docente é possível perceber em sua 
narrativa sobre a Prática uma 
preocupação de conscientização 
sobre a cidade e mobilização para 
mudanças. Quando a entrevistada é 
questionada sobre os motivos de 
trazer a reportagem, ela diz: 
<<Porque era da cidade que eles 
moram... principalmente, e porque... 
na verdade, o dinheiro liberado para a 
estação de tratamento de esgoto era 
um projeto de revitalização da Baía 
de Guanabara... no entanto, já era 
pra ter sido construída, e fica com 
promessa a cada quatro anos>>. 
 

Já no âmbito das reflexões 
sobre a prática, a colaboradora 
considera que é possível levar 
discussões mais sociais e políticas 
para a sala de aula e, a partir da 
indagação: <<Mas você considera 
possível fazer isso no colégio? Indo 
contra aquilo que tem sido feito na 
própria pesquisa acadêmica?>>, ela 
responde: <<Ué, não foi isso que eu 



 

 

fiz?>> Em seguida complementa com 
o enunciado: <<Eu não levei a fundo 
todos os processos químicos que 
aconteciam dentro da estação de 
tratamento de esgoto, mas eu acho 
que consegui passar uma mensagem 
para eles e que eles 
compreendessem a importância 
daquele processo [2s]>>. Esses 
trechos mostram o que Giroux (1997) 
traz como o fornecimento, aos 
estudantes, de instrumentos críticos 
de compreensão e questionamento 
de práticas e relações sociais 
prejudiciais.  Assimdá ênfase ao 
processo de buscar nos estudantes o 
desenvolvimento de uma fé  na luta 
para superar injustiças econômicas, 
políticas e sociais,  incorporando 
práticas que tratem os estudantes 
como possíveis agentes de 
transformação do mundo. 

 
 
 
 
 
A última categoria referente à 

identidade docente mostra, na 
subcategoria << a priori>>, a falta 
inicial de desejo em seguir a 
licenciatura: <<Não, a minha intenção 
era seguir pra parte de pesquisa... 
não necessariamente em 
licenciatura>>. Porém, é possível 
perceber que a prática docente 
implementada durante a pesquisa 
contribuiu para uma mudança de 
ótica sobre a carreira docente e, na 
categoria <<a posteriori>>, surgem os 
seguintes dizeres: <<Eu gostei de ser 
professora [vira pra esquerda e 
demonstra timidez ao revelar isso e 
depois sorri um pouco]... ser 
professor é uma coisa 

maravilhosa...É maravilhoso, é muito 
bom mesmo... você conseguir passar 
alguma coisa para alguém, mesmo 
que...eram 15 alunos. Se um daqui 
sair com o que eu gostaria que 
saísse... já valeu a pena todo 
trabalho... já valeu tudo! É um ser que 
está pensando e que, de repente, 
pode fazer com que outros pensem, 
depois... então... é um trabalho 
maravilhoso, de professor... isso é 
com certeza>>. É possível dar um 
destaque ao dito por perceber no 
discurso da colaboradora uma 
compreensão da necessidade de 
estímulo e de coletividade. <<É um 
ser que está pensando e que, de 
repente, pode fazer com que outros 
pensem, depois... então...>> O 
silencio ao final expressa a vontade 
de transformações da colaboradora, 
mas também expressa que essa 
transformação é coletiva e pode  ter 
começado a partir de uma prática 
como a que foi realizada.  
 
 
CONCLUSÕES:  
 

Foi possível perceber que a 
atividade da licencianda como 
professora foi permeada pelo 
encaminhamento das discussões da 
sala de aula, no sentido de estimular 
reflexões e ações críticas que 
buscam o desenvolvimento de uma 
luta na superação de injustiças. Além 
disso, os estudantes da escola básica 
onde se realizou a prática aqui 
analisada foram considerados 
possíveis agentes de transformação 
do mundo, sendo dada a eles voz 
ativa, além de ser reconhecido pela 
colaboradora que essas mudanças 
devem ser feitas dentro e fora do 



 

 

espaço escolar.  Giroux (1997) 
destaca a capacidade do professor 
de fornecer instrumentos críticos para 
a compreensão e questionamento de 
práticas sociais prejudiciais, 
conseguindo ir além das disciplinas 
escolares e compreendendo e 
levando seus alunos a compreender 
a sociedade como um grande espaço 
de aprendizagem.  Acreditamos que a 
colaboradora conseguiu atingir, 
dentro e fora de sala de aula, uma 
postura de Professor como Intelectual 
Transformador. Seu discurso mostra 
articulação da sua prática a partir da 
estratégia CTS-ARTE com esse 
modelo de formação a partir da 
articulação em três campos distintos 
i) história de vida, ao buscar a 
memória da importância familiar, da 
participação na pesquisa e no 
interesse pela história e política da 
cidade; 2) prática docente, ao narrar 
e refletir sobre a prática, destacando 
a importância de levar discussões 
políticas para a sala de aula com o 
intuito de formar para uma cidadania, 
ou seja, para a participação popular  
nos processos democráticos; 3) 
identidade docente, evidentemente 
construída durante sua formação, em 
especial durante a presente pesquisa, 
ao destacar que inicialmente não 
buscava ser professora, mas aquela 
experiência foi <<maravilhosa>> 
devido à possibilidade de engajar 
mentes que podem, em um processo 
semelhante a uma reação em cadeia, 
empreender transformações.  
 

A partir dessa percepção 
buscaremos como etapas seguintes 
da investigação, a compreensão da 
articulação existente entre esses três 
elementos (Histórias de Vida, 

Identidade Docente e Prática 
Docente) e a Estratégia Didática 
CTS-ARTE. 
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Resumo 
 

O presente trabalho apresenta o relato de experiência descrevendo uma 
intervenção didática elaborada tendo como referenciais teóricos as propostas do 
enfoque CTS e os Problemas Geradores de Discussões (PGD). A pesquisa 
qualitativa do tipo observação participante foi selecionada para conduzir a 
investigação. Questionários e informações obtidas com a observação foram os 
instrumentos selecionados na obtenção dos dados. As análises apontam para 
melhora considerável nas respostas dos questionários aplicados para coleta e 
dados; nos discursos discentes verificados durante as aulas; maior participação e 
empenho durante as atividades desenvolvidas. Permitindo inferir sobre o êxito 
obtido na execução da intervenção didática.  
 
  
 
Palavras-Chave: Cimento. CTS. PDG. Engenharia Civil.  
  
 



 

 

INTRODUÇÃO 
  
 A química é uma ciência que 
apresenta elevada rejeição por parte 
da sociedade, e esta acaba refletindo 
diretamente nas salas de aulas 
(Lenardão, et al., 2003) . Muitos de 
nossos alunos já trazem ideias de 
que aprender química é uma tarefa 
difícil, o que aumenta ainda mais o 
desinteresse em estudar os 
conteúdos dessa área do 
conhecimento. Para completar 
tamanha dificuldade, atrela-se a todo 
esse cenário as práticas que os 
professores utilizam em sala de aula. 
Baseadas numa química descritiva, 
onde as atividades estão centradas 
na verbalização dos conteúdos por 
parte dos docentes, que na sua 
maioria consideram os alunos como 
desconhecedores dessa área, e que 
tem o acúmulo de conteúdo como o 
objetivo principal de seu trabalho.  
 

A infeliz combinação de todas 
essas situações resulta em um 
quadro que leva os discentes a 
entenderem que os conhecimentos 
químicos não fazem parte de seu 
cotidiano, e que os mesmos não 
servem para nada no seu dia-a-dia, 
um processo de esterilização, que só 
faz aumentar a distância observada 
entre a química e os alunos. E isto 
não é privilégio das salas de aula da 
Educação Básica, esse quadro 
também se faz fortemente presente 
nos cursos de Nível Superior.  

 
 Diante dessa problemática, 
este artigo apresenta um relato de 
experiência, que mostra a iniciativa 
exitosa de um professor de Química 
Geral I num curso de Engenharia 

Civil, com alunos do 1º período da 
Faculdade Pio Décimo do ano de 
2011. Na oportunidade ele construiu 
uma intervenção de didática 
problematizadora tendo o “Enfoque 
CTS” como fundamento teórico-
metodológico e o “Cimento” problema 
gerador de discussões (PGD). Essa 
empreitada merece destaque devido 
ao seu pioneirismo, com relação ao 
nível de ensino, tanto quanto ao 
curso de formação onde o mesmo foi 
executado.  
 
REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Por que uma abordagem com 
Enfoque CTS num Curso de 
Engenharia?  

Infelizmente, numa perspectiva 
extremamente tecnicista, caminham 
há muito tempo os cursos de 
engenharia, nos quais se 
fundamentam basicamente a 
concepção de que um bom 
engenheiro será aquele que detiver 
um maior número possível de 
conceitos, que devem ser agregados 
durante o seu curso de formação. No 
Brasil, este quadro começa a mudar a 
partir da década de 1990, com o 
surgimento de disciplinas que 
envolvem discussões CTS, nos 
cursos de formação na Universidade 
Federal de Santa Catarina e na 
Universidade de Campinas 
(Linsingen, 2003). 

 
Buscando uma maior inserção 

social da engenharia e maior 
consonância com algumas 
tendências internacionais, as 
propostas curriculares têm 
incorporado conteúdos disciplinares 
de humanidades à formação dos 



 

 

engenheiros, com a alegação, 
legítima, que é uma necessidade 
para melhorar a qualificação 
profissional e, consequentemente, 
inserção num mercado de trabalho 
mutante e que se torna mais 
complexo (Linsingen, 2007: 6). 

 
Com isso, uma proposta de 

abordagem com enfoque CTS 
procura romper com o tradicionalismo 
conteudista curricular (tecnicista) 
encontrado nos cursos de 
engenharia, e pretende promover a 
aproximação de uma formação mais 
humanista dos graduandos, 
buscando seleções de conteúdos e 
de problemas relacionados com o 
cotidiano do aluno (Linsingen, 2007). 
É importante abordar temas que 
envolvam o conhecimento científico e 
tecnológico no ensino tecnológico, ou 
seja, embasar os conteúdos 
curriculares com informações 
relevantes para a sociedade (Kist & 
Ferraz, 2010), em se tratando de um 
curso de engenharia, se faz 
necessário abordar temas do tipo: a 
transposição do rio São Francisco, o 
preço do cimento produzido, a 
importância social das obras do 
Programa de Aceleração do 
Crescimento, o impacto aos cofres 
públicos com a Copa do Mundo e 
com os Jogos Olímpicos, os impactos 
ambientais e sociais da construção 
de uma ponte ou de uma usina 
hidroelétrica, etc. 

 
METODOLOGIA 
 

A pesquisa qualitativa do tipo 
observação participante foi 
selecionada como norteadora no 
desenvolvimento do trabalho, pois a 

mesma permite que o pesquisador 
esteja envolvido diretamente nas 
várias etapas do processo, e assim 
possa fazer descrições, 
interpretações e inferências; a partir 
das informações coletadas e das 
impressões observadas ao longo do 
desenvolvimento das suas atividades. 
Para a coleta de dados foram 
utilizados dois questionários40, como 
também diversas anotações 
realizadas no decorrer do processo e 
utilizados para análise dos dados. 

   
A metodologia utilizada no 

desenvolvimento das atividades 
propostas para a intervenção didática 
teve como base os Problemas 
Geradores de Discussões (PGD), 
elaborada a partir do enfoque CTS e 
dos pressupostos das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para os cursos 
de Engenharia (DCN), apresentando 
como principal estratégia de ensino a 
resolução de problemas (Machado & 
Pinheiro, 2010: 526). 

 
Partindo do problema “Por que 

o preço do Cimento é tão caro no 
estado de Sergipe!”, foram 
desenvolvidas as atividades como: 
leitura e produção de textos, 
pesquisas orientadas, realização de 
experimentos, vídeos sobre produção 
de cimento; com uma turma de 60 
alunos do 1º período do Curso de 
Engenharia Civil. Esta atividade foi 
realizada entre os meses de abril e 
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 Foram utilizados dois questionários um 

antes da execução de quaisquer atividades, 
e outro ao final de tudo. Os mesmos 
continham 8 perguntas abertas que 
abordavam aspectos: científicos, sociais, 
ambientais, geográficos, e econômicos sobre 
a produção de cimento em Sergipe.   



 

 

maio de 2011, na Faculdade Pio 
Décimo em Aracaju-Sergipe. Daí 
propor-se uma intervenção didática 
buscando discutir aspectos técnicos 
de produção (como se produz?), 
aspectos científicos (discussões 
sobre reações químicas, funções 
inorgânicas, pH, etc.), aspectos 
ambientais (os impactos de 
produção) e suas relações com a 
sociedade (Por que é tão caro?). 
 
RESULTADOS e DISCUSSÃO 
 

Os resultados obtidos a partir 
das análises comparativas dos dados 
com os questionários aplicados no 
início e ao final das atividades 
indicam melhoras significativas nos 
índices de acertos, e uma diminuição 
das abstinências, conforme mostrado 
no gráfico 1, abaixo: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 1. Dados referentes à quais seriam os motivos do encarecimento do preço do 
cimento em Sergipe. (Elaborado pelos autores).  
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Os textos estavam bem mais 
elaborados, trazendo evidências da 
incorporação de informações não 
vistas inicialmente. Isso foi observado 
para os vários aspectos de interesse: 
social, econômico, etc. Porém com 
menor intensidade quanto aos 
científicos, ou seja, quando conceitos 
químicos foram tratados. Por 
exemplo, quando indagados sobre os 
problemas que essa atividade 
industrial pode provocar. Observa-se 
uma consciência ambiental por parte 
dos entrevistados, porém no pré-
teste, quando questionados quais 
seriam os problemas menos de 40% 
responderam, e a principal resposta 
encontrada foi a poluição do ar 
(26%), por conta do pó que é 
produzido. Com a aplicação de toda a 
metodologia, pôde-se observar que 
os discursos ficaram bem mais 
elaborados, apresentando outros 
problemas que também observados, 
conforme mostrado abaixo:  
  
[A19] ―as explosões feitas para retirada de 
matéria-prima prejudicam o meio ambiente e 
os que estão próximos e o pó prejudica os 
seres vivos‖. 
[A23] ―sim por que joga muitos gases na 
atmosfera, causando efeito estufa e o pó que 
pode causar doenças respiratórias‖. 

 

As informações colhidas com 
as observações apontam para uma 
melhora expressiva nos discursos 
dos alunos durantes as aulas, onde 
os mesmo passaram de uma 
condição ingênua, para uma análise 
ampliada do tema em tela, e assim, 
verbalizações mais conscientes e 
politizadas foram visíveis. Outro 
ponto de destaque foi o interesse, o 
empenho, e a participação ativa dos 
mesmos no decorrer da execução 

das várias atividades (Pitanga, 
Santos & Ferreira: 2012). 

  
Cabe ressaltar que a todo 

instante buscou-se atingir estes 
objetivos, desde a concepção da 
ideia apresentada, até a elaboração 
da metodologia, a fim de promover o 
ensino participativo; a aplicação de 
conhecimentos científicos; conduzir 
experimentos e interpretar resultados; 
e promover a formação do cidadão, 
nos aspectos: sociais, políticos, 
ambientais e éticos (Menestrina & 
Bazzo, 2008). 
 
 Já para os professores foi 
extremamente compensador 
enquanto educador alcançar tais 
resultados, destacando a relevância 
na sua formação profissional, já que 
diante das inquietações iniciais não 
se manteve apático, e foi buscar nas 
leituras e compreensões sobre o 
Enfoque CTS uma perspectiva 
teórico-metodológica adequada para 
além das provocações postas, formar 
muito mais que engenheiros, mais 
sim profissionais altamente 
qualificados que possuam uma visão 
e leitura ampliada de mundo.   
 
CONCLUSÃO 
 

Com base nas DCN para os 
cursos e engenharia, nos 
fundamentos do CTS, e na 
metodologia PGD, as atividades 
propostas se apresentaram muito 
promissoras para serem utilizadas em 
cursos de formação de engenheiros, 
numa perspectiva clara de promover 
uma formação humanista dos futuros 
profissionais (Pitanga, Santos & 
Ferreira: 2012). Partindo da premissa 



 

 

de uma  formação generalista, 
visando à construção de um senso 
crítico e uma visão holística a partir 
da análise dos problemas. 
  
 A intervenção didática proposta 
conduziu a execução de atividades 
que apresentaram resultados 
exitosos, levando a uma mudança de 
postura por parte dos alunos, para 
além das melhorias dos índices de 
respostas e dos discursos mais 
elaborados. Foi notável a participação 
ativa na construção do conhecimento, 
que não se limitou a aquisição de 
conceitos científicos, mas a 
discussões que transpassaram outras 
dimensões, propiciando assim, um 
momento formador que visasse 
humanizar uma área do 
conhecimento tão marcada pela 
aridez tecnicista.  
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La formación de profesores desde la perspectiva CTSA: 
diseño e implementación de un curso electivo.  
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Introducción 

 

Nunca antes en la historia de la humanidad se consolidó una manera 
alternativa de crear conciencia sobre la importancia de vincular los distintos 
saberes en la construcción de ciudadanía, capaz de enfrentar las complejas 
problemáticas de orden social y ambiental, que se presentan en la actualidad. De 
hecho, ante la “emergencia planetaria” (Bybee, 1991), producto de diferentes crisis 
a nivel global y local, traducidas en conflictos sociales como los desplazamientos 
humanos (ACNUR, 2009), la violencia, la inequidades, los desequilibrios 
ambientales (Rosenzweig et al, 2008) y entre estos el cambio climático global 
(UNFCCC, 2007, IPCC, 2007), es prioritario fortalecer procesos educativos que 
permitan la reflexión y la toma de decisiones para hacer frente a los conflictos que 
emergen de la interacción sujeto-ambiente. 

 

Ante este panorama, el espacio electivo centrado en el estudio de las 
relaciones CTSA en la formación de profesores de ciencias, parte de la idea 
que el movimiento de alfabetización científica y tecnológica emerge como un 
campo de actuación que contribuye al debate en torno a la formación de las 
personas en ámbitos tan complejos como aquellos relacionados con la calidad de 
vida, la toma fundamentada de decisiones y la capacitación para la acción. En 
esta perspectiva las relaciones Ciencia, Tecnología Sociedad y Ambiente (CTSA) 
se involucran en las dinámicas de los grupos humanos, considerándose un campo 
de estudio que pretende movilizar las representaciones sociales, a la vez que 
busca la transformación de las creencias, actitudes y prácticas de los ciudadanos, 
con el ánimo de reorientar las ideas sobre la manera en que la ciencia y la 
tecnología influyen en el mundo.  
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Metodología 
 

Dado el carácter investigativo 
de la propuesta, el diseño que se 
plantea desde el paradigma 
cualitativo busca la transformación de 
las prácticas pedagógicas y la 
resolución de problemáticas 
educativas. El curso electivo se 
considera una construcción colectiva 
basada en la auto-reflexión, la cual 
permite hacer visibles los 
procedimientos, las estrategias, los  
contenidos con sus aciertos y 
desaciertos, para a partir de su 
visibilización y evaluación, plantear 
alternativas pedagógicas y didácticas 
en el marco de las relaciones CTSA. 
De acuerdo con lo anterior, 
compartimos con Ull et al (2009) el 
manejo de tres competencias para la 
sostenibilidad, que guardan estrecha 
relación con la alfabetización 
científica y tecnológica: 

Competencias cognitivas 
relacionadas con el saber y 
vinculadas con la comprensión crítica 
de la problemática ambiental global y 
local;  

 Competencias metodológicas, 
relacionadas con el saber-hacer, 
la adquisición de habilidades, 
estrategias, técnicas y 
procedimientos para la toma de 
decisiones y la realización de 
acciones relacionadas con el 
ambiente y el desarrollo sostenible; 

 Competencias actitudinales, 
relacionadas con el saber ser y 
valorar, donde el desarrollo de 
actitudes y valores de 
sostenibilidad resulta 
imprescindible. 

 

Resultados 

El interés por indagar sobre la 
epistemología, la comprensión de la 
naturaleza de la ciencia y de la 
tecnología y por las interacciones 
CTS desde la sociología externa 
(influencia recíproca de la sociedad 
en CyT, educación en CyT), y desde 
la sociología interna (características 
de los científicos, construcción social, 
toma de decisiones tecnológicas), 
conlleva a determinar unas 
categorías sobre las cuales se 
plantea el COCTS, de estas, se 
tomaron como punto de referencia 
para el análisis de la entrevista, las 
siguientes: 



 

 

 

Categoría 
COCTS 

Cuestionamientos 
 

¿Qué se analiza? 

 
Ciencia.  

¿Cuáles temáticas científicas 
se pueden trabajar en la 
situación de hiperconsumo 
seleccionada? 

Contenidos que se asocian a la 
ciencia. 

 
Tecnología. 

¿Cuáles temáticas 
tecnológicas se pueden 
trabajar en la situación de 
hiperconsumo seleccionada? 

Contenidos que se asocian a la 
tecnología. 

 
 
 
 
Ciencia, 
tecnología 
y sociedad. 

¿Qué papel juega lo ético en 
la situación de hiperconsumo 
escogida, cómo se puede 
abordar? 

Los aspectos éticos, su relación 
con el conocimiento científico y 
tecnológico, y su relevancia en 
la cotidianidad. 

¿De quién es la 
responsabilidad del 
hiperconsumo? 
¿Quiénes deben abordar la 
temática del hiperconsumo? 

Los actores sociales y su 
incidencia. 

¿Cuál es la contribución en 
los estudiantes y por ende, en 
la sociedad, con el abordaje 
del hiperconsumo? 

La influencia del conocimiento 
científico y tecnológico en la 
persona y en la sociedad, y su 
incidencia en la toma de 
decisiones. 

 
Ambiente. 

 
Todos los anteriores. 

La manera en que los 
estudiantes asocian lo 
ambiental con la ciencia, la 
tecnología y la sociedad. 

 



 

 

Participantes y resultados. 

La entrevista fue desarrollada de 
manera grupal a los estudiantes del 
curso electivo “Ciencia y tecnología para 
la formación ciudadana” en el primer 
semestre del año 2013. En total fueron 
entrevistados cuatro grupos; a 
continuación se presentan algunas 
conclusiones generales, producto del 
análisis de las respuestas registradas:  

*Identificación de los aspectos 
asociados a la ciencia y la tecnología. 
En la siguiente tabla se recopilan las 
preguntas y las concepciones de los 
grupos entrevistados, en relación con las 
temáticas asociadas a la ciencia y la 
tecnología; a partir de las cuales se 
obtienen los resultados que se presentan 
posteriormente: 
 



 

 

 
 
 

 
 
PREG
UNTA 

¿Cuáles temáticas científicas 
se pueden trabajar en la 

situación de hiperconsumo 
seleccionada? 

¿Cuáles temáticas tecnológicas se 
pueden trabajar en la situación de 

hiperconsumo seleccionada? 

CATE
GORÍA 
GRUP
O 

CIENCIA TECNOLOGÍA 

 
 
 
 
 

1 

 
Organismos vivos 
Anatomía animal 
Biología 
Sistemas naturales 
 

- Uso de las TIC`S como estrategia 
de aprendizaje. 
- Abordaje de medios de 
comunicación (internet, 
audiovisuales) para generar 
mecanismos didácticos. 
-Aplicación de la tecnología para 
abordar temáticas educativas. 
 - Uso de herramientas tecnológicas 
para establecer relaciones entre lo 
real y lo animado, a fin de generan 
nuevos modelos. 
- Temáticas tecnológicas a tener en 
cuenta: 
- Realidad virtual 
- Animación – Simulación 
- Contraste entre lo real y 

animado. 

 
 

2 

Contaminación ambiental 
Cambio climático 
Desarrollo tecnológico en 
términos de producción. 

Desarrollo de la industria. 
Producción de objetos y artefactos. 
Procesos de producción a favor del 
medio ambiente, para la solución de 
problemas. 

 
 
 

3 

Biología:  
  Procesos biológicos 
Química: 
  Sustancias sintéticas 
Deterioro ambiental. 

Producción e Innovación 
  Dinámica de producción y 
consumo 
Anterior tecnología 
  De desecho 
Medios de comunicación 
  Impacto 
  Promoción y publicidad de objetos 
nuevos 

 
 
 

4 

Medio ambiente 
  Emisiones de gases 
  Transgénicos 
Alteraciones genéticas 

Análisis de: 
 
- Concepto, uso e implicaciones 

del material audiovisual (porque 



 

 

Salud 
Consumismo 
  Tecnología de punta 
  Impacto ambiental 

incide en las representaciones 
de los niños) 

 
- Uso de la tecnología. 
 

 
*Contenidos asociados a la ciencia. Las temáticas que se asocian a la 

ciencia corresponden a: 
disciplinas definidas (clasificadas 
dentro de las ciencias exactas), 
aspectos en torno al desarrollo 
tecnológico, la salud, y lo ambiental, 
éste último como eje temático 
transversal en algunos casos, y en 
otros, como eje central; lo cual da a 
entender que los grupos en alguna 
medida relacionan la ciencia con la 
tecnología, la sociedad y el ambiente, 
y de esta manera plantean los 
contenidos respectivos.  

 

Contenidos asociados a la 
tecnología. Aunque persiste la 
mirada de la tecnología como 
aplicación de la ciencia centrada en 
las TICS, las temáticas al respecto se 
asocian con competencias de los 
profesores, lo cual indica que se hace 
énfasis en el conocimiento y uso 
apropiado de la TICS, a fin de llevar a 
cabo estrategias de enseñanza – 
aprendizaje en ese sentido. Por otra 
parte y en atención a que no todos 
las temáticas expuestas se orientan 
hacia las TICS, cabe anotar que otros 
ejes propuestos se asocian con los 
componentes: naturaleza y evolución, 
tecnología y sociedad, y en menor 
medida: solución de problemas con 
tecnología, puesto que si bien se 
reconoce una tendencia favorable de 
la tecnología, también destaca una 
negativa y asociada al ambiente (en 
cuanto a su deterioro, a su 
contaminación). 

 
*Identificación de los 

aspectos relacionados con la 
sociedad. Para el análisis de la 
categoría correspondiente a Ciencia, 
Tecnología y Sociedad, se 
consideraron tres aspectos: lo ético, 
los actores y la contribución social. 
Los resultados obtenidos se 
sintetizan en la siguiente tabla: 



 

 

 
P

R
E

G
U

N
T

A
 ¿Qué papel juega lo 

ético en la situación de 
hiperconsumo escogida 

y cómo se puede 
abordar? 

¿Cuál es la 
contribución en los 
estudiantes y por 

ende, en la sociedad, 
con el abordaje del 

hiperconsumo? 

¿De quién 
es la 

responsabili
dad del 

hiperconsum
o? 

¿Quiénes 
deben 

abordar la 
temática del 
hiperconsum

o? 

CA
T. 

Gru
po 

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

 Ético Contribución 
Social 

Actores 
Responsabl

es 

Actores que 
asumen 

1 Consecuencias del 
hiperconsumo. 
    Huella ambiental. 
    Impacto general en la 
sociedad 
Generar conciencia. 
    Manejo de los 
recursos. 
    Producción y uso de 
productos. 

Formación crítica de 
los estudiantes. 
Formación de 
agentes de cambio 
con conciencia 
colectiva. 
Alfabetización 
científica o 
tecnológica de los 
ciudadanos. 

Medios de 
comunicació
n (Modelos 
que generan 
los medios 
en relación 
al consumo 
y a la 
compra). 

Escuela     
   (Docentes) 
Familia    
  (Padres) 
Personas de 
todos los 
sectores 
relacionados
. 

2 Análisis de los efectos 
sociales del 
hiperconsumo. 
 
Generar conciencia en 
torno a: 
    La relación ricos y 
pobre se da en 
detrimento de los 
pobres. 
   Los ricos como 
productores 
contaminantes y los 
pobres como 
consumistas y 
principales afectados. 
   Roles sociales (puntos 
de vista de los ricos con 
respecto de los pobres). 
 

La escuela como 
ente que marca 
diferencia. 
Formación desde los 
problemas y los 
efectos en medio 
ambiente, para que 
la contaminación no 
se propague más, es 
decir, para crear 
conciencia. 
Propósitos: 
Visión hacia el futuro. 
Participación. 
Reflexión. 
Toma de decisiones 
democráticas acerca 
de la problemática 
ambiental. 

Profesores 
como 
formadores. 
 
Medios de 
comunicació
n (desde la 
publicidad) 
 
Sociedad en 
general. 

Profesores 
desde la 
primaria. 
 
Medios de 
comunicació
n (al tratar 
implicacione
s y 
problemas) 
 
Expertos 
analizan, 
proponen, 
solucionan 

3 Promoción de la 
conciencia social. 

Fomento de la 
investigación en 

- Sociedad 
en general, 

A nivel 
social, la 



 

 

 
Efectos de las 
actividades 
desmesuradas de 
producción y venta. 
 
Uso, problemas y 
contribución de los 
medios de 
comunicación. 
 
Concepciones sociales        
 Efectos del 
hiperconsumo. 
   
Implicaciones en el 
entorno 

torno a las 
implicaciones de la 
industria y el uso de 
sustancias. 

no se centra 
en expertos. 
- Maestros 
(a nivel 
pedagógico) 
- Familia (a 
nivel 
cultural) 
- 
Empresarios 
y 
consumistas 
(a nivel 
social) 
- La 
publicidad 
(debido al 
círculo 
vicioso que 
genera) 

familia. 
 
La cultura, 
porque 
influye en el 
pensamiento 
y en las 
acciones 
 
 

P
R

E
G

U
N

T
A

 ¿Qué papel juega lo 
ético en la situación de 
hiperconsumo escogida 

y cómo se puede 
abordar? 

¿Cuál es la 
contribución en los 
estudiantes y por 

ende, en la sociedad, 
con el abordaje del 

hiperconsumo? 

¿De quién 
es la 

responsabili
dad del 

hiperconsum
o? 

¿Quiénes 
deben 

abordar la 
temática del 
hiperconsum

o? 

CA
T. 

Gru
po 

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

 Ético Contribución 
Social 

Actores 
Responsabl

es 

Actores que 
asumen 

4 Deber ser desde: 
  Concientización 
  Integridad 
  Coherencia 
  Principios morales 
  Transfondo 
 
 

- Direccionamiento 
hacia el problema de 
fondo.  
- Concientización. 
(cómo me afecta) 
  Mal uso de los 
materiales 
  Uso de los plásticos 
- Impacto ambiental 
- Construcción de un 
discurso propio 
frente al tema 
(acorde a la realidad 

Sociedad en 
general. 
Casa 
(padres) 
Escuela 
(docentes) 
Estado (la 
legislación) 

En factores 
sociales: 
Especialistas 
que realizan 
investigación 
del impacto 
ambiental a 
casusa del 
hiperconsum
o. (Los 
especialistas 
aportan 
conocimient



 

 

 
 

del contexto) 
- Abordaje del 
problema de la 
moda. 
- Promoción de la 
participación  
- Tratamiento de 
mecanismos de 
control. 

o) 
La escuela 
como 
complement
o en la 
formación de 
las 
personas. 



 

 

Conclusiones 
 

Coincidimos con Solbes y 
Vilches (2004) al afirmar que si la 
finalidad es formar ciudadanos 
integrales, es pertinente que 
docentes y estudiantes, involucrados 
en la dimensión CTSA, desarrollen a 
través de espacios académicos 
institucionalizados, las siguientes 
capacidades: 

 
1) visión adecuada de cuáles 

son los problemas a los que se 
enfrenta hoy la humanidad, sus 
causas y las posibles medidas a 
adoptar. 

 
2) Comprensión del papel de la 

ciencia y la tecnología en la 
resolución de los problemas. 

 
3) Conciencia de la influencia 

de la sociedad y de intereses 
particulares en los objetivos de la 
ciencia y la tecnología. 

 
4) Capacidad de realizar 

evaluaciones sobre determinados 
desarrollos científicos y tecnológicos, 
en particular, sus riesgos, su impacto 
tanto social como ambiental. 
 

5) Valorar y realizar juicios 
éticos en torno a los desarrollos, 
atendiendo a la contribución de los 
mismos a la satisfacción de 
necesidades humanas, a la solución 
de los problemas del mundo.

 
6) Traducir los argumentos en 

políticas públicas, escritos, 
declaraciones, solicitudes, etc. 

 
7) Comprender la importancia 

de la investigación científica, así 
como la necesidad del control social 
que evite la aplicación apresurada de 
tecnologías insuficientemente 
contrastadas («principio de 
precaución»). 
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Resumen 
 
Esta comunicación presenta algunos resultados preliminares de un trabajo de 
doctorado que tiene como objetivo identificar cuáles son las potencialidades y 
limitaciones de los entornos virtuales colaborativos y las herramientas web 2.0 en 
la promoción del activismo sobre cuestiones ambientales en estudiantes de básica 
secundaria. Se hace una descripción de la metodología que se enmarca dentro del 
paradigma de la complejidad y la evolución, la investigación acción y el análisis 
documental; es de carácter cualitativo y cuantitativo; al final se presenta un 
análisis preliminar de los resultados obtenidos con los blogs construidos por los 
estudiantes.  
 
 
Palabras claves: Activismo, Web 2.0,  Entornos virtuales colaborativos. 
 
 



 

 

Introducción:   
 

El uso de los entornos virtuales 
colaborativos se ha convertido en una 
estrategia utilizada por docentes de 
escuelas y universidades como una 
estrategia de enseñanza, y ha 
tomado fuerza en los últimos años 
con el avance tecnológico y la 
facilidad que tienen los estudiantes 
para acceder a los medios de 
información y comunicación. Con 
base en esta premisa, en el presente 
trabajo se trata de responder a la 
pregunta: cuáles son las 
potencialidades y limitaciones de los 
entornos virtuales colaborativos y las 
herramientas web 2.0 en la 
promoción del activismo sobre 
cuestiones ambientales en 
estudiantes de básica secundaria, 
planteándose un objetivo que apunta 
resolver esta pregunta y además se 
incluyen otros específicos que son:  
 

 Generar en los estudiantes 
actitudes de cambio frente a 
sus acciones respecto a 
cuestiones ambientales, 
haciendo uso de los entornos 
virtuales colaborativos. 

 

 Utilizar las herramientas de la 
web 2.0 para desarrollar en los 
estudiantes competencias y 
habilidades enfocadas a 
resolver cuestiones 
ambientales locales, a través 
de un aprendizaje autónomo y 
significativo. 

 

 Propiciar situaciones en las 
clases de ciencias, en las que 
el activismo sobre los temas 

ambientales logre generar un 
impacto en la comunidad 
cercana a los estudiantes.  

 
Además se plantean varios sub-
problemas: 

 ¿El uso de las TIC genera un 

cambio de actitud en los 

estudiantes frente a cuestiones 

ambientales tratadas en clase? 

 ¿Cómo lograr un aprendizaje 

autónomo y significativo en los 

estudiantes a través del uso de 

las TIC? 

 ¿Ese aprendizaje autónomo 

puede generar un impacto en 

la comunidad cercana a los 

estudiantes? 

 
Para resolver estas cuestiones, se 

hace necesario enfocar la 
investigación en tres tópicos, uno 
tiene que ver con el activismo 
ambiental, que es una tendencia 
basada en proteger la naturaleza y 
hacer respetar sus derechos, que 
desde las legislaciones de los países 
aún no se consideran de forma clara. 
Según Reis (2013), varios estudios 
han demostrado la utilidad de la 
discusión en el aula de las 
controversias socio-científicas, tanto 
en términos de aprendizaje de las 
ciencias (su contenido, los procesos y 
su naturaleza), en cuanto al 
desarrollo cognitivo, social, político, 
moral y ético de los alumnos, lo que 
invita a incluir este tipo de prácticas 
en el aula para fortalecer el proceso 
de enseñanza de las ciencias.  
 

El segundo tema trata del uso de 
las TIC en la enseñanza de las 



 

 

ciencias. Según Roig (2001), las TIC 
plantean necesariamente una 
oportunidad y una transformación en 
la organización institucional, en los 
roles de los docentes y en las 
modalidades de trabajo. Con base en 
esto, se planea que, desde el 
ejercicio docente, se pueda fortalecer 
el aprendizaje de los estudiantes 
sobre cuestiones de ciencia utilizando 
los entornos virtuales colaborativos. 
Simultáneamente, presentan 
potencialidades en el apoyo a 
iniciativas de activismo (Kellner y 
Kim, 2010; Stegmann, Weinberg y 
Fischer, 2007).  
 

El tercer asunto tiene que ver con 
la relación de la promoción del 
activismo ambiental por medio del 
uso de los entornos virtuales, ya que 
a través de éstos se tiene la 
oportunidad de fortalecer el trabajo 
colaborativo, puesto que los 
estudiantes tienen y buscan acceso a 
las fuentes de información y las redes 
sociales por propio deseo, sin 
sentirse obligados a utilizarlos como 
parte de la clase.  
 
La metodología  
 

Este trabajo se enmarca dentro 
del paradigma de la complejidad y la 
evolución, que considera, entre otros 
aspectos, que el alumno está 
insertado en el tejido social, 
reconstruye el conocimiento del 
mundo y la vida, siendo los sistemas 
de ideas, teorías y conocimiento 
dinámicos y emergentes, a partir de 
su construcción contextuada dentro 
de una estructura social, en el que se 
permite potenciar el pensamiento 
crítico. El proceso de enseñanza-

aprendizaje no representa una 
dinámica causal, predictiva, sino que 
implica la consideración a una 
perspectiva dialéctica, donde es 
esencial la aceptación de que todo 
proceso cognitivo contiene valoración 
(Lipman, 1998; Morin, 1999).  
 

Por su parte, dentro del 
aspecto relativo a la docencia, 
Vázquez-Bernal y otros (2012) 
establecen la denominada Hipótesis 
de la Complejidad, donde el 
desarrollo profesional del profesorado 
se concibe como una evolución en 
complejidad desde los intereses 
puramente instrumentales a la 
conciencia social y el papel 
emancipador de la educación. En 
este enfoque, la reflexión, guía la 
acción y se guía por ella, en un 
proceso de interacción mutua y 
convergente. 
 

Elegimos como herramienta de 
cambio la investigación-acción que se 
caracteriza por su naturaleza 
práctica, participativa, colaborativa, 
interpretativa y crítica. Según Kemmis 
y Taggart (1998), con la 
investigación-acción, se crean 
comunidades autocríticas de 
personas que participan y colaboran 
con todas la fases del proceso de 
investigación, además es necesario 
registrar, recopilar y analizar los 
propios juicios, reacciones e 
impresiones sobre lo que ocurre para 
poder modificar acciones en la 
enseñanza que generen cambios 
positivos en el aprendizaje.  
 

Se incluye además el análisis 
documental, pues es necesario hacer 
un análisis detallado de las 



 

 

producciones escritas de los 
alumnos, en este caso los blogs, 
grupos de Facebook y los videos.  
 

Es de carácter cualitativo y 
cuantitativo, en esta última se aplican 
pretest y postest que indagan sobre 
lo que los estudiantes saben del 
activismo, sobre lo que conocen de la 
naturaleza de la ciencias y sobre lo 
que han vivido en las clases de 
ciencias. Esos cuestionarios apuntan 
a identificar los aspectos más 
significativos de la pregunta de 
investigación y sobre cómo cambiar 
las prácticas educativas para poder 
generar un mayor aprendizaje y 
despertar el interés por las ciencias y 
por las cuestiones ambientales. 
 

La población incluye a 62 
estudiantes de un colegio privado de 
la ciudad de Envigado, Colombia. Los 
estudiantes cursan el grado sexto de 
secundaria, con edades entre los 11 y 
13 años.   
 

 
 
Durante las clases de ciencias 

se realizan actividades en las que los 
estudiantes utilizan las redes 
sociales, los blogs y youtube, para 
promover la campaña de activismo 
que han diseñado, con base en los 
problemas ambientales del colegio 
identificados por ellos.  
 
 
Resultados 
 

Análisis preliminar: 
construcción de blogs 
 

A lo largo de las clases se ha 
logrado que todos los estudiantes 
participen activamente en la 
construcción de los blogs que tratan 
sobre los problemas ambientales 
elegidos por ellos. Al inicio los 
alumnos tenían dificultad con el 
hecho de crear el blog o como 
participar en su edición, después de 
algunas clases en la sala de 
sistemas, decidieron crear una cuenta 
general para que todos tuvieran la 
clave de acceso y así desde sus 
computadores podrían incluir 
información del tema. Para fortalecer 
la información del blog, los alumnos 
tomaron fotografías, consultaron otros 
blog, hicieron entrevistas a diferentes 
personas del colegio y diseñaron 
afiches en power point, paint y otros 
programas, que  luego subieron al 
blog.  
 

Durante las entrevistas a los 
encargados de los diferentes 
estamentos del colegio, por ejemplo 
el administrador o la encargada de la 
cafetería, los estudiantes se 
percibieron la cantidad de comida que 
se desecha a la hora del almuerzo o 
la cantidad de papel que se gasta 
solo en la fotocopiadora. Al quedar 
impresionados, decidieron ayudar a 
controlar el malgasto de papel y evitar 
la pérdida de tanta comida en el 
colegio. Este conocimiento se traduce 
en una producción y movilización en 
el grupo: constantemente están 
pensando en la forma de lograr que 
sus compañeros no desperdicien 
comida o papel. Comparten 
información por el grupo de 
Facebook, buscan videos, llevan 
ideas a clase para que sean 
compartidas con los demás grados, 



 

 

pidieron espacio en la Rectoría para 
que les permita capacitar a los 
estudiantes y docentes respecto al 
uso del papel y el desperdicio de 
comida.  
 

Lo anterior denota un cambio 
en su percepción sobre las 
cuestiones ambientales del colegio. 
Lograron identificar aspectos 
importantes para ayudar a solucionar 
los problemas ambientales locales 
que afectan directamente a su 
comunidad, además han influido en el 
trabajo con sus demás compañeros, 
incluyéndolos en la solución. Se 
espera con un análisis más profundo 
identificar si hay un cambio en la 
percepción que tienen los estudiantes 
sobre los problemas ambientales del 
colegio y su interés en resolverlos 
con ayuda de la comunidad, además 
identificar si por medio de los demás 
entornos virtuales colaborativos hay 
participación de la comunidad en la 
solución de dichos problemas.   
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RESUMO 
 
A Botânica é uma disciplina muito rejeitada pelos docentes da área, os quais, 
muitas vezes, preferem não ensiná-la. Segundo alguns professores por nós 
investigados, os conteúdos de Botânica são de difícil compreensão por 
apresentarem muitas definições e terem um caráter extremamente descritivo, o 
que não desperta o interesse dos alunos e pela dificuldade dos mesmos em 
acompanhar a linha de raciocínio dos docentes durante as aulas. Outro aspecto 
que temos observado é que os professores reclamam da forma como esse 
conteúdo foi ensinado na graduação, fazendo com que não gostem da mesma e 
não a ensinem aos seus alunos. Mesmo sendo um conhecimento de extrema 
importância para a saúde, indústria farmacêutica e alimentícia, entre outros, os 
resultados das pesquisas não chegam até os professores nem aos estudantes, 
evidenciando o distanciamento entre conhecimento científico e realidade social 
(um dos aspectos abordados em CTS). Ainda hoje predomina o uso de plantas 
medicinais sem que os cidadãos tenham uma orientação segura sobre as 
mesmas. Percebendo essas questões, após uma reflexão, decidi investigar por 
que isso ocorre. Abreu, Andrade e Araújo (2012), Vieira-Pinto, Martins e Joaquim 
(2009) e Silva e Rodrigues (2012), o ensino de Botânica recebe várias críticas 
tanto por parte dos professores quanto pela falta de recursos didáticos (teóricos e 
práticos) e dificuldades dos alunos. Para investigar as causas dessa dificuldade, 
fomos a campo e aplicamos questionários a um grupo de professores. Os 
resultados confirmaram que a maioria tem dificuldades para planejar aulas 
teóricas e práticas da disciplina e não estabelecem relação da mesma com as 
questões CTS. 
 
 
Palavras chave: Botânica; prática de ensino; metodologia de ensino. 
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Introdução 
 

A palavra “Botânica” possui 
origem do grego botane, que significa 
“planta”. Então esta matéria estudará 
as características anatômicas, 
fisiológicas e morfológicas das 
plantas. Uma das coisas que dificulta 
o ensino de Botânica é o fato de ela 
possuir muitos termos, ciclos de vida 
complexos e falta de interesse por 
parte do docente em querer leciona-
la, fora isso faltam ainda aos 
docentes materiais de apoio referente 
à como montar aulas práticas (Raven, 
2001). Segundo Melo, Abreu, 
Andrade e Araújo (2012), Vieira-
Pinto, Martins e Joaquim (2009) e 
Silva e Rodrigues (2012) o ensino de 
Botânica tanto nas disciplinas de 
Biologia como de Ciências recebe 
várias críticas tanto da parte dos 
professores como falta de recursos 
didáticos (teóricos e práticos) como 
também da parte dos alunos 
(dificuldade na compreensão dos 
termos botânicos), quando estes dois 
fatores estão juntos o ensino da 
disciplina torna-se difícil e 
desinteressante. Uma coisa que 
contribui para esta falta de interesse 
é o fato que os livros didáticos e a 
propostas estarem muito fora da 
realidade dos alunos o que ajuda a 
manter a dificuldade em ensinar esta 
matéria, além da falta de trabalhos 
científicos e pesquisas que envolvam 
o estudo das plantas que abordam 
materiais a serem trabalhados em 
sala de aula.  

 
 
 
 
 

Problema 
 

Percebendo essas 
dificuldades, após uma reflexão, 
decidi investigar junto professores do 
Ensino Médio, quais as razões que os 
levam a manter esta postura de 
negação em relação ao ensino de 
Botânica. 
 
Referenciais Teóricos 
 

Uma maneira possível de 
contribuir para melhorar o ensino da 
disciplina é a realização de aulas 
práticas que envolvam o cotidiano do 
aluno e que possibilite estabelecer 
relação entre os conteúdos de ensino 
e o seu dia a dia. Segundo Rebelo, 
Mendes e Soares (2009), 

 
“As relações Ciência-Tecnologia-
Sociedade (CTS) assumem um papel 
preponderante nas sociedades 
actuais [...]. A presença da 
perspectiva CTS no ensino das 
ciências surge como um elemento 
capaz de estabelecer a conexão 
entre a ciência escolar e o mundo 
real, permitindo uma melhor 
compreensão da natureza da ciência 
[...] Vários estudos têm também 
mostrado que o tratamento adequado 
de situações que enfatizem aspectos 
de interacção CTS não só melhora a 
motivação e as atitudes dos alunos 
face à aprendizagem das ciências, 
como também contribui para 
reduzir concepções erradas e 
incompletas e favorecer os processos 
de conexão dos conhecimentos 
escolares com a realidade social [...]” 
(Rebelo et al., 2009, p.264) 

 
 
 
A maioria dos professores do 

Ensino Médio, ao concluírem a 



 

 

graduação, recebem o diploma de 
licenciatura e estão aptos a lecionar. 
No entanto, estes docentes, mesmo 
possuindo formação teórica, têm 
dificuldades em relação aos aspectos 
psicopedagógicos (Piaget, 2003).  

 
O movimento denominado 

Ciência, Tecnologia e Sociedade 
(CTS) teve seu início na década de 
1970, momento em que a sociedade 
começou a questionar o seu papel 
em relação à ciência e a tecnologia. 
Para compreender a linguagem dos 
homens no que se refere à leitura, 
expressão de opiniões sobre 
assuntos que envolvam a ciência, foi 
preciso incluir a noção de 
alfabetização científica (Matos & 
Matos, 2011). Segundo Chassot 
(2003), quando a fala da ciência 
torna-se algo muito distante da 
realidade da sociedade, ela não está 
cumprindo seu papel no processo de 
ensino-aprendizado. Assim, cabe aos 
professores de Biologia rever seus 
conhecimentos e procurar sanar suas 
dificuldades, buscando transformar 
suas práticas pedagógicas e os 
currículos escolares, inserindo neles 
o ensino de Botânica de forma 
contextualizada com a realidade 
social e cultural dos seus alunos. O 
enfoque CTS na sala de aula deve 
começar pelo professor. Por isso é 
importante repensar sua formação 
continuada e buscar cursos de 
capacitação com esse enfoque, onde 
a alfabetização cientifica e 
tecnológica seja uma opção para 
esses professores e, posteriormente, 
aos seus alunos, com a finalidade de 
formar cidadãos críticos e reflexivos 
(Figueiredo, 2009). A alfabetização 
científica no ensino de Botânica 

possibilita que os professores 
estimulem seus alunos sobre os 
conceitos científicos, mostre-lhes 
como a ciência faz parte da sua vida 
cotidiana e como interfere na 
sociedade (Matos & Matos, 2011; 
Melo et al., 2012). Nesta pesquisa 
analisamos as dificuldades apontadas 
pelos professores a fim de auxiliá-los 
a mudar o modo como ensinam os 
conteúdos de Botânica. Para, 
posteriormente introduzir a 
abordagem CTS (Ciência, Tecnologia 
e Sociedade) num curso de formação 
continuada, possibilitando a melhoria 
em relação ao conhecimento 
científico e tecnológico. Este trabalho 
consistiu em realizar uma sondagem, 
por meio da aplicação de 
questionários aplicados a professores 
de Biologia da Rede Estadual de 
Educação de São Paulo/BR, para 
averiguar quais são as suas 
dificuldades em relação ao ensino de 
Botânica.  

 
Metodologia 
 

Para a realização deste 
trabalho foi elaborado um 
questionário com perguntas fechadas 
e uma pergunta aberta, aplicado a 
dez professores de Biologia do 
Ensino Médio, a fim de identificar as 
dificuldades dos mesmos. Os 
resultados foram, posteriormente 
tabulados e colocados em gráficos a 
fim de dar visibilidade aos mesmos e 
facilitar sua discussão.  
 
 
 
 
 
 



 

 

Resultados 
 

O desinteresse pela Botânica e 
a ausência de pesquisas sobre o seu 
ensino nos preocupa, pois continua a 
ser rejeitada pelos professores e 
alunos (MELO et al., 2012). O gráfico 
1 evidencia a prática dos docentes. 
Já o gráfico 2 demonstra quais são as 
dificuldades que estes professores 
apresentam em relação ao quesito 
ensino de Botânica. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 1: Tempo de carreira do docente. 

 
 
 
 

 
Gráfico 2: Dificuldades apontadas pelos professores no ensino de 

Botânica. 
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Dois professores respondentes 
deram sugestões para a melhoria do 
material prático fornecido pela 
Secretaria Estadual de Educação do 
Estado de São Paulo e para a 
montagem de um laboratório nas 
escolas estaduais. 
  
Conclusão 
 

A grande problemática que os 
professores de Biologia enfrentam ao 
lecionar a disciplina de Botânica é a 
falta de recursos e de capacitações. 
O saber científico deve ser divulgado 
na sociedade e mais bem ensinado 
como uma forma de integração e 
melhoria do aprendizado. Ao 
incluírem aspectos CTS nas aulas, os 
professores mudam a dinâmica do 
ensino de ciências. 
 
Referências 
 
 

CHASSOT, A. (2003). 
Alfabetização científica: uma 
possibilidade para a inclusão social. 
Revista Brasileira de Educação, 22, 
89-100. 
 

FIGUEIREDO, J. A. (2009). O 
ensino de botânica em uma 
abordagem ciência, tecnologia e 
sociedade: propostas de atividades 
didáticas para o estudo das flores nos 
cursos de ciências biológicas. 
Dissertação de mestrado, Pontífica 
Universidade Católica de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil. 
 

MATOS, E. C. A., MATOS, G. 
M. A. (2011, setembro). A 
alfabetização científica no 9º ano do 
ensino fundamental: relato de uma 

prática docente. V Colóquio 
Internacional ―Educação e 
Comtemporaneidade‖, São Cristovão, 
SE, Brasil. 
 

MELO, E. A., ABREU, F. F., 
ANDRADE, A. B. ARAÚJO, M. I. O. 
(2012). A aprendizagem de botânica 
no ensino fundamental: dificuldades e 
desafios. Scientia Plena, 8(10), 1-8. 
  

PIAGET, J. (2003). Psicologia 
e Pedagogia (9a ed.). Rio de Janeiro: 
Forense Universitária. 
 

RAVEN, P. H., EVERT, R. F., 
EICHHORN, S. E. (2001). Biologia 
Vegetal (6a ed). Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan. 
 

REBELO, D., MENDES, A., 
SOARES, R. (2009). O ensino da 
Biologia numa perspectiva CTS: um 
exemplo para a abordagem da 
unidade curricular – Património 
genético. XIII Encontro Nacional de 
Educação em Ciências, 264-271. 
 
SILVA, S. P. & RODRIGUES, F. C. L. 
(2012). Morfologia Vegetal: uma 
abordagem prática na formação de 
Professores para o Ensino de 
Ciências. XII Encontro de Iniciação à 
Docência, 1-4. 
 

VIEIRA-PINTO, T., MARTINS, 
I. M., JOAQUIM, W. M. (2009). A 
construção do conhecimento em 
Botânica através do Ensino 
Experimental. Encontro Latino 
Americano de Iniciação Científica e 
Encontro Latino Americano de Pós-
Graduação, 1-4.  

 
 



 

 

A Dificuldade dos Professores de Educação Básica em 
Implantar o Ensino Prático de Botânica 

 
Simone Oliveira Amadeu (soabio1@hotmail.com) 

Maria Delourdes Maciel (maria.maciel@cruzeirodosul.edu.br) 
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Cruzeiro do 

Sul / São Paulo – Brasil 
 

 
RESUMO 

 
A Botânica é uma disciplina que faz parte da Biologia e infelizmente ela é uma 
disciplina muito rejeitada pelos docentes de Biologia que muitas vezes preferem 
não ensina-la aos seus alunos, pois segundo meus colegas de trabalho ela é de 
difícil compreensão por apresentar muitas definições e pela alta dificuldade da 
parte dos alunos que não conseguem acompanhar a linha de raciocínio dos 
docentes. Mais o que vejo mais é que os professores não gostam dela pela 
simples formam de como ela é ensinada durante a graduação, o que faz o futuro 
professor não gostar dela e acabar por não leciona-la aos seus alunos. 
 
 
Palavras chave: Botânica; prática de ensino; metodologia de ensino. 
 
 
 

mailto:soabio1@hotmail.com
mailto:maria.maciel@cruzeirodosul.edu.br


 

 

Problema 
 
Como professora de Biologia do 
Ensino Médio, tenho visto que os 
demais professores nem sempre 
lecionam a disciplina de Botânica a 
seus alunos. Através disso comecei a 
questionar-me o porquê isso ocorre e 
após uma reflexão montei um 
questionário onde abordei alguns 
questionamentos a estes professores. 
 
 
Introdução 
 

A palavra “Botânica” possui 
origem do grego botane, que significa 
“planta”. Então esta matéria estudará 
as características anatômicas, 
fisiológicas e morfológicas das 
plantas.  
 
 
Uma das coisas que dificulta o ensino 
de Botânica é o fato de ela possuir 
muitos termos, ciclos de vida 
complexos e falta de interesse por 
parte do docente em querer leciona-
la, fora isso faltam ainda aos 
docentes materiais de apoio referente 
à como montar aulas práticas (Raven, 
2001). 

 
Segundo Melo, Abreu, 

Andrade e Araújo (2012), Vieira-
Pinto, Martins e Joaquim (2009) e 
Silva e Rodrigues (2012) o ensino de 
Botânica tanto nas disciplinas de 
Biologia como de Ciências recebe 
várias críticas tanto da parte dos 
professores como falta de recursos 
didáticos (teóricos e práticos) como 
também da parte dos alunos 
(dificuldade na compreensão dos 
termos botânicos), quando estes dois 

fatores estão juntos o ensino da 
disciplina torna-se difícil e 
desinteressante. Uma coisa que 
facilita este desinteresse é o fato que 
os livros didáticos e a proposta estão 
muito fora da realidade dos alunos o 
que ajuda na dificuldade em aplicar a 
matéria além da falta de trabalhos 
científicos e pesquisas que envolvam 
o estudo das plantas que abordam 
materiais a serem trabalhados em 
sala de aula. Uma coisa que é 
possível de fazer são aulas práticas 
que envolvam o cotidiano do aluno 
faz com que ele assimile melhor o 
conteúdo e aprenda melhor e 
perceba o Segundo Rebelo, Mendes 
e Soares (2009), 

“As relações Ciência-Tecnologia-
Sociedade (CTS) assumem um papel 
preponderante nas sociedades 
actuais [...]. A presença da 
perspectiva CTS no ensino das 
ciências surge como um elemento 
capaz de estabelecer a conexão 
entre a ciência escolar e o mundo 
real, permitindo uma melhor 
compreensão da natureza da ciência 
[...] Vários estudos têm também 
mostrado que o tratamento adequado 
de situações que enfatizem aspectos 
de interacção CTS não só melhora a 
motivação e as atitudes dos alunos 
face à aprendizagem das ciências, 
como também contribui para 
reduzir concepções erradas e 
incompletas e favorecer os processos 
de conexão dos conhecimentos 
escolares com a realidade social [...]” 
(Rebelo et al., 2009, p.264) 

 
A maioria dos professores da 

educação secundária é formada em 
faculdades onde recebem a 
licenciatura. Os docentes da ciência 
possuem uma preparação teórica, 
mais possuem uma dificuldade na 



 

 

 

parte psicopedagógicas (Piaget, 
2003). 

O movimento CTS dentro de 
uma sala de aula deve começar pelo 
professor e como foi a sua formação 
durante a licenciatura. Por isso é tão 
importante a formação continua e 
cursos de capacitação aos 
professores com o enfoque CTS para 
possibilitar que ocorra a alfabetização 
cientifica e tecnológica aos 
professores e posteriormente aos 
seus alunos com a finalidade de 
formar cidadãos críticos e reflexivos. 

 
Currículos defasados e 

baseados nos currículos do exterior 
devem ser repensados e adequados 
ao país que está sendo desenvolvido, 
visando à melhoria da educação. 

 
Este trabalho consiste em 

realizar uma sondagem com um 
questionário entre os professores de 
Biologia da Rede Estadual de 
Educação para averiguar quais são 
as suas dificuldade em relação ao 
ensino de Botânica, na segunda parte 
será aplicado uma prática aos alunos 
do Ensino Fundamental e Ensino 
Médio, para isso será aplicado um 
questionário de sondagem inicial e 
após a aula prática outro questionário 
para verificar o valor significativo da 
aula, estes dois resultados serão 
analisados e comparados para ver 
qual foi a diferença entre os 
estudantes. 
Metodologia 
 

Para realização deste trabalho 
foi elaborado um questionário com 
perguntas fechadas e uma pergunta 
aberta elaborada pela pesquisadora 
sendo que as perguntas foram 

respondidas por dez professores de 
Biologia do Ensino Médio da Rede 
Estadual de Educação do Estado de 
São Paulo no ano de 2013. Os 
resultados foram tabulados em 
gráficos e disponíveis nos resultados. 
 
 
 
Resultados 

O desinteresse pela Botânica e 
a ausência de pesquisas sobre o seu 
ensino preocupa os pesquisadores, 
pois ela é muito rejeitada tanto pelos 
professores que possuem aversão a 
ela pelo jeito que foi ensinado na 
graduação e pelos alunos com um 
monte de nomes de difícil 
compreensão (MELO et al., 2012). 

 
O gráfico 1 relata a práxis do 

docente já o gráfico 2 relata quais são 
estas dificuldades que estes 
professores apresentam ao quesito 
Ensino de botânica. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Gráfico 1: Tempo de carreira do docente 
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Gráfico 2: Quais são as dificuldades enfrentadas pelos docentes em questão ao Ensino de 

Botânica 
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Foi apontado por dois 

professores sugestões de melhoria 
no material prático fornecido pela 
Secretaria Estadual de Educação do 
Estado de São Paulo como também a 
montagem de um laboratório nas 
escolas estaduais. 
 
 
 
 
 
 
Conclusão 
 

Como conclusão retiro deste 
trabalho a grande problemática que 
os professores de Biologia enfrentam 
ao lecionar a disciplina de Botânica. A 
falta de recurso e capacitações que 
não são ofertadas aos professores 
reflete a falta de profissionais 
capacitados para a área. O 
envolvimento do movimento CTS 
nesta questão complementa que o 
saber científico deve ser divulgado na 
sociedade como uma forma de 
integração para a melhoria do 
aprendizado. Os professores ao 
programar o movimento CTS nas 
suas aulas passam a mudar a forma 
e dinâmica das aulas ao aplicar a 
ciência, a tecnologia e a sociedade, 
pois todas elas devem ser 
trabalhadas de forma interdisciplinar. 
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RESUMO 
 
No presente trabalho, nos propusemos a investigar se o filme Um Truque de Luz 
(1995), do diretor alemão Win Wenders, poderia ser utilizado como um recurso 
que possibilitasse reflexões acerca de aspectos históricos e sociológicos 
envolvidos no desenvolvimento do cinema, exemplificando uma estratégia didática 
que relacionasse referenciais pedagógicos CTS (Ciência, Tecnologia, Sociedade) 
com a educação artística. Para tal, buscou-se analisar a narrativa do filme, assim 
como as discussões ocorridas após sua exibição a futuros professores de física 
em formação inicial. Como resultados, vimos que a arte do filme Um Truque de 
Luz pode contribuir como recurso através do qual seja explorada a relação entre 
ciência, tecnologia e sociedade, com a promoção de reflexões e discussões que 
possibilitem uma percepção crítica do desenvolvimento do conhecimento 
tecnológico.  

 

Palavras-chave: CTS-ARTE, Formação de Professores, Cinema, Um Truque de 
Luz, Win Wenders.  
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Introdução  
 

Assim como a ciência (C), a 
tecnologia (T) também é polissêmica. 
As concepções que se tem a seu 
respeito estendem-se desde a visão 
como mera aplicação da ciência a 
visões que contemplam a complexa 
relação de interdependência entre 
ambas, reunidas sob a nomenclatura 
de tecnociência (Acevedo Díaz, 
2006). Como no caso do 
conhecimento científico, ao se 
abordar uma determinada tecnologia 
(como a cinematografia, por 
exemplo), percebe-se ser comum 
negligenciar-se a existência de 
invenções alternativas àquelas 
consideradas bem sucedidas, 
exaltando-se alguns personagens 
tidos como os únicos a terem 
realizado os empreendimentos 
tecnológicos que dispomos hoje, 
reafirmando-se ainda a ideia de uma 
tecnologia como posterior ao 
desenvolvimento dos conhecimentos 
científicos a ela relacionados. Assim, 
encobrem-se as dificuldades e os 
insucessos de tentativas diferentes 
das “vencedoras”. Em oposição a 
uma visão através da qual ciência e 
técnica são vistas à parte do contexto 
social, a abordagem sócio-
construtivista propõe o estudo do 
desenvolvimento científico-
tecnológico a partir do 
estabelecimento da relação entre CT 
e a sociedade, contemplando 
aspectos sociais, históricos, políticos 
e culturais. De acordo com Pinch e 
Bijker (2008: 25), tanto a ciência 
como a tecnologia são culturas 
socialmente construídas. A proposta 
desses autores é construir uma 
sociologia da tecnologia que trate o 

conhecimento tecnológico do mesmo 
modo com que são tratados os fatos 
científicos na sociologia do 
conhecimento científico: sendo 
imparcial com relação a crenças 
“verdadeiras” ou “falsas” e sendo 
capaz de explicá-las atribuindo-lhes 
as mesmas causas. Assim, uma 
abordagem sócio-construtivista da 
tecnologia não compreende o 
desenvolvimento tecnológico de uma 
maneira linear ou lógica; antes, o 
contempla como um processo no qual 
fatores sociais participam dando 
forma às tecnologias e direcionando 
seus rumos.  

Na educação científica e 
tecnológica faz-se necessária a 
valorização de alguns aspectos das 
relações do binômio CT com o 
objetivo de evitar visões “deformadas” 
que a têm empobrecido (Fernández 
et al., 2003), pensando em meios que 
viabilizem o desenvolvimento de uma 
visão de CT que torne explicitas a 
interdependência entre ambos os 
campos, suas relações com a 
sociedade, as dificuldades e 
limitações enfrentadas, o lado 
humano de seus protagonistas, seu 
caráter provisório etc. Os 
pressupostos do enfoque CTS visam 
uma educação científica 
comprometida com a formação de 
cidadãos que vejam de forma crítica a 
CT e que possam se posicionar e 
participar de possíveis tomadas de 
decisões acerca de questões que as 
envolvam (Aikenhead, 1994).  

 



 

 

 

Na mesma perspectiva que a de 
Oliveira e Queiroz (2013), 
entendemos que a arte apresenta 
uma imensa relevância cultural, além 
de possibilitar uma abordagem 
intercultural no ensino (2013: 47). 
Neste sentido, os autores 
desenvolveram a abordagem 
pedagógica CTS-ARTE, a qual 
propõe o uso da arte como meio 
através do qual seja possível 
promover discussões de caráter 
político, social, ambiental, ideológico 
visando o diálogo intercultural e não 
apenas como mera motivação. O 
termo ARTE aparece aqui conotando 
uma estratégia que considera alguns 
elementos da cultura CTS com 
elementos da cultura Educação em 
Artes (2013: 48). Inspirando-se na 
proposta de Aikenhead (1994), a 
sequência didática dos autores é 
composta por algumas etapas que 
consistem em: 1) escolher um tema 
social a partir de uma relação com a 
arte; 2) a introdução de uma 
tecnologia; 3) estudo da ciência e de 
sua relação com a tecnologia e a 
sociedade; 4) rediscussão da questão 
social; 5) proposta de elaboração de 
um produto final científico-artístico 
pelos alunos. Escolhemos usar como 
recurso artístico o filme Um Truque 
de Luz, dirigido por Win Wenders, em 
1995. O filme trata da história dos 
irmãos Max, Eugene e Emil 
Skladanowsky e sua contribuição nos 
primórdios do cinema alemão no final 
do século XIX. Ao longo do filme é 
possível observar diversos 
dispositivos óticos desenvolvidos 
como o folioscópio (flip book) e o 
zootrópio e o advento do bioscópio, 
dispositivo inventado pelos irmãos 
alemães na mesma época em que os 

irmãos Lumière desenvolveram o 
cinematógrafo. O filme também 
mostra as dificuldades enfrentadas 
pelos diversos inventores engajados 
nesta atividade, os “êxitos” e 
“insucessos” dos artefatos e a 
dimensão sociocultural do que viria a 
ser chamado cinema. Entendemos 
que a temática da tecnologia 
cinematográfica apresenta relevância 
social, uma vez que o cinema faz 
parte do cotidiano dos cidadãos e é 
uma forma de arte capaz de retratar o 
mundo e impactar sociedades de 
diferentes épocas. Buscamos 
entender de que formas este filme 
pode ser um elemento artístico que 
promova discussões e reflexões 
acerca das relações CTS-Arte.  



 

 

 

 
Metodologia 
  

O trabalho foi desenvolvido no 
contexto de duas aulas para um 
grupo de 7 alunos do curso de 
Licenciatura em Física de uma 
universidade pública no Rio de 
Janeiro. Após a exibição do referido 
filme houve um debate gravado em 
áudio, orientado por perguntas 
previamente elaboradas. A partir da 
transcrição foram extraídos os 
enunciados dos alunos sobre o 
cinema e suas reflexões sobre 
diferentes aspectos do filme. Na 
análise de conteúdo realizada 
(Moraes, 1999) foram definidas cinco 
categorias correspondentes a 
diferentes aspectos do cinema, tendo 
sido inseridos em cada uma delas 
enunciados extraídos do filme que 
evidenciam tais aspectos.  

Resultados 
 

Nas perguntas que guiaram o 
debate, buscamos inicialmente 
conhecer o que os estudantes sabiam 
sobre a história do cinema. Os alunos 
apresentaram dúvidas e diferentes 
interpretações do que seria essa 
“história”. De seus conhecimentos 
prévios, os alunos referenciaram 
elementos voltados aos principais 
protagonistas e categorias da sétima 
arte, citando atores como Charles 
Chaplin e seu personagem Carlitos, 
John Wayne, Mazzaropi, exemplos 
do cinema brasileiro e dos filmes 
norte-americanos de Bang Bang. 
Refletindo sobre os impactos que a 
tecnologia do cinema exerceu na 
sociedade da época retratada pelo 
filme, os alunos se referiram ao 
entretenimento e mudanças de 
hábito: «A cultura de ver filme»; «Foi 
uma opção de lazer para eles [...], 
apesar de que era voltado para a 
burguesia». Na visão dos alunos, a 
nova tecnologia da época se 
restringiu apenas às classes mais 
abastadas, o que segundo eles 
acontece com as tecnologias atuais: 
«Todo equipamento novo é voltado 
pra gente que tem uma situação de 
burguês. Por exemplo, um celular 
desses aí, nem todo mundo pode ter 
um». Discutiu-se nesse momento a 
importância do cinema ao permitir 
que pessoas conhecessem e 
comparassem lugares e culturas 
diferentes no mundo, além de seu 
impacto na ciência como o uso do 
fuzil fotográfico na astronomia do 
século XIX, o estudo da fisiologia 
animal etc. Além disso, o cinema teria 
tido importância na vida pessoal dos 
indivíduos ao possibilitar registrar 



 

 

 

memórias, como quando um dos tios 
da personagem principal vai embora e 
a família se propõe a arranjar uma 
forma de «guardar o tio na caixa», 
sugerindo um aspecto afetivo. No que 
tange à relação entre C e T, os alunos 
perceberam no filme a importância da 
rotação e da persistência retiniana e 
houve até referências ao taumatrópio: 
«tem aquele experimento que vai 
girando e aí a televisão “engole o 
cérebro da pessoa”». Mencionou-se o 
fato de que existiam outros inventores 
que também se empenhavam nesta 
atividade e que muitas tentativas não 
foram bem sucedidas. Relatam 
também que no filme os inventores 
construíam folioscópios como 
brinquedos e «ganhavam mais 
dinheiro com isso» do que com os 
próprios filmes, o que trouxe 
mudanças no modo de se ver a 
história do cinema. A controvérsia 
entre os irmãos Skladanowsky e os 
irmãos Lumière abriu possibilidades 
para reflexão sobre a controvérsia de 
outras tecnologias, como a de Santos 
Dumont e os irmãos Wright na 
aviação. O assunto também se 
estendeu ao campo da ciência, 
quando os alunos comentaram sobre 
cientistas que ofereceram importantes 
contribuições mas foram “esquecidos”. 
Segundo os alunos, não é comum falar 
sobre os irmãos Skladanowsky 
«porque eles não eram famosos», 
«tinham poucos recursos para investir 
e divulgar seus trabalhos», e «porque 
as invenções dos irmãos Lumière os 
ofuscaram». Aqui os alunos 
perceberam a influência de fatores 
externos. O cinematógrafo francês 
teria se tornado mais reconhecido do 

que o bioscópio «porque os irmãos 
Lumière tinham uma patente melhor». 
Os alunos também refletiram acerca 
dos elementos necessários na época 
para o desenvolvimento técnico do 
cinema, como a química da fotografia, 
a criação de dispositivos como a 
câmara escura e a lanterna mágica, as 
lentes e conhecimentos científicos 
como os efeitos da persistência 
retiniana. Com base na discussão com 
os alunos foram definidas cinco 
categorias as quais refletem aspectos:  
 
 (1) técnicos: enunciados que fazem 
referência aos dispositivos e procedimentos 
técnicos envolvidos no desenvolvimento do 
cinema, como: «Esses livrinhos (flip books) 
eram montados e vendidos aos milhares [...] 
Era na verdade o filme que ele cortava em 
pedacinhos e montava»; «O que o 
cinematógrafo tinha a oferecer era imenso. O 
nosso bioscópio não podia competir»; «O 
material filmado ainda não tinha a perfuração. 
Nós mesmos a fazíamos com ilhós de sapato».  
  
 (2) científicos: enunciados que 
mostram relações com conhecimentos 
científicos ou fenômenos físicos envolvidos nos 
equipamentos desenvolvidos, tais como: «Dava 
muito trabalho porque ainda não existia luz 
elétrica, não havia luz. Precisava ser filmado 
quando houvesse uma boa luz. Então junho e 
julho eram os meses perfeitos [...]»; «Imagens 
se movimentando sozinhas, com nada mais 
gerando-as além de luz»; «Fotografia colorida, 
fotografia com cores artificiais. São placas 
azuis e vermelhas que quando colocadas uma 
em cima da outra, produziam uma foto em 
cores naturais».  
  
 (3) socioculturais: enunciados que 
evidenciam como o contexto sociocultural dos 



 

 

 

inventores influenciava seu trabalho, além do 
lado humano dos envolvidos e das dinâmicas 
internas do mundo do cinema. São exemplos: 
«Nós estávamos à beira da falência; há 
semana nós só comíamos batatas»; «No 
mundo todo, inventores estavam trabalhando 
nisso. O cinema estava no ar, seja no nosso ar 
berlinense ou no ar parisiense»; «Os franceses 
tinham uma patente melhor que lhes garantia 
uma maior qualidade em imagem e movimento 
do que meu velho sistema de projeção duplo».  
  
 (4) afetivos: enunciados que 
externalizam a diversidade de sentimentos e 
emoções dos indivíduos, expressando a 
importância que tal atividade tinha, como: 
«Esse filme colocaria o tio Eugen dentro de 
nossa pequena câmera e o bioscópio do papai 
o traria de volta à vida»; «O nosso bioscópio 
não poderia competir com aquilo; o nosso 
sonho se desfez como bolha de sabão»; «Toda 
aquela exaltação me fez verter uma lágrima 
atrás da tela».  
  
 (5) axiológicos: enunciados que 
evidenciam os interesses e valores éticos dos 
indivíduos: «O bioscópio precisava estar pronto 
antes que alguém tivesse a mesma idéia ou 
roubasse a nossa!»; «A nossa estréia 
aconteceu oito semanas antes! Isso ninguém 
pode tirar de nós!»; «O dinheiro e a fama do 
cinema irão para outra pessoa, mas nós fomos 
os primeiros e agora você também sabe 
disso!».  
 
 
 
 
 

Considerações Finais  
 

A partir da análise feita, vimos 
que a arte do filme Um Truque de Luz 
pode contribuir como recurso através 
do qual sejam exploradas relações 
CTS e com a promoção de reflexões e 
discussões que possibilitem uma 
percepção crítica do desenvolvimento 
do conhecimento tecnológico. Durante 
a investigação foi possível argumentar 
a respeito da relatividade existente nos 
valores que estão enraizados nos 
modos de pensar e agir dos 
licenciandos, futuros professores de 
física, compreendendo e valorizando o 
outro e sua diversidade de crença e 
pensamento. A análise de tal atividade 
didática visa contribuir com um 
exemplo de um filme com alto 
potencial para que futuros e atuais 
professores lancem mão da arte para 
abordar questões CTS, explorando a 
dimensão sociocultural da tecnologia e 
da ciência.  
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RESUMO 
 

O modo tradicional de organização do currículo escolar, dividido em disciplinas 

específicas, acaba por muitas vezes, fragmentando conhecimentos ao invés de 

enfatizar as inter-relações. Entre as propostas de transformação das práticas e do 

ensino de Ciências que visam promover experiências mais significativas para a 

Educação Científica e Tecnológica, está a discussão das «Controvérsias 

Sociocientíficas» (CSC). No intuito de contribuir para que estas discussões façam 

parte da formação continuada dos professores de ciências, realizaram-se oficinas 

relativas aos limites e possibilidades de uma estratégia didática interdisciplinar 

envolvendo o uso de CSC, ofertadas em eventos brasileiros da área. Trata-se do 

«Rally Cultural», uma proposta em forma de oficina. No presente trabalho 

apresenta-se e discutem-se alguns resultados a partir de respostas apresentadas 

por um grupo de professores, sendo que a análise destas constitui-se o escopo do 

presente trabalho. Através da análise, conclui-se que são necessárias ações 

planejadas a fim de proporcionar que este tipo de discussão faça parte da 

formação do professor de Ciências, superando a identificação dos limites, 

caminhando-se na busca de melhor conhecer e agir sobre sua realidade. 

 

Palavras-chave: Controvérsias Sociocientíficas, CTS, Formação de professores, 

Interdisciplinaridade. 

 

 



 

 

Introdução 

O modo tradicional de 

organização do currículo escolar, 

dividido em disciplinas específicas, 

acaba por muitas vezes, 

fragmentando conhecimentos ao 

invés de enfatizar as inter-relações 

(Duso; Borges, 2010). Em 

contrapartida, novas possibilidades 

vêm surgindo no campo pedagógico, 

destacando o fato de que apenas 

uma disciplina não dá conta da 

complexidade de determinados 

problemas reais, exigindo assim, um 

trabalho interdisciplinar. Auler e 

Delizoicov (2011) apontam que as 

demandas da Ciência e Tecnologia 

(CT) não se restringem apenas à 

formulação científica de problemas, 

conforme os padrões definidos pela 

Ciência. Neste sentido, as complexas 

discussões relacionadas à Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS) não 

podem ficar isentas das influências 

políticas e sociais que permitem 

determinado problema seja 

enfrentado em um local e não em 

outro.  

Entre as propostas de 

transformação das práticas e do 

ensino de Ciências que visam 

promover experiências mais 

significativas para a Educação 

Científica e Tecnológica, está a 

discussão das «Controvérsias 

Sociocientíficas» (CSC), como forma 

de promover a articulação teoria-

prática e problematizar esta imagem  

de Ciência (Driver et al., 2000). 

Podemos dizer que as CSC surgem 

dos impactos sociais de inovações 

científico-tecnológicas que dividem 

tanto a comunidade científica, como a 

sociedade em geral. Essas questões 

envolvem juízos de valor que 

impossibilitam a sua resolução 

apenas através da análise das 

evidências ou da experiência, não 

podendo ser resolvido apenas 

recorrendo a fatos, dados empíricos 

ou vivências, na medida em que 

envolve tanto fatos como questões de 

valor (Duso; Hoffmann, 2013).  

Acredita-se que o trabalho 

através de CSC se constitui em uma 

possibilidade de integrar questões 

CTS ao contexto escolar, 

considerando a não-neutralidade da 

dimensão espaço-temporal. Alguns 

estudos apontam as potencialidades 

educativas que a discussão das CSC 

na sala de aula pode ser útil na 

aprendizagem dos conteúdos, mas 

também dos processos da natureza 

científica e tecnológica, tanto no 

desenvolvimento cognitivo, social, 

político, moral e ético dos estudantes 

(Reis, 1999; Levinson, 2001; Jiménez 

Aleixandre, 2010).  

No intuito de contribuir para 

que estas discussões façam parte da 

formação continuada dos professores 

de ciências, realizaram-se oficinas 

relativas aos limites e possibilidades 

de uma estratégia didática 

interdisciplinar envolvendo o uso de 



 

 

 

CSC, ofertadas em eventos 

brasileiros da área. Trata-se do 

«Rally Cultural», uma proposta de 

atividade inicialmente aplicada 

buscando a articulação entre 

diferentes disciplinas em uma escola 

de nível médio do estado do Rio 

Grande do Sul – Brasil e 

posteriormente adaptadas para a 

formação de professores (Duso, 

2010), em forma de oficina. No 

presente trabalho apresenta-se e 

discutem-se alguns resultados a partir 

de respostas apresentadas por um 

grupo de professores, sendo que a 

análise destas constitui-se o escopo 

do presente trabalho. 

 

Metodologia 

O Rally Cultural foi realizado 

em três eventos brasileiros de Ensino 

de Ciências, em forma de oficina, nos 

anos de 2010 a 2012, em três 

eventos brasileiros de Ensino de 

Ciências, contando com a 

participação de 38 professores. O 

público-alvo foram professores de 

Ciências, já formados e ainda em 

formação. A CSC abordada nas 

oficinas foi “Impactos ambientais na 

construção de usinas hidrelétricas”, 

tomando em consideração que é um 

tema de relevância nos contextos em 

que as oficinas foram realizadas. Ao 

final da oficina, solicitou-se aos 

participantes que respondessem um 

questionário avaliativo, composto 

com quatro questões abertas, quais 

sejam: 1A) Quais as possibilidades 

no processo de planejamento da 

atividade pelo professor? 2A) Quais 

seriam as limitações no processo de 

planejamento da atividade pelo 

professor? 1B) Quais as 

possibilidades da aplicação da 

atividade com os estudantes? 2B) 

Quais seriam as limitações da 

aplicação da atividade com os 

estudantes? 

 

Resultados  

Em resposta à pergunta 1A os 

professores destacaram os seguintes 

pontos, selecionados por serem 

citados frequentemente: articulação 

entre diferentes disciplinas e áreas de 

conhecimento; planejamento conjunto 

entre professores; integração da 

escola com outros segmentos da 

comunidade, Identificação de 

situações-problema; conscientização 

e engajamento político dos 

participantes; incentivo à pesquisa; 

renovação de estratégias didáticas; 

distribuição de tarefas e 

compromissos; fortalecimento de 

laços de respeito e admiração; 

estabelecimento de objetivos em 

comum. Em resposta à pergunta 2A 

os professores destacaram como 

limitações ao planejamento docente 

para o uso de CSC na escola: a falta 

de tempo e espaço na escola; 

dificuldade de articulação entre 

diferentes áreas de conhecimento; 

falta de diálogo entre professores e 



 

 

 

equipe gestora; resistência à 

mudança; conhecimento insuficiente 

dos conteúdos; tensões/relações de 

poder; pouca flexibilidade de 

mudanças curriculares; e a falta de 

incentivo do poder público à 

iniciativas inovadoras, no sentido de 

tempo e espaço para que isso se 

efetive. 

Em resposta à pergunta 1B, 

relativa às possibilidades de 

aplicação da atividade com os 

estudantes, os professores 

destacaram: a interação entre os 

estudantes e entre estudantes e 

professores; a resolução de 

problemas; o exercício do 

pensamento estratégico e emocional; 

a busca do conhecimento necessário 

para realização da atividade; a 

possibilidade de contextualização do 

conhecimento; a integração do 

conhecimento de áreas distintas; a 

cooperação no grupo; o envolvimento 

dos alunos; e o estímulo no processo 

de aprendizagem. Em resposta a 

pergunta 2B, sobre as limitações da 

atividade com os estudantes 

destacaram-se por serem citados 

frequentemente, os pontos: espaço 

físico; tempo para a aplicação da 

atividade; questionamento curricular 

quanto ao conteúdo por parte dos 

pais; processo de orientação das 

atividades; falta de interesse dos 

alunos; resistência à atividade; falta 

de estímulo; indisciplina; e tema não 

interessante para o estudante. 

Conclusões 

Acreditamos que as 

possibilidades e limitações 

apresentadas pelos professores em 

relação a este tipo de prática na 

escola se potencializam com a 

explicitação das contradições 

envolvidas entre o que é possível e o 

que limita sua concretização. Nessa 

perspectiva, é possível entender 

quais e como as “limitações”, por 

vezes, podem ser superadas. A partir 

disso, são necessárias ações 

planejadas a fim de proporcionar que 

este tipo de discussão faça parte da 

formação do professor de Ciências, 

superando a identificação dos limites, 

caminhando-se na busca de melhor 

conhecer e agir sobre sua realidade. 

Da mesma forma, acena-se para a 

necessidade de que a pesquisa na 

área de Educação em Ciências 

formule perguntas no sentindo de 

atender à formação dos professores 

para o trabalho com CSC no contexto 

escolar, partindo de problemas sócio-

historicamente localizados em 

determinado tempo e espaço. 
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RESUMO 

 

Este trabalho verificou como os espaços não-formais de ensino podem se 

constituir em uma metodologia para o ensino de Ciências articulada com as ações 

em sala de aula na perspectiva do movimento CTS. Realizou-se uma pesquisa 

com professores de Ciências em escolas municipais de Curitiba e os resultados 

mostram a necessidade de mais discussões acerca da conexão desses locais com 

a sala de aula, pois não raro os professores realizam enfoques conteudistas 

durante as visitas. 
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Introdução 

 

 Enquanto crescia o sentimento 

de que o avanço científico e 

tecnológico nem sempre resultava no 

desenvolvimento social, a 

degradação ambiental se expandia e 

as guerras usavam novas tecnologias 

com intenções nem sempre nobres, o 

olhar crítico sobre a ciência e a 

tecnologia evoluiu, levando a uma 

reflexão sobre o papel desses temas 

dentro da sociedade e nesse contexto 

surgiu o movimento Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS). 

 

 Essa mudança de foco no 

tratamento das produções científicas 

e tecnológicas trouxe desafios ao 

ensino de Ciências no que se refere à 

formação de professores, em relação 

ao currículo, na geração de materiais 

didáticos, entre outros (AULER; 

BAZZO, 2001). 

 

 Diante desses obstáculos ao 

enfoque CTS no ensino de Ciências e 

também à perspectiva interdisciplinar 

presente nesse movimento, a 

exploração dos espaços não-formais 

(ENF) de ensino pode ser 

interessante como um recurso auxiliar 

nessa abordagem. 

 

 A educação não-formal se dá 

através do compartilhamento de 

experiências e ocorre em espaços 

coletivos e ações cotidianas. Logo, 

um ENF de ensino é um local onde 

existe a intenção em buscar objetivos 

educacionais fora da escola, 

proporcionando a aprendizagem 

através do desenvolvimento de 

atividades direcionadas (GOHN, 

2006). 

 

 Os museus e centros de 

ciências são espaços de divulgação e 

educação do público sobre assuntos 

relativos à ciência e tecnologia. Esses 

locais são instituições capazes de 

conectar os avanços e questões 

relacionadas à ciência e à tecnologia 

aos interesses do cidadão 

(WOLINSKI et al., 2009). 

 

 Nesse cenário, a intenção 

dessa pesquisa é verificar como os 

ENF podem se constituir como um 

método para o ensino de Ciências 

articulado com a sala de aula na 

perspectiva do movimento CTS. 

 

Metodologia 

 

 A coleta de dados foi por 

questionário impresso, entregue a 64 

professores de Ciências do 6º ao 9º 

ano do Ensino Fundamental das 

escolas municipais de Curitiba com 

retorno de 40 inquéritos. Para avaliar 

a forma de articulação da visita ao 

espaço com a sala de aula utilizaram-

se questões abertas, e uma questão 

fechada abordando se o professor já 

havia levado seus alunos a um ENF 

de ensino de Ciências. As questões 

abertas foram exploradas pela 



 

 

 

análise do conteúdo e a fechada 

através de estatística descritiva.  

 

Resultados 

 

 Dos professores, 80% 

levaram os alunos a um desses 

espaços. O principal motivo pelo qual 

20% ainda não o fizeram é a 

dificuldade em obter transporte até o 

local. 

 Segundo Marandino (2000), a 

etapa de preparação é fundamental 

para a eficácia das visitas. Dos 

respondentes, 97% realizam 

atividades de preparo. Quanto ao tipo 

de atividade realizada, as respostas 

foram categorizadas conforme o 

Gráfico 1. A mais citada foi fornecer 

subsídios teóricos e sondar 

conhecimento prévio (87%), seguida 

de orientações sobre futuras 

atividades relacionadas (32%) e 

orientações quanto à disciplina 

(29%). 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Atividades de preparação 

 
  

 

Categoria LegendaFornecimento de subsídios teóricos, 

sondagem do conhecimento

prévio (em relação ao conteúdo e/ou espaço 

Orientações a respeito de futuras atividades

relacionadas

Orientações quanto à organização e ao

comportamento (disciplina)

Explicação sobre os objetivos da visita

Motivação, despertar a curiosidade

Não especificou



 

 

 

A preocupação da maioria dos 

docentes é mostrar aos alunos o que 

irão ver e aprender e fornecer 

subsídios teóricos à visita. As 

orientações a respeito de futuras 

atividades relacionadas incluem 

roteiros de observação, elaboração 

de relatórios e outras formas de 

avaliação.  

 

 A categoria «explicação 

sobre os objetivos da visita» foi pouco 

citada, não sendo ideal, pois qualquer 

atividade realizada junto aos alunos, 

sempre deve ter objetivos claros e é 

importante que tenham esse 

conhecimento para não chegarem 

desnorteados ao local. 

 

 A organização da visita deve 

considerar todos os momentos em 

que ocorrerá a mediação entre o 

conhecimento existente na exposição 

e os alunos. Para isso, o docente 

deve selecionar o conteúdo a ser 

assimilado e enfatizado e dar aos 

estudantes a oportunidade de se 

expressar e dialogar. 

 

 Em relação às práticas de 

retomada, todos foram afirmativos. As 

atividades listadas foram divididas em 

categorias, conforme o Gráfico 2.  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Atividades de retomada 

 
 

Categoria Legenda

Avaliação formal escrita

Retomada oral (conversa, debate, 

discussão, mesa-redonda)

Utilização como referência durante a

explanação

Atividades diversificadas (cartazes,

produções artísticas, painéis, produção de

cartilha, exposições)

Não especificou



 

 

A avaliação formal escrita 

(56%) e a retomada oral (53%) foram 

atividades citadas entre os docentes. 

A utilização do que foi visto durante a 

visita como referência durante a 

explanação (34%) também foi citada 

em grande parte dos questionários. 

 

Uma avaliação escrita para 

verificar o conhecimento dos alunos é 

importante, atentando para o que é 

questionado, pois a visita não deve 

ter como intuito preparar o estudante 

para o bom desempenho nas provas, 

mas auxiliá-lo a construir o 

pensamento científico. 

 

O emprego dos conteúdos 

observados na visita durante o ensino 

em sala de aula é uma discussão 

feita pelo professor e não pode ser 

entendida como atividade realizada 

pelos estudantes. Utilizar a visita 

como referência durante uma 

explanação enriquece o trabalho com 

exemplos concretos, mas não 

significa que o aluno esteja 

retomando o que foi visto. 

 

A categoria menos citada e a 

mais rica foi a realização de 

atividades diversificadas (22%), 

envolvendo produção artística, 

exposições, painéis, etc. 

 

Conclusões 

 

Verificou-se que muitos 

docentes não distinguem seus 

objetivos. Querem levar seus alunos 

a um ENF, pois admitem que eles 

precisam ampliar seus 

conhecimentos, mas não se 

organizam quanto à finalidade, 

demonstrado nas propostas de 

atividades de preparação e de 

retomada, onde a maioria é 

generalista. 

 Os ENF de ensino de Ciências 

possuem grande potencial educativo 

mas é necessário saber utilizá-los. Os 

resultados das atividades de 

preparação e retomada apontam que 

grande parte dos docentes vincula de 

forma muito estreita as visitas ao 

currículo de ciências, para 

complementar o que é ensinado em 

sala de aula, tornando os conteúdos 

mais contextualizados. Para que 

esses locais possam ser utilizados 

numa perspectiva do movimento 

CTS, mais discussões são 

necessárias acerca da sua 

articulação com a escola. Como são 

locais de divulgação científica e 

muitos abordam também a história da 

ciência, não se pode desperdiçar a 

visita com enfoques conteudistas que 

não abram espaço para debates a 

respeito do desenvolvimento 

científico-tecnológico e suas 

implicações à sociedade. 

 

 Deste modo se sugere estudos 

mais profundos, abordando os 

objetivos dos docentes ao utilizar 

esses locais e seu conhecimento a 

respeito da importância da inserção 



 

 

 

do movimento CTS dentro do ensino 

de Ciências. 
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RESUMO 
 
O presente trabalho relata e analisa o momento do encontro de um grupo de 
professores universitários na cidade de Santa Fé, Argentina, com os referenciais 
do Enfoque CTS. O evento se deu por meio de um minicurso, ministrado por um 
grupo de estudantes do mestrado em Educação Científica e Formação de 
Professores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia em intercâmbio com 
o mestrado em Didáctica de las Ciencias Experimentales da Universidade 
Nacional del Litoral. Os estudantes brasileiros conheceram um projeto de 
extensão universitária realizado pelos docentes argentinos e constataram que as 
ações desenvolvidas se aproximavam dos aportes teóricos do Enfoque CTS. 
Como os mesmos não conheciam os pressupostos CTS, foi organizado um 
minicurso com o objetivo de estudar, juntamente com os docentes argentinos, o 
Enfoque CTS e seus desdobramento na escola básica.  
 
 
 
Palavras-chave: Movimento CTS, Apresentação, Encontro, Professores. 
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Introdução: 
 

Na América Latina, o 
Movimento CTS é recente (IBARRA, 
et ál, 2001), marcado pela reflexão da 
ciência e da tecnologia como uma 
competência das políticas públicas e 
estão mais voltadas para a formação 
de um “campo” de conhecimento do 
que para a formação de um 
movimento social (VACCAREZZA, 
2002).  
 

Para Bazzo (2002), esse 
campo se configura como um desafio 
a ser superado, não só pela 
sociedade em geral, mas também 
pelos agentes educativos e pelas 
instituições formadoras de 
profissionais especialistas. Mesmo 
resultando em programas de ensino 
(currículos, estratégias e materiais 
didáticos) para os níveis secundário e 
universitário em vários países 
(GARCÍA, et ál: 1996), é perceptível 
que esse movimento é um campo em 
expansão, porém ainda não alcançou 
a uma grande parcela de 
profissionais da educação que 
desconhecem seus pressupostos 
mais basais, como mostra a presente 
investigação.  

 
Mediante a realização de um 

intercâmbio entre o programa de Pós-
Graduação (mestrado acadêmico) em 
Educação Científica e Formação de 
Professores da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia, 
campus de Jequié com o Mestrado 
em Didáctica de las Ciências 
Experimentales da Facultad de 
Bioquimica y Ciências Biológicas da 
Universidad Nacional del Litoral, na 
cidade de Santa Fé, Argentina, 

estabelecemos contato com um 
grupo de professores universitários 
que desenvolveu um trabalho 
interdisciplinar de extensão intitulado 
de Interesse Social em Saúde e 
Alfabetização, cuja transposição 
didática considerava os conteúdos 
relativos à temática da saúde e suas 
implicações para um grupo social 
formado por adultos, jovens e idosos 
de um bairro periférico da cidade de 
Santa Fé, na Argentina.  

 
Ao tempo em que o grupo de 

professores participantes do projeto 
nos relatou o desenvolvimento da 
experiência, percebemos que a 
proposta realizada, possuía 
aproximações com os pressupostos 
do Enfoque CTS, tais como: 
contextualização pedagógica dos 
conteúdos científicos, tornando-os 
socialmente mais relevantes; 
discussão de aspectos históricos, 
éticos, políticos e socioeconômicos e 
inter-relação entre os conceitos 
científicos, planejamento tecnológico 
e solução de problemas de 
importância social, voltados para o 
desenvolvimento da tomada de 
decisão (SANTOS, 2007), Porém os 
docentes não haviam planejado a 
atividade sob o referencial CTS por 
desconhecerem esse suas bases 
teóricas.  

 
 Inseridos no contexto de 
pesquisas voltadas para a melhoria 
da educação científica, concordamos 
com Porto e Chapani (2013), que não 
podemos discutir o ensino de 
ciências, sem colocar em pauta a 
formação docente, tendo em vista 
que esses campos estão intimamente 
relacionados. 



 

 
 

 

Metodologia: 
 

Este trabalho se configura 
como uma pesquisa qualitativa de 
intervenção, que é “uma pesquisa 
sobre a ação quando se trata de 
estudá-la para compreendê-la e 
explicar seus efeitos” (CHIZZOTTI, 
2006 : 80). Assim, organizamos e nos 
reunimos-nos com o grupo de 
professores que participaram do 
Projeto de Extensão e organizamos 
um minicurso com o objetivo de 
apresentar o Enfoque CTS para os 
mesmos.  

 
O minicurso - Un encuentro 

con el movimiento CTS - foi 
desenvolvido numa reunião de quatro 
horas, nas quais, inicialmente 
convidamos os participantes à 
relembrar os principais pontos do 
Projeto de Extensão e a base teórica 
utilizada por eles. Nesta ação, 
realizamos a leitura discutida de dois 
artigos que contemplam aspectos 
históricos e os principais 
pressupostos teóricos do Movimento 
CTS (LINSIGEN, 2007; PEREZ, 
2010), seguido da exposição de três 
sequências didáticas sob o 
referencial em foco. 

  
Para obter maiores 

informações, lançamos mão de um 
quêstionário para que os dez 
participantes apontassem o grau de 
conhecimento sobre o Movimento 
CTS, seguido da realização de um 
grupo focal (MARCONI; LAKATOS, 
1999). 
 
 
 
 

Resultados: 
 

A realização do referido 
minicurso teve grande aceitação, 
mediante a participação física e 
discursiva dos professores, apesar da 
pequena carga horária disponível 
para o minicurso. Oito dos dez 
participantes indicaram que 
desconheciam totalmente a educação 
CTS, um respondeu que conhecia 
parcialmente, mas sem profundidade 
teórica e outro respondeu que 
conhecia por meio de uma estudante 
que realizou intercâmbio acadêmico 
no Brasil e cursou uma disciplina na 
área.  

 
Ao indagarmos quais são as 

possibilidades da utilização do 
Enfoque CTS em seu trabalho 
docente, os professores responderam 
que encontram-se mais preparados 
para explorar o que é CTS de modo 
mais puro e aplicado à disciplina 
trabalhada, mediante o compromisso 
ético e social que a educação deve 
ter, embora reconhecemos que numa 
perspectiva crítica de educação, os 
aportes teóricos não devem ser 
“aplicados”. A teoria deve guiar a 
ação educativa, mas em um processo 
dialético, pois a prática também deve 
possibilitar reflexões no âmbito 
teórico.  

 
Alguns professores citaram 

exemplos práticos que podem ser 
abordadas em suas disciplinas. 
Quanto a isso, Porto e Teixeira 
(2013), tratam da importância do 
Enfoque CTS para a construção de 
propostas de ensino que ajudem os 
estudantes a (re)significar os 



 

 
 

 

conteúdos difundidos nas aulas de 
Ciências. 

 
Os docentes argentinos 

levantaram a importância da 
aplicação de propostas nas escolas 
secundárias, como uma alternativa 
interessante para o ensino de 
Ciências e para a alfabetização 
científica e tecnológica dos 
estudantes, contribuindo para 
processos de tomada de decisão. 
Ponderaram a importância de um 
movimento específico e 
interdisciplinar que estuda a ciência 
no cotidiano e enfatiza a reflexão 
crítica dos conteúdos e sua relação 
com os impactos sociais e 
ambientais.  

 
 Apesar dos participantes 
nunca haverem tido um contato 
específico com o referencial CTS, os 
mesmos organizavam atividades que 
intuitivamente se aproximam dos 
pressupostos do movimento. 
Constatamos, assim que o projeto de 
extensão universitária foi 
desenvolvido sem conhecimento do 
marco teórico específico, mas com 
aproximações ao referencial CTS, 
pelo fato da necessidade de gerar 
consciência reflexiva sobre os 
aspectos investigados. 

Após o minicurso, os 
participantes apontaram que o 
referencial pode contribuir para a 
realização de projetos de extensão, 
por seu caráter interdisciplinar e com 
a possibilidade da realização de uma 
investigação ou intervenção sob um 
marco teórico específico. Os 
docentes ressaltaram a importância 
desse enfoque nos distintos níveis 
educativos e sua incorporação como 

disciplina na formação docente. No 
entanto, muito mais do que atividades 
de extensão, o Enfoque CTS tem 
implicações diretas com o processo 
de mudança curricular, para as 
escolas de educação básica. 

 
Os professores também 

citaram a possibilidade da incorporar 
o Enfoque CTS de modo teórico e 
prático nas disciplinas e não só em 
projetos, propondo atividades de 
intervenção mais focados na 
conscientização e construção de 
atitudes crítica dos estudantes para 
atuação como cidadãos 
responsáveis. Neste contexto, a 
experiência de apresentação da 
Educação CTS a este conjunto de 
professores, mesmo sendo uma ação 
pontual, contribui para a expansão e 
divulgação desse movimento que 
encara de modo crítico as políticas 
científicas em distintos contextos. 
 
CONCLUSÕES 
 Apesar do crescimento dos 
estudos voltados para o Enfoque 
CTS, como norteador das ações 
educativas, observamos que muitos 
docentes, na América Latina, a 
exemplo dos professores argentinos, 
ainda desconhecem totalmente suas 
bases teóricas e as repercussões 
desse enfoque na educação básica. 
Por isso, defendemos a necessidade 
de ações voltadas para a formação 
de professores que possam contribuir 
para uma reflexão critica a respeito 
das implicações sociais da ciência e 
da tecnologia no mundo atual. Além 
disso, uma discussão mais crítica 
sobre o processo de construção do 
conhecimento científico é importante 
para que tenhamos uma educação 



 

 
 

 

científica voltada para as 
necessidades do mundo 
contemporâneo e comprometida, com 
a formação para a cidadania. Essa 
formação requer, indubitavelmente, 
desvelamentos das ideologias que 
subjazem os empreendimentos 
científicos e tecnológicos e que 
influenciam todos os indivíduos na 
tomada de decisão, por mais simples 
que sejam suas atitudes. 
 
 No entanto, no contexto do 
presente trabalho, reconhecemos as 
limitações que um minicurso de 4 
horas pode apresentar para o 
entendimento mais completo do que 
é o Movimento CTS, como 
movimento amplo, no contexto 
político e social, das implicações 
desse movimento no currículo, aqui 
identificado como Enfoque CTS e 
como esses elementos podem 
influenciar as práticas pedagógicas, 
no contexto da escola de nível 
básico. 
 
 Nesse sentido, defendemos 
que ações mais duradouras sejam 
implementadas, no âmbito da 
formação de professores, assim 
como pontua Porto e Chapani (2013), 
tendo em vista a necessidade de que 
os processos formativos dos 
professores de Ciências permitam o 
desenvolvimento da crítica e do 
questionamento como elementos 
básicos da ação docente 
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Subjetividade, valores e ética na abordagem CTSA: As 
dificuldades em sua implementação 
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RESUMO 
O presente trabalho é fruto de dois semestres de discussões do grupo de estudos 
GECTSA da UFPA. Objetivamos compartilhar as dificuldades e tentativas de 
superação do modelo tradicional de ensino por meio da abordagem CTSA, 
favorecendo uma formação cidadã. Relatam-se as experiências de três 
professores, membros do GECTSA, em trabalhar a abordagem CTSA, levando em 
consideração a subjetividade, valores e ética, destacando suas dificuldades. O 
trabalho se deu numa perspectiva de pesquisa qualitativa, do tipo exploratória, 
realizada por meio de entrevista e um questionário semiestruturado. Observamos 
que a dificuldades encontradas são frutos da subjetividade de cada estudante, o 
que inclui seus valores e ética, tornando cada experiência única.   
 
Palavras-chave: CTSA, subjetividade, valores e ética. 
 
 

ABSTRACT 

This work is the result of two semesters of group discussions GESTSA studies 
UFPA.  We aim to share the difficulties and attempts to overcome the traditional 
model of teaching through the STSA approach, favoring a civic education. We 
report the experiences of three professors, members of GESTSA in working STSA 
approach, taking into account the subjectivity, values and ethics, highlighting their 
difficulties. The work gave a perspective of qualitative research conducted through 
interviews and a semi-structured questionnaire. We observed that the difficulties 
are the result of the subjectivity of each student, which includes their values and 
ethics, making each experience unique. 

Keywords: STSA, subjectivity, values and ethics. 
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Introdução 

No Brasil discutem-se várias 
tendências no ensino de Ciências, 
sempre relacionadas aos mesmos 
objetivos: tornar o ensino de ciências 
mais significativo e menos 
propedêutico, ao passo que se tenta 
fugir da abordagem disciplinar e 
conteudista, comum em uma visão 
tradicional de ensino. Neste contexto 
há cerca de trinta anos, contrapõe-se 
um ensino voltado ao cotidiano do 
aluno, preocupado com uma 
formação cidadã, que prepare de fato 
o estudante para a vida adulta, onde 
estará diante de decisões que exigem 
uma visão crítica da Ciência e 
tecnologia e suas implicações sociais 
e ambientais. Tal abordagem de 
ensino denominada CTSA vem 
ganhando espaço na literatura e 
pesquisa acadêmica, envolvendo 
professores em sua implementação e 
discussões teóricas.  

 
Na Universidade Federal do 

Pará / UFPA, o Grupo de Estudos em 
Ciência-Tecnologia-Sociedade e 
Ambiente (GECTSA) tem juntado 
esforços em investigar as dificuldades 
envolvidas em sair das discussões 
teóricas e aplicar a abordagem CTSA 
em sala de aula. Há dois semestres 
cerca de vinte professores de 
diversos níveis de ensino que 
integram o grupo vêm discutindo as 
dificuldades que encontram em sua 
própria prática, suas limitações e 
avanços ao trabalhar a abordagem 
CTSA, além de compartilhar 
experiências a respeito de como a 
subjetividade, os valores e a ética são 
entendidos e trabalhos entre os 

mesmos. Nestes termos o presente 
artigo se dispõe a socializar os 
resultados destas discussões dos 
últimos semestres.  

 
Tal iniciativa justifica-se por 

dois motivos. Primeiro a relevância da 
abordagem CTSA para o ensino de 
Ciências, uma vez que esta vem se 
destacando em eventos e periódicos 
da área. Outro motivo é a falta de 
pesquisa que concilie os resultados 
empíricos com as vozes dos 
professores envolvidos no processo, 
destacando suas dificuldades, 
anseios e experiências. 

 
Este artigo traz as experiências 

de três professores da educação 
básica que vem trabalhando com a 
abordagem CTSA. Nossa proposta é 
socializar tais experiências no intuito 
de compartilhar as ansiedades e 
resultados de trabalhos nesta 
perspectiva de ensino, o que 
representa um avanço para o ensino 
de Ciências e uma conquista para 
professores que tem se esforçado em 
melhorar sua prática e favorecer o 
aprendizado crítico dos estudantes. 

 
Conceitos relevantes ao ensino de 
Ciências: Subjetividade, valores e 
ética 

A abordagem CTSA pode 
ser trabalhada levando em 
consideração a influência que o 
aprendizado tem sobre o estudante 
em sua visão de mundo, seus valores 
morais e éticos, bem como seu 
posicionamento frente às decisões 
sociais (AULER, 2001; RICARDO 
2007). Notamos que a construção 
dos saberes é subjetiva, uma vez que 
o professor também é sujeito que 
sofre a influência do desenvolvimento 



 

 
 

 

Científico e Tecnológico e se 
encontra na condição de subjetivar 
seus estudantes, estimulando neles 
uma visão crítica de mundo e 
encorajando-os a se posicionarem 
em decisões sociais. Ricardo (2007) 
chama a atenção ao papel da mídia 
na tomada de decisão em assuntos 
de ordem política. Acrescente-se a 
influencia que os meios não formais 
de divulgação e educação científica e 
tecnológica assumem na subjetivação 
dos estudantes, uma vez que tais 
espaços têm todo um planejamento e 
um discurso embutidos na forma de 
textos, objetos e a relação entre 
coleção, pesquisa e exposição 
apresentadas ao público 
(MARANDINO, 2001). Com respeito a 
uma postura ética, entendemos como 
sendo o modo de agir do indivíduo 
que reflete sobre suas ações e toma 
decisões com consciência de seus 
atos e possíveis consequências, o 
que difere do conceito de moral que 
se fundamenta na obediência a 
normas, costumes ou mandamentos 
culturais, hierárquicos ou religiosos 
(FOUCAULT, 1979). Ética está 
relacionada ao ato reflexivo do 
indivíduo. É construída a partir das 
subjetividades existentes dentro de 
determinado espaço e/ou sociedade, 
as quais estabelecem regras, 
costumes, normas e valores para a 
formação de uma convivência 
harmoniosa entre os indivíduos que 
ali se relacionam, ou segundo, 
Foucault (1979), exercem relações de 
poder. Compreender como essas 
relações estão sendo perpetuadas ao 
longo da história da sociedade e 
como vêm sofrendo influência por 
parte do discurso científico e 
tecnológico, ajuda-nos a pensar em 
um ensino de Ciências diferente 

daquele que recebemos. 
Constatamos a importância de 
compreender a prática docente, suas 
intenções, ações e formas de 
trabalho como grandes mediadores 
de uma possibilidade de 
transformação. Essa ideia é reforçada 
por BONOTTO (2003), enfatizando 
que o trabalho abrangente com 
valores deve ter as seguintes 
características: ser específico; ser 
transversal e ser sistemático e deve 
ser realizado em três dimensões: 
cognitiva, afetiva e ação. Puig (1998) 
considera que o trabalho com valores 
em sala de aula deve formar sujeitos 
autônomos, emancipados e críticos 
para a ação no mundo, que 
construam formas de vida mais 
justas. 

  
Os caminhos Metodológicos 

Diante dessas 
possibilidades, buscamos relatos no 
GECTSA, de educadores sobre suas 
experiências da inclusão nas suas 
práticas de ensino, dos princípios de 
subjetividade, ética e valores numa 
abordagem CTSA. A referente 
pesquisa se deu sob o olhar 
interpretativo da pesquisa qualitativa 
segundo Denzin e Lincoln (2006). 
Realizamos entrevistas e um 
questionário semiestruturado 
contendo as seguintes questões: 1- 
Você trabalha ou trabalhou valores e 
ética na abordagem CTSA? 2- Relate 
uma das experiências, citando as 
dificuldades. 3 - Ao trabalhar valores 
e ética, percebe como estes são 
apresentados de maneiras diferentes 
em resultado da subjetividade de 
cada indivíduo? E como podem ser 
as construções coletivas, em 
resultado da subjetivação do 
professor? 



 

 
 

 

 
Participaram desta 

pesquisa três professores que são 
membros do grupo de estudo 
GECTSA, sendo identificados por 
professor A, B e C. O professor A 
realizou sua intervenção no 6º ano do 
ensino fundamental, em uma turma 
de 36 alunos, trabalhando o meio 
ambiente com o tema “Atmosfera” na 
disciplina de Ciências. O professor B 
trabalhou o tema “Transportes” com 
uma turma da 1ª etapa da EJA, 
noturno na disciplina física. O 
professor C trabalhou o tema 
“trânsito” no 1º ano do ensino médio 
regular, manhã na disciplina física. 
Todas as intervenções foram 
realizadas em escolas públicas, 
sendo os estudantes de realidades 
bem distintas. 

 
As experiências aqui 

compartilhadas são resultados de 
encontros dos dois semestres de 
2013, onde as dificuldades em 
implementar a abordagem CTSA 
foram discutidas a fim de encorajar os 
participantes do grupo a saírem das 
discussões teóricas e vivenciarem em 
suas práticas a abordagem CTSA. 

 
Resultados e discussões  

As entrevistas com os 
professores nos possibilitou confirmar 
que trabalhar com a abordagem 
CTSA em sala de aula envolve 
dificuldades, estas relacionadas com 
a prática docente, bem como com as 
diferentes realidades em que estão 
inseridos os estudantes, o que 
envolve sua subjetividade e os 
valores e éticas que proveem da 
cultura em que estes se encontram 
inseridos. Observamos que os 

mesmos apontam a consciência do 
seu papel na aprendizagem do 
estudante, assim como o reflexo do 
trabalho com valores e ética para 
uma formação cidadã.  

 
Em relação à primeira 

pergunta referente ao trabalho em 
uma abordagem CTSA, incluindo 
valores e ética, os professores 
deixaram claro que trabalhavam com 
valores como respeito, cooperação e 
criatividade. Sobre essa questão os 
professores afirmaram: 

 
Não consigo perceber o tema valores e 
ética trabalhados de modo 
independente. Nas minhas 
experiências com CTSA valores e 
éticas estão inseridos no processo, 
nos cuidados com a orientação dos 
projetos, nas escolhas das estratégias, 
na valorização da criatividade dos 
nossos alunos, nas relações de 
cooperação entre os diferentes 
sujeitos, no respeito e consideração 
nas interações professor-aluno, aluno-
aluno, professor-professor – Professor 
A. 
 

Referente à pergunta 2, os 
três professores tiveram experiências 
no contexto abordado e expressaram 
suas dificuldades quanto a trabalhar 
valores e ética, bem como em lidar 
com a subjetividade de cada 
estudante, embora dando destaque a 
diferentes situações e realidades: 

 
[...] uma das dificuldades encontradas 
foi relativa à maneira como os 
estudantes estavam acostumados a 
terem as aulas de física, que eram de 
maneira tradicional, enquanto a 
proposta temática explora a realidade 
social do aluno e coloca os conteúdos 
em função do tema e não o tema em 
função do conteúdo [...] como as 
discussões são a nível de criticidade, 
os estudantes demoram a se adaptar a 
essa proposta pois estavam 



 

 
 

 

acostumados a uma aprendizagem 
onde o conhecimento não era 
construído e sim colocado pelo 
professor – Professor B. 
 

 
No que diz respeito às 

diferentes posturas relacionadas a 
valores e ética dos estudantes, 
devido à sua subjetividade, os 
professores reconheceram:  

 
[...] quando se fala em vida social, o 
indivíduo, com seus valores 
individuais, convive com outros 
indivíduos que, por sua vez, possuem 
valores que podem ser diferentes 
daqueles – Professor C. 

 
Se referindo às 

construções coletivas, que tem 
influência direta do professor e 
podem ser subjetivadas por estes, os 
professores destacaram: 

 
O professor nas construções coletivas, 
deve sempre manter uma postura de 
mediador na construção do 
conhecimento, expondo qualquer tema 
de forma que os estudantes reflitam 
nos dois lados da situação 
apresentada e se posicione a partir de 
sua própria subjetividade [...] 
respeitando o espaço do outro, pois 
vivemos numa sociedade plural com 
respeito às diferenças – Professor B. 

 
[...] uma convivência harmônica no 
coletivo pede que haja ao menos 
respeito em relação a esses valores; 
no entanto, o direito de uma pessoa 
não pode colocar em risco nem ser 
maior do que o direito de outra pessoa 
[...] – Professor C. 

 
Notamos assim que a 

subjetividade, valores e ética estão 
diretamente relacionados com o 
trabalho do professor em sala de 
aula. Ainda são fortes os ranços da 
educação tradicional, levando os 

estudantes a questionarem posturas 
diferenciadas. Percebemos que é 
praticamente impossível realizar 
qualquer intervenção em sala de 
aula, sem levar esses aspectos em 
consideração, se queremos ser bem 
sucedidos com respeito aos nossos 
objetivos de trabalhar os conteúdos e 
temas de forma crítica e no intuito de 
uma formação cidadã de nossos 
estudantes.  
 
Conclusões 
 

O trabalho que realizamos 
mostrou as dificuldades em 
implementar a abordagem CTSA em 
sala de aula. Nossas discussões até 
aqui, como grupo (GECTSA), nos 
mostrou que há ainda grandes 
desafios se pretendemos incluir a 
abordagem CTSA em nossa prática. 
Não nos comprometemos neste 
trabalho em apresentar propostas ou 
estabelecer modelos de como 
trabalhar tal abordagem, pois 
entendemos que a subjetividade dos 
estudantes, seus valores e ética, 
resultantes de sua cultura e meio em 
que estão inseridos, fazem de cada 
turma, cada aula e cada intervenção, 
senários diferentes, em que os 
atores, tanto professores quanto 
estudantes, determinam os 
resultados obtidos, sem com isso 
estabelecer um padrão que possa ser 
aplicado em outra ocasião, com 
outros estudantes ou mesmo outro 
tema.  

 
Defendemos a ideia de 

que na educação, a autonomia e a 
criatividade de cada professor, fará 
de sua aula, sua intervenção, seu 
projeto uma proposta única que 
alcançará seus objetivos dependendo 



 

 
 

 

da maneira como o professor lida 
com as situações que surgem e com 
a subjetividade de cada sujeito 
representativo da situação. 
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RESUMO 
 

Alfabetizar apresenta diferentes significados, dentre eles, apropriar-se do ato da 
leitura e interpretação de textos. Nas Ciências, como na Matemática o seu 
significado torna-se mais abrangente, incluindo, dentre outras a compreensão de 
conceitos, decodificação e utilização de informações diversas do cotidiano e 
utilizá-las. A Educação com enfoque CTS, auxilia ao indivíduo tomar decisões, ter 
uma postura crítica e reflexiva, transformando o meio no qual está inserido. Neste 
sentido, o objetivo do presente artigo é apresentar resultados de uma pesquisa 
que investigou como a educação CTS foi trabalhada com os licenciandos em 
Matemática. Como metodologia foi realizada uma pesquisa qualitativa, tendo 
como amostra duas turmas de licenciandos em Matemática, do quinto e sexto 
semestres, de um curso de oito semestres. Para estes alunos, elaborou-se um 
questionário, com oito questões. Os dados obtidos nestes questionários foram 
interpretados e discutidos. Tal discussão aponta a necessidade de repensarmos 
os cursos que formam os professores para que estes estejam alinhados aos 
pressupostos do movimento CTS, que estão contempladas nos documentos que 
norteiam a Educação Básica Brasileira, mas parecem ainda distantes dos cursos 
de licenciatura. Os resultados apontam que as turmas de licenciandos em 
Matemática não tiveram disciplinas que trabalhassem com enfoque CTS e nem 
que abordassem conceitos como Alfabetização Matemática. Aponta ainda para 
outro problema, o distanciamento do que é Ensinado nos cursos de formação de 
professores com o que se passa nas escolas e o que é proposto para a Educação 
Básica. 
 
 
Palavras chaves: Ensino de Matemática, CTS, Formação de Professores, 
Alfabetização Matemática. 
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Introdução 

O presente trabalho partiu de 
questionamentos sobre a utilização 
de situações que envolvem o 
cotidiano, impacto ambiental, 
aplicação da Ciência e Tecnologia na 
Matemática, propostos pelo autor 
quando do trabalho nas turmas de 
licenciatura em Matemática, 
responsáveis pela formação de 
professores de Matemática para 
Educação Básica. As respostas 
obtidas nos questionamentos, 
apontaram para um fato importante, 
que temas com aspectos CTS não 
foram trabalhados com este grupo de 
alunos. Neste contexto é importante 
na vida de um futuro professor, 
compreender os fenômenos ligados a 
Ciência, a Matemática e outros que 
estão presentes em seu cotidiano, ou 
seja, propiciar a cada indivíduo um 
melhor entendimento das Ciências, 
oportunizando a Alfabetização 
Científica (Chassot, 2001). 

 

Alfabetizar tem diferentes 
significados, Chassot (2001) define 
alfabetizado “aquele que lê e escreve 
(usa letras)”. Acrescenta ainda que 
alfabetizado é muito mais do que 
apenas manusear as letras, é ir além, 
é entender os conceitos, poder 
decodificar informações, ler no 
cotidiano muitas outras informações 
existentes. Para Freire (1987), 
alfabetizar é muito mais do que 
simplesmente efetuar leitura de 
textos, é fazer uma “leitura de 
mundo”, expor o seu pensamento a 
sua ideia e saber defendê-la. Danyluk 
(1998) vê a Alfabetização em 
Matemática como: 

(...) fenômeno que trata da 
compreensão, da interpretação e da 
comunicação dos conteúdos 
matemáticos ensinados na escola, 
tidos como iniciais para a construção 
do conhecimento matemático. Ser 
alfabetizado em matemática, então, é 
compreender o que se lê e escrever 
o que se compreende a respeito das 
primeiras noções de lógica, de 
aritmética e de geometria (Danyluk, 
1998: 20). 

 

Neste contexto vale ressaltar 
que o ser humano deveria dominar 
também as operações linguísticas e 
matemáticas na educação básica, 
mas, como ocorre quando falamos 
em Ciências, observa-se não haver 
um domínio muito amplo do tema, os 
nossos Educandos saem muitas 
vezes da Educação Básica com 
pouco ou quase nenhum 
conhecimento científico, como 
Chassot (2001) comenta: 

É algo impressionante, o quanto 
muitos alunos e alunas, mesmo 
tendo estudado disciplinas científicas 
durante pelo menos três anos no 
ensino médio e desenvolvido estudos 
na área de Ciências durante quatro 
anos no ensino fundamental, 
conhecem muito pouco de Ciências 
(Chassot, 2001: 41).  

 

Percebe-se que o trabalho com 
a disciplina de Ciências no Ensino 
Fundamental e as disciplinas 
responsáveis pelo seu aprendizado 
no Ensino Médio, como Física, 
Química e Biologia restringem-se 
mais ao ensino de conceitos 
(Cachapuz, 1999) e fórmulas do que 
ensino de Ciências propriamente dito, 
o mesmo vem sendo observado em 
Matemática (D‟Ambrósio, 2001).  



 

 
 

 

Torna-se essencial aos 
currículos escolares, a inserção da 
cultura científica e tecnológica por 
meio de uma educação CTS 
(Acevedo, Vázquez e Manassero, 
2003; Membiela, 2002) para a 
preparação para a vida. A 
Matemática corrobora para a inserção 
desta cultura científica e tecnológica,  
para Skovsmose ela funciona como 
«a mais significante introdução à 
sociedade tecnológica. É uma 
introdução que tanto dota os 
estudantes com habilidades técnicas 
relevantes, quanto dota com atitude 
“funcional” em relação à sociedade 
tecnológica» (2001: 32).  

 

Neste aspecto, no Brasil, os 
documentos que norteiam a 
Educação Básica, como os 
Parâmetros Curriculares Nacionais 
para o Ensino Médio (PCNEM) 
apontam que «o impacto da 
tecnologia na vida de cada indivíduo 
vai exigir competências que vão além 
do simples lidar com as máquinas» 
(Brasil, 2000: 41). A velocidade com a 
qual as informações são transmitidas 
exige uma atualização constante dos 
cidadãos para manterem-se no 
mercado de trabalho, indo além do 
Ensino Formal apenas. 

 

Para Baraldi (1999: 36) «todo 
cidadão para ter acesso ao mundo do 
conhecimento científico e tecnológico, 
precisa possuir uma cultura 
Matemática básica que lhe permita 
interpretar e compreender 
criticamente a Matemática do dia-a-
dia». Desta forma, quando o indivíduo 
passa a tomar decisões, ter uma 

postura crítica e reflexiva está pondo 
em prática a Educação CTS, 
transformando o meio no qual está 
inserido.  

 

Para inserção da educação 
CTS, não são necessários materiais 
de elevado custo ou difíceis de serem 
adquiridos, mas, trazer para dentro 
da Escola situações do cotidiano, 
tornar o processo educacional uma 
tarefa mais acessível ao aluno, ao 
utilizar-se das compras de 
supermercado feitas pela família, 
como economizar, o que é supérfluo, 
estruturando um conceito de 
economia doméstica que 
normalmente sequer é ensinado na 
escola, uma análise comparativa de 
preços, entre outros que se 
constituem em importante material 
pedagógico (D‟Ambrosio, 2001: 23).   

 

Assim, aproximar os conceitos 
da realidade na qual os alunos estão 
inseridos torna o processo de 
aprendizagem mais rico e menos 
propedêutico, pois «se a postulada 
Alfabetização Científico-Tecnológica 
estiver calcada no paradigma 
propedêutico/disciplinar/conceitual, 
continuaremos fazendo a mesma 
coisa, apenas mudando o rótulo» 
(Auler, 2003: 14). A inserção de 
conteúdos que envolvam o enfoque 
CTS na Educação Básica é 
importante para que nossos 
educandos tornem-se agentes 
críticos, independentes, 
compreendam a Matemática, a 
Ciência como construção humana e, 
sendo assim, mutável, reconhecendo 
ela presente no cotidiano e utilizando-



 

 
 

 

a para propiciar melhorias no mundo 
em que estão inseridos. 

 

Metodologia 

 A presente pesquisa foi 
desenvolvida no segundo semestre 
de 2013. Para o desenvolvimento 
deste trabalho, optou-se pela 
aplicação de um questionário, 
composto pelas seguintes questões: 

 

01) Você está cursando qual 
semestre da Licenciatura em 
matemática? 

02) Ao longo de sua graduação, 
você se recorda de ter 
estudado em algum momento 
conceito relacionado à CTS 
(Ciência tecnologia e 
Sociedade)? Se sim, o que 
você se recorda? 

03) Quanto a Alfabetização 
Matemática Crítica, o que 
você pensa à respeito? 

04) A forma que a Matemática é 
ensinada nas escolas 
atualmente cumpre o papel de 
formar cidadãos para a vida? 

05) O que precisa ser alterado no 
processo de Ensino de 
Matemática, para que ela 
cumpra o papel de formar 
cidadãos para a vida? 

06) É possível à Matemática 
facilitar a vida dos cidadãos? 
Como? 

07) O que você pensa à respeito 
do currículo de matemática 
trabalhado nas escolas? 

08) Caso você pudesse elaborar o 
currículo de Matemática, 
como você o faria para que 

este cumprisse com a 
formação para a vida dos 
estudantes? 
 

Os alunos, num total de dez 
foram convidados a responder ao 
questionário. Os mesmos cursavam 
os quintos e sextos semestres, de um 
curso de licenciatura em matemática 
de oito semestres. Após a devolutiva 
dos questionários, por parte dos 
alunos, prosseguiu-se na análise dos 
resultados, estes resultados estão 
descritos de maneira qualitativa à 
seguir. 

 
Resultados e Conclusões 
 

Após a aplicação dos 
questionários, as respostas obtidas 
foram bastante questionadoras, pois 
para um curso de Licenciatura em 
Matemática, que visa formar futuros 
professores, espera-se uma formação 
para a vida, próxima da realidade e 
que parta desta para estruturar novos 
conceitos. 

 

A primeira questão serviu 
apenas para identificar o semestre 
que o aluno está cursando. Ao 
analisar a segunda questão, todos os 
entrevistados afirmaram que nunca 
estudaram nenhuma disciplina à 
respeito, ou que tivesse qualquer 
relação com o enfoque CTS. Dois 
destes alunos afirmaram terem 
acompanhado uma palestra sobre 
este tema, que um deles definiu como 
vertente. 

 



 

 
 

 

Na terceira questão, sobre o 
que os alunos pensam sobre 
Alfabetização matemática crítica, 
todos os entrevistados associaram-na 
com o aprendizado de Matemática 
para a vida, que cumprisse o seu 
papel social. Um dos alunos 
respondeu que: «A matemática crítica 

se faz muito necessária no cotidiano das 

pessoas. Ensinar a matemática levando 

em consideração a importância dela nas 

vidas daqueles que estão aprendendo, 

auxilia no processo de ensino-

aprendizagem, e também ajuda na 

criação de um pensamento crítico de tal 

maneira que eles comecem a pensar 

matematicamente e enxergá-la no seu 

dia-a-dia.» Mesmo os alunos não 
tendo estudado sobre CTS ao longo 
do curso possuem uma definição 
pertinente ao tema. 

 

Em relação a questão quatro 
os entrevistados acreditam que a 
Matemática não vem cumprindo seu 
papel para a vida, muitas vezes 
ficando restrita ao preparo para o 
vestibular e distante da realidade dos 
alunos, o que já atua como um 
dificultador. Corroborando com esta 
questão, na questão número cinco, 
acreditam que o ensino da 
Matemática necessita ser 
contextualizado, o que possibilitaria 
aos alunos verificar sua importância 
para a vida. 

 

Para que a Matemática possa 
atuar como facilitadora no preparo 
para a vida, os entrevistados 
acreditam que é necessário aos 
alunos enxergá-la nas questões 
cotidianas, desde as situações mais 

simples até as mais complexas.  
Todos acreditam que a Matemática 
pode atuar como facilitadora na vida 
dos cidadãos de um modo geral, mas 
que para isso necessita ser 
repensada e não ser ensinada 
utilizando-se apenas do rigor 
matemático, tal como na tomada de 
decisão frente ao comprar à vista ou 
a prazo, na tomada de um 
empréstimo, dentre outros. 

 

Talvez tal distanciamento entre 
a teoria e prática, expressada nas 
respostas dadas pelos entrevistados, 
possa ser um dos motivos para a 
resposta a questão número sete, pois 
todos os entrevistados acreditam que 
o currículo proposto possui lacunas, é 
vago, não facilita o fazer pedagógico, 
prejudicando em muito o 
planejamento de uma boa aula. Na 
questão da reformulação do currículo, 
o que mais se destaca é a 
importância dada pelos entrevistados 
a necessidade da contextualização e 
da interdisciplinaridade, alegam que a 
Matemática sozinha não consegue 
atingir os reais objetivos. 

 

Ao final da análise, um fato se 
tornou evidente, enquanto as 
propostas que regulamentam a 
Educação Básica no Brasil propõe o 
Ensino com enfoque em CTS, a 
formação do professor, como 
apontado nas respostas dadas pelos 
entrevistados aponta para outra 
vertente. Trazendo à tona um velho 
problema: a distância entre o que se 
faz na escola e o que se faz na 
universidade em relação a formação 
docente. Outrossim, ressalta-se que 



 

 
 

 

mesmo sem ter estudado ao longo da 
graduação assuntos ligados à CTS, 
os alunos acreditam que este 
enfoque é importante, auxiliando na 
preparação do aluno para a vida.  
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Resumen 

Descripción del Problema 

En la Educación  las prácticas 
pedagógicas son una “Práctica de 
Saber” o práctica de enseñanza a 
través de la cual se realiza la 
reproducción o producciones 
culturales, desde esta perspectiva, la 
práctica pedagógica es una noción 
metodológica, apoyada con el recurso 
de TIC50 que se amplía o se articula a 
realidades tanto teóricas como 
prácticas conceptuales que hacen 
parte activa del quehacer de las 
Instituciones de Educación Superior.  

El tipo de Investigación51 
desarrollada en el presente estudio es 
cuantitativo, transversal – de 
prevalencia (Cross – Sectional).  

El diseño de la Investigación: 
es de corte cuantitativo (tipo 
analítico), aplicando EVA (entornos 
virtuales de aprendizaje). 
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 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
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Superior.(Documento de trabajo). Bogotá, 
D.C. Junio 2010. El término de Tecnologías 
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La práctica pedagógica como 
mediación y mediatización en el 
proceso docente, apoyado en las 
tecnologías, relaciona el aprendizaje 
que se genera en las aulas de clases 
entre el docente y el estudiante, esto 
converge en el proyecto educativo, 
donde el saber, se materializa en la 
generación de ambientes de 
aprendizaje basados en las 
necesidades de los estudiantes y los 
profesores, mediados por procesos 
de interacción e interactividad 
soportados por las TIC.  

La construcción de dichos 
ambientes requiere aspectos 
relacionados con aprendizaje, 
educación, comunicación e 
informática, de ahí que en los 
programas de Pregrado, se 
reconocen aspectos que contribuyen 
a clarificar el complejo proceso de 
análisis, desarrollo, implementación y 
gestión de ambientes de aprendizaje 
interactivos tomando como referente 
un contexto particular,  articulado con 
la educación, y como fundamento en 
la investigación, esto se orienta a 
enriquecer el modelo  pedagógico de 
la Institución. 

El Objetivo del artículo es 
contribuir al mejoramiento de la 
calidad de la educación mediante la 
cualificación del profesional en el 
campo pedagógico para mejorar las 
prácticas pedagógicas orientadas al 
Uso y Conocimiento pedagógico de 
las nuevas tecnologías como 
instrumento de desarrollo de 
ambientes virtuales de aprendizaje.  

Dentro de los objetivos 
específicos del curso de “Diseño y 
Mediación Pedagógica virtual” está el 

mailto:edituniv@reuna.cl


 

 
 

 

consolidar las modalidades de B-
Learning y E-Learning en la 
Fundación Universitaria de 
Popayán52, apoyándonos para ello en 
el sistema de gestión de aprendizaje 
institucional Moodle. Ver Anexo 1, 
curso: “Diseño y Mediación 
Pedagógica Virtual”. 
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 FUP. Fundación Universitaria de Popayán. 



 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema  Tiempo  (horas) Modalidad 

Las TIC en la Educación.  
Características Pedagógicas  de la Educación Virtual. 
La planeación didáctica del proceso de enseñanza.  
Modelo didáctico para el diseño de espacios virtuales de aprendizaje. 
Características básicas del  Sistema de Gestión de Aprendizaje Moodle. 

 
 
 

14 

 
 

4 horas presenciales 
y 10 horas Virtuales 

Aprendizaje 2.0 
Formulación de los Objetivos de Aprendizaje 
Diseño didáctico de Recursos digitales  para la  socialización de  
información: 

 Etiquetas  de información 

 Gestión de archivos 

 Enlaces a recursos 

 Diseño de páginas y libros digitales (Hipertextos) 

 
 
 

14 

 
 

4 horas presenciales 
y 10 horas Virtuales 

Herramientas web 2.0 para la detección del plagio. 
Diseño didáctico  de   Actividades para la aprehensión y construcción del 
conocimiento: 

 Sincrónicas 

 Asincrónicas 

 Para el trabajo individual y/o colaborativos 

 Diseños de Cuestionarios, Encuestas y Consultas 

 Valoración de las actividades 

 
 
 

14 

 
 

4 horas presenciales 
y 10 horas Virtuales 

Total  42  

Anexo 1. Estructura del Curso de “Diseño y Mediación Pedagógica Virtual 
 

La  Fundación Universitaria de Popayán,  hace extensiva a otras 

http://fup.edu.co/UV/moodle/mod/folder/view.php?id=1971


 

 
 

 

La Fundación Universitaria de 
Popayán,  hace extensiva a otras 
instituciones, la Unidad académica 
virtual y a distancia UNIVIDA53”, la 
cual está dirigida a todo tipo de 
profesionales que se encuentren en 
diferentes campos disciplinares al de 
la educación y estén interesados en 
cualificar su práctica educativa con el 
uso de TIC, a través de la formación 
de competencias pedagógicas y 
didácticas que permitan potenciar el 
aprendizaje de los estudiantes. 

 

Metodología 
 

La Metodología de Formación y 
Capacitación que se maneja en 
UNIVIDA a través de Planes TIC, con 
la “Escuela para la formación en 
TIC”, tiene como modalidad: la 
presencialidad B-Learning y la 
virtualidad E-Learning, que se 
desarrolla a través de la metodología 
de módulos; los cuales presentan una 
modalidad teórico - práctica, a través 
de la cual se busca que los docentes 
expongan, conceptualicen, genere 
debate, reflexiones alrededor del 
concepto de TIC y los estudiantes 
reciben asesoría personalizada a 
través de sus tutores.   
El estudiante podrá acceder a los 
contenidos modulares diseñados a 
través del Campus Virtual, desde 
cualquier punto de Internet, contando 
con:  
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 UNIVIDA. Unidad Académica Virtual y a Distancia. 

 

 Contenidos modulares en 
formato web.  

 Acompañamiento permanente 
de tutores virtuales.  

 Acceso al Aula Virtual de los 
Programas de Pregrado. 
 

La formación en investigación en 
los programas de Pregrado aborda la 
comprensión del concepto de la 
Sociedad del Conocimiento 
buscando la integración por la 
innovación, la creatividad y la 
formación.  
 

En tal sentido la Investigación 
sugiere una mirada multidimensional 
de los problemas, fenómenos, 
situaciones, eventos, teorías y 
prácticas del camino investigativo que 
se desarrolla con cada uno de los 
Módulos, como resultado final se 
refleja en el proyecto que el 
profesional alcanza para desarrollarlo 
en su vida laboral. Esta mirada de la 
investigación en Planes TIC con la” 
Escuela para la Formación en TIC”, 
se aproxima a la construcción de una 
cultura investigativa con el uso 
apropiado de las TIC, como espacio 
para la transformación y 
conceptualización del campo de la 
educación mediada por tecnologías 
de la información y comunicación con 
condiciones propias para la 
integración del profesional en la 
Sociedad del conocimiento, tal como 
se observa en la gráfica Nº154.  
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Grafica Nº1. Desarrollo de Investigación aplicado al proceso de enseñanza-aprendizaje 
   

 

En consecuencia, la investigación en la formación y capacitación por Planes TIC, 
está concebida como parte integral del proceso de formación del docente - 
estudiante. De ahí que la metodología de la investigación se plantea desde el inicio 
para que el estudiante refleje los conceptos y experiencias a través del trabajo por 
modulo que entregará como resultado del aprendizaje obtenido en el desarrollo de 
cada asignatura por medio de módulos y unidades temáticas, para ello se plantea 
un acompañamiento permanente del profesional en la investigación. 

 

Uso y conocimiento 
de TIC 



 

 

Marco Teórico 

 

I. Sociedad del 

conocimiento, sus 

necesidades educativas y 

TIC 

 

Las Organizaciones y las personas 

en la Sociedad del Conocimiento y 

la Creatividad 

 

Es importante destacar los 
términos para poder comprender el 
concepto de sociedad del 
conocimiento que nos refiere desde el 
ejercicio de la Practica Pedagógica 
Universitaria en el campo de las TIC, 
a vislumbrar el uso de internet como 
parte de las metodologías para 
impartir cursos de actualización 
permanente, esto nos lleva a 
reconceptualizar el rol del Docente 
frente al estudiante en las aulas de 
clase, para tener una 
retroalimentación del proceso.  

 

Los procesos de formación 
en espacios virtuales apoyados 
por TIC; son alternativas de 
educación relativamente nuevas cuya 
consolidación teórica y práctica está 
en sus inicios. Relativamente son 
pocos los países que en la actualidad 
ofrecen a la sociedad el servicio de 
programas de enseñanza completos 
de educación virtual acreditados, de 
cuyo accionar se puedan derivar 
procesos curriculares virtuales 
conducentes a títulos de pregrado, 
postgrado o doctorado completos. 

La formación virtual es un 
proceso educativo reciente en la 
sociedad, y tiene problemas 
estructurales por solucionar, entre los 
cuales, y sin hacer una enumeración 
exhaustiva, se encuentran: Primero, 
la autenticidad de la evaluación, para 
asegurar que la IEV tenga la plena 
seguridad de que realmente el 
alumno que aplica a la educación 
virtual no suplante su identidad; 
segundo, la construcción de espacios 
virtuales, porque se integra la 
educación, la informática y el diseño 
gráfico  en el diseño de la clase 
virtual; tercero, la construcción de 
currículos virtuales, por la 
organización de espacios y tiempos 
curriculares de los actores; que 
estando en zonas geográficas 
distribuidas a nivel  mundial. 
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RESUMO 
 
Nos últimos anos, no Brasil, pode-se perceber o crescimento da oferta de ensino 
técnico de nível médio, principalmente nos Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia, que vem passando por um período de expansão.  Dentro 
deste contexto no presente trabalho objetivou-se levantar e compreender as 
atitudes e crenças CTS de duas amostras de estudantes do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Essa amostra era 
composta por estudantes que fazem seu ensino médio concomitante com a 
educação profissional, e por outro grupo que já possui a escolaridade básica e 
cursa no instituto apenas o curso na modalidade subsequente. Para este estudo 
foram utilizados uma escala de likert e um questionário aberto. Os resultados 
demonstram que predomina entre ambos os grupos de estudantes pesquisados 
uma visão positivista com clara percepção de concordância com o mito 
salvacionista sobre a interação de C&T com a sociedade. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Atitudes e Crenças, CTS, Educação Profissional, Ensino 
Integrado 
 
 
 



 

 
 

 

INTRODUÇÃO 
 
As crenças e atitudes 

adquiridas ao longo da vida justificam 
algumas ações em relação à ciência 
e a tecnologia (C&T), tais como a 
menor tendência de escolha de 
carreiras científicas entre as 
mulheres, ou falsas ideias que levam 
os estudantes a acreditarem que os  
 
 
cientistas realizam seus trabalhos 
isolados. (Manassero Mas & 
Vázquez, 2001: 149)  

 
Paralelamente, Marmitt et ál. 

(2008) ao discutirem a relação entre 
as atitudes e crenças dos estudantes 
e o desempenho em matemática 
definem crenças como a tradução do 
termo inglês ‗beliefs‘ significando para 
aquele contexto as concepções que 
as pessoas apresentam em relação à 
matemática.  

 
Ademais, Vieira & Martins (2005) ao 
discutirem as crenças de professores 
em exercício sobre as relações CTS, 
afirmam que estas têm fortes 
implicações para as propostas de 
formação inicial e continuada de 
formação de professores. 

 
Por sua vez, quando falamos 

de atitudes, à maneira do que 
acontece com as crenças, o senso 
comum associa este termo à ação. 
Para este trabalho, no entanto, faz-se 
uso do conceito expresso por 
Manassero Mas & Vázquez (2001: 
149). 

 
 Dentro deste contexto que é 
que emerge como preocupação deste 

trabalho investigar as atitudes e 
crenças dos estudantes de ensino 
técnico do Instituto Federal do Rio 
Grande do Norte (IFRN), instituição 
que compõe a rede brasileira de 
educação tecnológica. 
 
METODOLOGIA 
 

Nesta pesquisa foram 
utilizados três instrumentos: uma 
escala do tipo Likert, uma escala de 
Diferencial Semântico e um 
questionário aberto. Ambas as 
escalas possuem 22 itens (assertivas 
ou comparações) e foram adaptadas 
a partir de estudos anteriores (Nunes 
et ál., 2011; Nunes et ál., 2013). Aqui 
apresentamos os resultados da 
escala de likert e de uma das 
questões abertas visando um estudo 
quali-quantitativo segundo o 
paradigma emergente na pesquisa 
em ensino de ciências. 

 
Para a escala de Likert foram 

atribuídos valores entre -2 e +2, e os 
dados tratados com medidas de 
estatística básica, enquanto a 
questão aberta foi analisada com 
elementos de análise de conteúdo. 
Responderam ao questionário 49 
estudantes de cursos técnicos na 
modalidade integrada e 46 
estudantes da modalidade 
subsequente. 
 
RESULTADOS 
 
 Conforme podemos 
perceber, a Figura 1 mostra que os 
estudantes de ambas as modalidades 
de ensino possuem uma atitude geral 
muito positiva em relação à Interação 
Ciência-Tecnologia-Sociedade, o que 



 

 
 

 

pode ser percebido em uma 
predominância de valores positivos 
para a média de respostas à escala. 
O que indica grande concordância 
com as assertivas que trazem 
afirmações que reconhecem o caráter 
benéfico de C&T e discordância das 
assertivas que trazem afirmações 
sobre malefícios do uso da C&T. 
Nota-se ainda que para o conjunto de 
22 assertivas apenas três em cada 
grupo apresentaram um valor 
negativo expressando uma crença 
negativa sobre o aspecto em 
particular. 

Este resultado corrobora 
resultados anteriores nos quais 
Nunes et ál. (2011) e Nunes et ál. 
(2013) analisam crenças diferentes 
amostras de estudantes da rede 
federal de educação tecnológica. 

 
 Percebe-se, no entanto uma 
leve diferença entre as duas 
populações pesquisadas na mesma 
Figura, onde os estudantes de ensino 
integrado apresentam valores médios 
maiores para um número significativo 
de assertivas, entre as quais citamos: 
A1, A2, A3, A8, A10, A11, A14, A18, 
enquanto os estudantes do ensino 
técnico na modalidade subsequente 
apresentaram valores maiores para 
A4, A5, A7, A17, A20. 
 
 Esses dados nos dão indícios 
de que os estudantes do integrado 
acreditam em maior proporção nos 
benefícios da interação de C&T com 
a sociedade, enquanto os estudantes 
dos cursos técnicos subsequentes 
apresentam valores maiores em 
diferentes categorias.  



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Figura 1. Crenças sobre C&T na escala de Likert 

 
 



 

 
 

 

Pode-se inferir o exposto quando 
analisamos em conjunto as assertivas 
A1, A3, A8 e A14, respectivamente: 
 
A1: Temos um mundo melhor para 
viver graças à ciência;  
A3: A ciência e a tecnologia 
privilegiam os ricos; 
A8: A ciência dá resposta às nossas 
necessidades;  
A14: Nossa expectativa de vida é 
maior por causa da ciência e da 
tecnologia. 

Todas versando pertencentes 
à primeira categoria (C&T- 
Sociedade). 
 

Em seguida analisamos as 
respostas à seguinte questão aberta: 

 
 
} 
Na sua concepção, como 

são escolhidos os temas para fazer 
uma pesquisa científica? 

 
Como se pode perceber na 

Tabela 1 os estudantes acreditam em 
sua maioria que os temas de 
pesquisa científicas são escolhidos 
para resolver problemas da 
sociedade em geral, ou melhorar a 
qualidade de vida das pessoas. 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 1: Escolha de temas para pesquisa científica 

Categoria Frequência - Subsequente Frequência - integrado 

Resolver 
Problemas/ 
Melhoria da 
qualidade de vida 

40,8% 52,2% 

Razões internas da 
ciência 

22,4% 15,2% 

Razões pessoais do 
pesquisador 

24,5% 23,9% 

Temas importantes/ 
atuais 

4,1% 8,7% 

Outros 6,1% - 

 



 

 
 

 

Quando comparamos os 
dois grupos separadamente, 
notamos uma pequena diferença, 
onde a ideia de uma ciência 
voltada ao bem-estar social 
aparece com maior frequência nas 
respostas dos estudantes do 
ensino médio integrado, o que 
reforça a ideia de que este grupo 
possui uma atitude geral mais 
positiva e com indícios de uma 
visão positivista sobre C&T. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os resultados obtidos nesse 
trabalho nos levam a inferir que os 
estudantes de cursos técnicos de 
nível médio do IFRN apresentam uma 
atitude geral muito positiva em 
relação à interação da Ciência e 
Tecnologia com a Sociedade, o que 
parece ser mais acentuado no grupo 
de estudantes mais jovens, nos 
cursos técnicos integrados. 

 
 Essa atitude geral positiva 
pode ser compreendida como uma 
postura ingênua ou mesmo positivista 
que leva a uma fé cega em C&T, e 
que pode contribuir para a 
permanência do modelo de decisão 
tecnocrática, tão comum em nosso 
país.  
 
 Como podemos notar, 
principalmente nas respostas ao 
questionamento aberto, há por 
parte dos estudantes a confiança 
de que a ciência resolverá todos os 
problemas sociais, o que nos leva 
a inferir a forte crença no mito 
salvacionista. 
  

Dentro deste contexto, se faz 
necessário que o IFRN inclua em 
suas propostas curriculares 
componentes que possam dialogar 
com as atitudes e crenças que 
seus estudantes possuem a fim de 
favorecer posturas mais críticas 
em relação à C&T. 
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Anexo - Escala de Likert 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ASSERTIVAS 

1 Temos um mundo melhor para viver graças à ciência. 

2 Somente algumas pessoas são capazes de aprender ciências 

3 A ciência e a tecnologia privilegiam os ricos. 

4 O desenvolvimento da ciência ajuda as pessoas em qualquer 
localidade. 

5 Sem a ciência e a tecnologia o nosso planeta seria mais limpo 

6 A ciência e a tecnologia são um risco a saúde. 

7 A ciência (ensinada nas escolas) tira a curiosidade dos alunos. 

8 A ciência dá resposta às nossas necessidades 

9 A ciência e a tecnologia oferecem soluções para a poluição. 

10 Todos podem aprender ciências 

11  O buraco na camada de ozônio é  causado pelo desenvolvimento da 
ciência e tecnologia. 

12  A ciência, que é ensinada na escola, é complicada 

13 O cidadão não interfere nos avanços científicos  e tecnológicos 

14 Nossa expectativa de vida é maior por causa da ciência e da tecnologia. 

15 Estudar ciências ajuda a pensar melhor 

16 O desenvolvimento da ciência e a tecnologia são origem dos impactos 
ambientais  

17 Para se destacar em ciências a pessoa precisa ser muito inteligente 

18 A ciência ensinada na escola ajuda os estudantes em seu cotidiano. 

19 Quanto mais conhecimento cientifico existe, mais preocupação há para  
nosso mundo. 

20 A ciência ajuda a preservar e recuperar a natureza. 

21 Quem estuda ciências consegue resolver mais problemas 

22 Os cientistas se preocupam com o meio ambiente 
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RESUMO 
 
 
Neste estudo descrevem-se e analisam-se as dissertações e teses da 

Universidade de Aveiro, em Portugal, que lidaram com o ensino de ciências na 
perspectiva CTS no 1º Ciclo do Ensino Básico (1º CEB). Procura-se investigar as 
características e tendências dessa produção e suas contribuições para a formação 
de professores desse nível escolar. Foram selecionadas 23 pesquisas 
classificadas quanto ao ano de defesa, orientador, área de conteúdo e foco 
temático. Os trabalhos orientados numa perspectiva CTS representaram 48% do 
total de trabalhos, constituindo um referencial importante para as pesquisas da 
Universidade de Aveiro voltadas para a educação científica escolar no 1º CEB.  

 

Palavras-chaves: ensino de ciências, perspectiva CTS, anos iniciais escolares, 
produção acadêmica, Universidade de Aveiro. 
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Introdução 
 
Diversos autores vêm 

ressaltando a importância da 
perspectiva CTS na educação escolar 
motivando a reflexão a respeito das 
interações da Ciência, Tecnologia e 
Sociedade e uma ampla 
compreensão pública da ciência e da 
cidadania ativa (Cachapuz et al., 
2008; Vieira, 2003). A formação do 
cidadão crítico é um atributo da 
perspectiva CTS, na qual o 
conhecimento está ligado ao 
processo de conscientização do 
indivíduo e aproximação crítica da 
realidade (Fernandes, 2009), além de 
desenvolver uma visão holística e 
integradora da Ciência, desocultando  
as interações CTS, mostrando a 
Ciência como atividade humana 
dinâmica e integrada no ambiente 
dos alunos (por exemplo, Aikenhead, 
2009; Solbes, Vilches, 2002 apud 
Vieira et al., 2011).  

 
Vieira et al. (2011) salientam 

a importância de, logo nas primeiras 
etapas de formação dos alunos, 
incorporar elementos básicos da 
cultura científica que impregna as 
sociedades atuais, contribuindo para 
a compreensão dos problemas do 
mundo e para a construção de 
propostas de solução. Os autores 
destacam a importância de uma 
orientação que seja capaz de 
mobilizar conhecimentos, 
atitudes/valores e capacidades de 
pensamento na resolução de 
situações-problema e na tomada de 
decisão. 

 
Nesse contexto buscamos 

investigar quais as características e 

tendências das dissertações e teses 
produzidas na UA com respeito ao 
ensino de ciências no 1º CEB na 
perspectiva CTS e suas contribuições 
para a formação de professores. 

 
Procedimentos 

Metodológicos  
 
Com o objetivo de investigar 

quais as características e tendências 
das dissertações e teses produzidas 
no Departamento de Educação da 
Universidade de Aveiro com respeito 
ao ensino de ciências na perspectiva 
CTS no 1º CEB (1º ao 4º ano de 
escolaridade obrigatória) realizamos 
uma pesquisa do tipo estado da arte.  

 
As pesquisas de estado da 

arte constituem-se em inventários 
descritivo-analíticos e avaliativos da 
produção em determinado campo de 
conhecimento. Buscam identificar e 
descrever a produção selecionada, 
analisar suas características e 
tendências, evidenciar avanços, 
contribuições e eventuais lacunas, 
enfim, compreender e avaliar o 
campo temático de pesquisa em 
questão, do ponto de vista teórico-
epistemológico, histórico e 
metodológico entre outros aspectos. 
A depender da finalidade da 
investigação, do nível de 
aprofundamento pretendido pelo 
pesquisador e da complexidade do 
objeto de estudo, esse tipo de 
pesquisa pode ser configurado com 
uma natureza mais panorâmica e 
descritivo-analítica, opção deste 
trabalho, ou com uma natureza mais 
compreensivo-avaliativa do campo de 
pesquisa escolhido (Soares, 1989; 
Ferreira, 2002). 



 

 
 

 

 
Realizamos uma busca no 

Repositório Institucional da UA 
(http://ria.ua.pt/) em novembro de 
2012, acessando as produções 
defendidas no Departamento de 
Educação. A partir da palavra-chave 
„ensino de ciências‟ localizamos 544 
Dissertações e 122 Teses, 
selecionando primeiramente os 48 
trabalhos que abrangeram 
exclusivamente o ensino de ciências 
no 1º CEB. Em seguida, 
selecionamos aqueles que 
abordavam a perspectiva CTS 
explicitamente em seus resumos, 
resultando em 23 Dissertações de 
Mestrado. 

 
A partir da leitura dos 

resumos, os trabalhos foram 
classificados segundo os seguintes 
indicadores, adaptados de Megid 
Neto (1998): Orientador; Ano de 
defesa; Área de Conteúdo (Biologia; 
Física; Química; Geociências; 
Educação Ambiental; Saúde e 
Sexualidade; Geral-Ciências 
integradas; Outra área) e Foco 
Temático (Currículos e programas; 
Formação de professores; Conteúdos 
e métodos; Recursos didáticos; 
Características do professor; 
Características dos alunos). Os 
dados de classificação foram 
inseridos em uma planilha Excel, 
através da qual pudemos identificar 
características comuns e tendências 
das pesquisas. 

 
Análise e discussão dos 

dados 
Em relação aos 

Orientadores dos trabalhos, quatro 
professores se destacaram quanto ao 

número de orientações voltadas para 
o ensino de ciências no 1º CEB na 
perspectiva CTS: Maria Isabel 
Martins e Lucília dos Santos com 
cinco orientações cada, Rui Marques 
Vieira com quatro orientações e Maria 
de Fátima Paixão com três 
orientações. 

 
Quanto à distribuição pelos 

Anos de Defesa, notamos certa 
flutuação dos trabalhos ao longo dos 
anos. No entanto, o ano de 2007 se 
destacou dos demais, com 13 
trabalhos. Nesse ano, estudantes do 
curso de mestrado em ensino de 
ciências no 1º CEB defenderam suas 
dissertações.  

 
Quanto à Área de Conteúdo, 

localizamos dois trabalhos voltados 
para a área de Física. Um deles 
implementou e avaliou recursos 
didáticos sobre Alavancas 
(Movimentos e Mecanismos) numa 
orientação CTS; o outro desenvolveu 
e aplicou recursos didáticos sobre 
Forças e Movimentos no Jardim da 
Ciência da Universidade de Aveiro, 
uma espécie de Centro não-formal de 
Ciências, que se encontra sedeado 
no Departamento de Educação.  

 
Dois trabalhos envolveram 

temas ou conteúdos de Biologia. O 
primeiro, abordou a Agricultura 
ambiental e buscou sensibilizar as 
crianças para mudanças de atitudes 
em relação ao ambiente. O segundo, 
tratou de aspectos relacionados à 
higiene do corpo humano e dos 
alimentos.  

 
Um trabalho foi classificado 

na área de Geociências, pois 

http://ria.ua.pt/)


 

 
 

 

concebeu e validou recursos 
didáticos na perspectiva CTS para o 
4º ano sobre o tema Água como 
agente modelador do relevo.  

 
Três trabalhos abrangeram 

questões de Educação Ambiental. 
Um deles já comentado na área de 
Biologia. O segundo, elaborou uma 
proposta didática sobre Mobilidade 
Sustentável na perspectiva Ciência-
Tecnologia-Sociedade-Ambiente 
(CTSA). O terceiro, implementou 
atividades de trabalhos práticos com 
orientação CTS sobre o tema Energia 
e Sustentabilidade.  

 
Quatro trabalhos abordaram 

a área de Saúde e Sexualidade. O 
primeiro, discutiu a elaboração de 
estratégias e recursos didáticos sobre 
Açúcares e gorduras na alimentação. 
O segundo, tratou da Educação 
Sexual em alunos com necessidades 
educativas especiais, através da 
implementação de um programa no 
âmbito da Sexualidade e Reprodução 
Humana numa perspectiva CTS. O 
terceiro estudo elaborou uma 
proposta didática sobre o tema A 
fome no mundo. O quarto trabalho já 
foi comentado junto à área de 
Biologia. 

 
Um trabalho foi na área Geral 

– Ciências integradas e também em 
Outra Área, pois procurou integrar as 
Ciências, a Matemática, as 
Expressões e as Tecnologias de 
Informação e Comunicação por meio 
da elaboração, implementação e 
avaliação de recursos didáticos. 

Podemos notar que, embora 
todos os trabalhos se direcionem 
para o ensino de Ciências da 

Natureza no 1º CEB, quase a metade 
deles abordou conteúdos de uma 
área específica (Biologia ou Física ou 
Geociências), às vezes integrados a 
aspectos de Educação Ambiental ou 
Educação em Saúde. Os trabalhos 
que abrangeram temas de Educação 
Ambiental ou Saúde e Sexualidade 
na perspectiva CTS sinalizam que 
essas áreas estão em sintonia com a 
educação científica em espaços 
formais ou não formais, à 
semelhança com o que 
historicamente ocorre com o ensino 
de ciências no Brasil.  

 
Quanto aos Focos 

Temáticos de investigação, 
procuramos classificar o tema central 
tratado em cada pesquisa, uma vez 
que muitas delas apresentaram dois 
ou mais focos de interesse. Nos 
trabalhos analisados pudemos notar 
o predomínio dos focos temáticos 
vinculados a elementos internos do 
processo ensino-aprendizagem, mais 
voltados para o cotidiano do 
professor e sua prática pedagógica: 
Recursos Didáticos (11 pesquisas); 
Conteúdo e Método (07 pesquisas); 
Formação de Professores (2 
pesquisas); Currículos e Programas 
(2 pesquisas); Características do 
Professor (1 pesquisa); 
Características dos Alunos (1 
pesquisa). 

 
Onze trabalhos foram 

classificados em Recursos Didáticos, 
foco que concentra estudos de 
avaliação de materiais ou recursos 
didáticos, ou que propõem e/ou 
aplicam e avaliam novos materiais, 
recursos e meios instrucionais em 
situações de ensino formal ou não-



 

 
 

 

formal (Megid Neto, 1998). O 
conjunto desses trabalhos se 
direciona a três aspectos principais: a 
elaboração e validação de recursos 
didáticos para o ensino de ciências 
no 1º CEB; o uso das Tecnologias da 
Informação e Comunicação como 
recurso didático; e a análise de 
manuais e livros didáticos.  

 
No foco Conteúdo e Métodos 

classificamos sete trabalhos que 
propuseram novas métodos de 
ensino e propostas didáticas sobre 
algum tema pertinente à educação 
científica no 1º CEB. 

 
Dois trabalhos dedicaram-se 

a temas relacionados à Formação de 
Professores, sendo um deles 
referente ao Programa de Formação 
em Ensino Experimental das Ciências 
para Professores (PFEEC). Esse 
programa foi implementado em nível 
nacional pelo Ministério da Educação 
de Portugal nos anos de 2006 a 
2010, e visava o desenvolvimento de 
práticas para o ensino das Ciências 
com base experimental. Tal pesquisa 
analisou o impacto do PFEEC nas 
práticas pedagógicas dos professores 
e nas concepções sobre CTS desses 
professores. A outra pesquisa 
também analisou um Programa de 
Formação, porém elaborado pelo 
próprio pesquisador com o objetivo 
de identificar o impacto de um 
programa de formação nas práticas 
didático-pedagógicas dos professores 
sobre Ensino de Ciências centrado no 
Trabalho Prático.  

 
Dois trabalhos foram 

classificados em Currículos e 
Programas. O primeiro concebeu e 

implementou um programa sobre 
Sexualidade e Reprodução Humana 
na perspectiva CTS. O segundo 
analisou documentos oficiais 
(Programa de Estudo do Meio e 
Currículo Nacional do Ensino Básico 
– Competências Essenciais, nas 
áreas de Estudo do Meio e Ciências 
Físicas e Naturais e Educação 
Tecnológica) e concebeu um 
documento integrador das Ciências 
Naturais no 1º CEB. 

 
Uma pesquisa foi classificada 

no descritor Características do 
Professor, que engloba estudos 
diagnósticos das condições 
profissionais do professor da área de 
Ciências, ou que identificaram o perfil 
sociográfico do professor, sua 
estrutura intelectual, suas 
concepções prévias ou alternativas, 
ou ainda que realizaram um 
diagnóstico da prática pedagógica de 
um professor ou grupo de 
professores (Megid Neto, 1998). Essa 
pesquisa buscou compreender qual 
era a sensibilidade dos alunos 
universitários (futuros professores do 
1º CEB) em relação às questões 
ambientais como Sustentabilidade 
Ambiental e Mobilidade Sustentável e 
como eles abordavam essa temática 
em suas práticas. 

 
Uma pesquisa foi classificada 

no descritor Características dos 
Alunos, que engloba trabalhos que 
fazem identificação do conhecimento 
prévio do aluno ou de suas 
concepções alternativas ou ainda 
estudos das atitudes e características 
de um aluno ou grupo de alunos no 
contexto do processo de ensino e 
aprendizagem (1998). A pesquisa 



 

 
 

 

identificou a compreensão de 
crianças do 1º CEB sobre Ciência, 
Tecnologia e Cientistas.  

 
A partir da identificação e 

análise desses trabalhos notamos 
que a perspectiva CTS vem se 
consolidando no Departamento de 
Educação da UA como referencial 
teórico-metodológico para elaboração 
de recursos didáticos e propostas 
metodológicas ou mesmo como tema 
de investigação das pesquisas. O 
ensino contextualizado da Ciência é 
enfatizado nessas pesquisas, assim 
como as interações não lineares 
entre Ciência, Tecnologia e 
Sociedade são abordadas 
objetivando mobilizar os 
conhecimentos e atitudes dos alunos 
nas tomadas de decisões e na 
resolução de problemas. Destacam-
se também as inter-relações do 
movimento CTS com questões 
relacionadas à saúde e sexualidade, 
às questões ambientais e ao 
desenvolvimento do pensamento 
crítico. 

 
A produção acadêmica em 

nível de pós-graduação da 
Universidade de Aveiro (UA), 
Portugal, voltada ao ensino de 
ciências no 1º Ciclo do Ensino Básico 
(CEB) e relativa à perspectiva CTS 
representa cerca de 48% dos 
trabalhos ali produzidos (Fernandes, 
Vieira, Megid Neto, 2013), 
constituindo um referencial 
importante para a pesquisa 
acadêmica e formação de 
professores nessa universidade. 
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RESUMO 

 
Esta pesquisa tem por objetivo conhecer as atitudes dos estudantes do Curso de 
Educação Profissional técnica de nível médio em enfermagem sobre NdC&T/CTS. 
Como pré-teste e pós-teste aplicou-se a questão 60226 do questionário COCTS, com o 
objetivo de diagnosticar atitudes sobre todas as dimensões da Natureza da Ciência 
(NdC). Os estudantes revelaram uma atitude ingênua ao concordarem que todo mundo, 
incluindo os cientistas tentam ser honrados e que os cientistas são honrados em seu 
trabalho porque este afeta o bem estar da sociedade. A grande maioria apresentou uma 
atitude ambivalente e cética ao escolherem como adequada uma frase que afirma que  
alguns cientistas são honrados e outros não. As atitudes dos estudantes em relação à 
questão analisada é um dos exemplos que evidencia o analfabetismo científico a 
respeito da ciência e do funcionamento da comunidade científica como sistema de 
controle e comprovação dos trabalhos dos cientistas. Essas atitudes dos estudantes 
podem estar relacionadas com a omissão do ensino em relação às atitudes e valores da 
ciência e a formação dos professores desses alunos em relação a NdC&T/CTS. A 
formação docente em educação técnica de nível médio em enfermagem precisa ser 
repensada, pois carece de fundamentos em relação a uma visão mais real da Ciência, 
contextualizada dentro de uma abordagem CTS, tornando os estudantes mais aptos e 
eficientes para a sua atividade profissional comprometida com essa visão de ensino. 
 
 
 
Palavras-chave: CTS, sociologia interna, enfermagem, formação docente. 
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Introdução 
 

A investigação didática 
demonstra que alunos e professores 
não têm uma compreensão adequado 
sobre temas da natureza da ciência, 
carecendo melhorar a formação de 
professores e educação dos alunos 
sobre estas questões (um objetivo 
prioritário da AcyT). O diagnóstico das 
crenças de alunos e professores como 
um indicador de ACyT é um problema 
de pesquisa relevante, permite conhecer 
as necessidades iniciais e ajustar o 
projeto de formação. Um currículo 
adequado de NdCyT e um ensino 
adequado engloba aspectos de 
aprendizagem que têm sido tema de 
numerosos trabalhos (Lederman, 2007, 
Acevedo, 2009, Garcia-Carmona, 
Vázquez e Manassero, 2011).  
Esta pesquisa aborda um dos aspectos 
da sociologia interna da ciência: a honra 
dos cientistas, um dos valores da 
comunidade científica. Numa visão da 
epistemologia positivista da ciência 
temos o estereotipo do cientista como 
uma pessoa de mente aberta, imparcial 
e objetiva em suas apreciações, 
honrada, motivado pela vontade de 
conhecer e uma satisfação infinita na 
dedicação ao seu trabalho, mas diante 
as evidências históricas e a inclinação 
para erros e fraudes na ciência, o 
neopositivismo tem distinguido o 
contexto do descobrimento (onde se 
admite ter lugar a influencia da natureza 
humana, valores, interesses, etc.) e o 
contexto de justificação e validação do 
conhecimento. Reichenbach (1966) e 
Manassero e Vázquez (2001) 
consideram que, como consequência 

desta filosofia, as disciplinas científicas 
são oferecidas aos estudantes do 
ensino superior, institutos e escolas de 
uma maneira parcial, excessivamente 
centrada nos conteúdos das disciplinas,  
 
 
os quais chegam aos livros texto e 
manuais científicos como pretexto da 
objetividade e neutralidade que o 
positivismo lógico predica ao 
conhecimento científico, esquecendo os 
fatores contextuais de qualquer 
atividade humana. Este enfoque da 
ciência centrado nos conteúdos como 
conhecimentos elaborados (Gil, 1993), 
nega o processo histórico através do 
qual têm sido construídos esses 
conceitos, produzindo uma imagem de 
ciência que omite os problemas que 
originaram o conhecimento, a evolução, 
as controversas, as limitações ou as 
perspectivas abertas, deformando papel 
do cientista como protagonista e 
responsável principal da ciência. A 
imagem ahistórica da ciência também 
cerceia a influencia da sociedade sobre 
a ciência e os cientistas e a influencia 
da ciência sobre a sociedade, assim 
como as relações com a tecnologia 
(Manassero e Vázquez,2001).  
  

           Segundo Manassero e Vázquez 
(2001) muitos dos resultados desta 
influência são hoje óbvios e estão 
presentes na vida diária de muitas 
pessoas. Por outro lado, a imagem 
negativa do progresso científico forma 
parte importante da consciência atual, 
mas é pouco reconhecida pelas 
instituições científicas. A perda 
substancial do elemento histórico 
produz uma ciência escolar e acadêmica 
que não corresponde a ciência real, 
suas contingências diárias, suas 
pressões, suas casualidades, seus 



 

 
 

 

servidores, suas limitações humanas, 
etc., transmitindo uma imagem inexata e 
distorcida da ciência e dos cientistas. 
Estes conceitos ahistóricos da ciência 
ignoram a influencia social na gênese 
do conhecimento científico, produzindo 
nos estudantes concepções e atitudes 
ingênuas (Vázquez; Manassero, 1997) 
que se manifestam em imagens 
estereotipadas da ciência e dos 
cientistas difundidas de forma ingênua 
na literatura, no cinema ou nos meios de 
comunicação. 

Objetivo 
 Esta pesquisa tem por 
objetivo conhecer as atitudes dos 
estudantes do Curso de Educação 
Profissional técnica de nível médio em 
enfermagem sobre NdC&T/CTS com 
vistas à subsidiar  o corpo docente  para 
o desenvolvimento de estratégias para 
uma efetiva educação de atitudes 
relacionadas com a ciência. 

Metodologia 
Foi aplicada a questão 60226 

referente à honra dos cientistas do 
questionário COCTS. 
 

A questão eleita faz parte do 
banco de dados do questionário COCTS 
composto de 100 questões que foram 
aplicadas a um estudo mais amplo com 
o objetivo de diagnosticar atitudes sobre 
todas as dimensões CTS (Vázquez; 
Manassero, 1997). Cada frase pode ser 
dividida em nove partes. De 1 a 4 
significa desacordo em algum grau com 
a frase em questão, sendo 1 o caso 
extremo e 4 o quase que tende a 
neutralidade. O número 5 indica plena 
indecisão, enquanto que de 6 a 9 indica 
uma concordância, onde o 9 seria a 
completa concordância com a frase. 
Para os respondentes ainda há a sigla 
NE, referente ao não entendimento da 

frase e a NS, que significa não saber 
como responder (Vázquez et al.,2006). 
Considera-se adequada uma resposta 
entre 7 e 9, plausível entre 4 e 5 e 
ingênua entre 1 e 3 (Manassero; 
Vázquez, 2001). Considerou-se 
adequada uma frase que expresse uma 
crença apropriada dentro da história, 
filosofia e sociologia da ciência. A 
plausível seria a que retrata algum 
aspecto dentro da perspectiva citada, 
portanto sendo parcialmente adequada 
ou que apresente tanto pontos de vista 
corretos e incorretos na mesma frase e 
a ingênua seria a que diverge desses 
critérios. As frases serão categorizadas, 
e nos intervalos de 1 a 3 e 7 a 9, 
consideram-se as respostas como 
ingênuas e adequadas, respectivamente 
(Manassero; Vázquez, 2002). Esse 
modelo maximiza a informação 
disponível em cada pergunta do COCTS 
e permite alcançar um grau de precisão 
muito maior na avaliação das atitudes 
CTS (Vázquez; Manassero, 1999).  
Amostra 

A amostra se constituiu de 76 
estudantes de um curso técnico de nível 
médio em enfermagem sendo, 45 
estudantes do curso noturno e 31 do 
curso matutino de uma escola técnica 
situada na capital do Estado de São 
Paulo. Neste estudo foram consideradas 
apenas as atitudes prévias dos 
estudantes. 

Resultados e discussão 
A honra é uma característica 

chave do sistema científico, pois de 
outra maneira, as fraudes e os plágios 
comprometeriam o progresso do 
conhecimento (VÁZQUEZ; 
MANASSERO, 2001). Os resultados do 
levantamento das atitudes dos 
estudantes sobre esta característica dos 
cientistas estão dispostos na tabela 
abaixo. 



 

 
 

 

 

  Questão 
60.226 

Desacordo Indecisos Acordo Não entendo Não sei Total 

  n % n % n % n % N % N % 

I A) 24 31,58 11 14,48 35 46,05 01 1,31 05 6,58 76 100 

I B) 10 13,16 06 7,90 59 77,63 0 0 01 1,31 76 100 

I C) 15 19,73 05 6,58 56 73,69 0 0 0 0 76 100 

P D) 05 6,58 08 10,53 59 77,63 02 2,63 02 2,63 76 100 

A E) 17 22,37 07 9,21 44 57,90 01 1,31 07 9,21 76 100 

P F) 42 55,27 08 10,53 21 27,63 01 1,31 04 5,26 76 100 

A G) 15 19,73 03 3,95 54 71,06 0 0 04 5,26 76 100 

Figura 2: resultados das atitudes dos estudantes sobre a honra dos cientistas 
 
 

Os estudantes apresentam 
atitude ingênua ao concordarem que 
todos, incluindo os cientistas, tentam ser 
honrados. Na frase A 46,05% dizem que 
os cientistas são honrados em seu 
trabalho porque este afeta o bem estar 
da sociedade. Na frase C 73,69% 
acreditam que os cientistas trabalham 
abnegadamente pelo bem estar das 
pessoas e não para governos e 
instituições. Na frase D 77,63% dos 
estudantes concordam que os cientistas 
devem ser honrados porque os 
resultados de suas pesquisas serão 
comprovados por outros cientistas e que 
os resultados de suas pesquisas devem 
ser exatos e precisos. Na frase B 
77,63% dizem que há um controle 
interno ao qual o resultado de trabalhos 
científicos é submetido. Podemos 
afirmar que o grupo de estudantes 
considera como valor de honra o fato de 
que os resultados dos cientistas afetam 
a sociedade, o que nos permite 
conhecer a importância que os 
estudantes outorgam a figura do 
cientista e de seu trabalho dentro da 
sociedade (Luengo, 2012). Pouco mais 
da metade (57,90%) dos estudantes 
escolheram uma  frase adequada (E): 
habitualmente os cientistas são 
honrados em seu trabalho, mas às 
vezes falseiam seus resultados, pois 
necessitam de mais dinheiro para 

investigar, para cumprir prazos, para 
agradar ao governo ou a seu chefe, ou 
porque desejam reconhecimento. 
Inversamente, 55,27% dos estudantes 
discordaram de uma frase plausível (F): 
os cientistas não são honrados em seu 
trabalho porque às vezes falseiam seus 
resultados, pois necessitam de mais 
dinheiro para investigar, para cumprir 
prazos, para agradar ao governo ou a 
seu chefe, ou porque desejam 
reconhecimento. Os estudantes (71,06) 
apresentaram uma atitude geral 
ambivalente e cética ao escolherem 
uma frase adequada (G): alguns 
cientistas são honrados e outros não 
são. Não se pode generalizar porque os 
cientistas são pessoas como as demais. 
A atitude dos estudantes nesta questão 
analisada é um dos exemplos que 
evidencia o analfabetismo científico a 
respeito da ciência e do funcionamento 
da comunidade científica como sistema 
de controle e comprovação dos 
trabalhos dos cientistas.               



 

 
 

 

No movimento CTS está o desejo de 
oferecer , por intermédio da educação 
de atitudes relacionadas com a ciência 
,uma visão mais autêntica da C&T no 
seu contexto social, longe das imagens 
mitificadoras e tendenciosas, ao mesmo 
tempo que reconhece a tecnologia  
como uma atividade diferente, integrada 
e equiparável com a ciência, e não só 
como mera ciência aplicada. A 
equiparação  entre a ciência e 
tecnologia suscita a natureza carregada 
de valores das atividades científicas, de 
modo que a educação atitudinal (moral  
ou ética) é uma consequência 
invevitavel da educação  CTS (Layton , 
1994). Ziman (1994) afirma que a 
debilidade da ciência tradicional não 
está no que ela ensina sobre natureza, 
mas no que não é ensinado, em 
particular suas relações com a 
tecnologia e a sociedade, vazio que 
pretende preencher a educação CTS. O 
objetivo do ensino das  atitudes 
relacionadas à ciência não deve apenas 
promover um ponto de vista particular 
sobre a ciência, mas abrir a formação às 
distintas alternativas que ainda são 
objeto de estudo, debate e, se possível 
escolher, reconhecendo a existência de 
respostas plurais e importantes 
questões sobre a ciência. De fato, 
alguns estudos mostram que a omissão 
do ensino das atitudes e valores da 
ciência, a falta de escolha, estão 
produzindo,  por  padrão, um tipo de 
professores e alunos , principalmente 
positivista e tradicional (Blanco & Niaz, 
1997; Mellado, 1998). Para Gil e 
Carvalho (1995) no pensamento 
docente espontâneo está a atribuição de 
falhas no processo de ensino 
aprendizagem a causas externas. 
Talvez pudéssemos incluir também 
como exemplo, a responsabilização do 

aluno como o fator que impede ou 
dificulta o sucesso desse processo.  

 
Considerações finais 

 

As atitudes dos estudantes na 
questão analisada é um dos exemplos 
que evidencia o analfabetismo científico 
a respeito da ciência e do 
funcionamento da comunidade científica 
como sistema de controle e 
comprovação dos trabalhos dos 
cientistas. Mostra a omissão do ensino 
das atitudes e valores da ciência na 
formação de professores e alunos, 
criando profissionais positivistas e 
tradicionais.  Para sanar esta 
problemática, um bom começo será a 
inserção de uma unidade didática em 
um tema do currículo que discuta o valor 
das teorias errôneas, os erros, as 
fraudes e as intrigas entre cientistas, 
confirmando assim que a ciência é uma 
construção humana e, portanto 
carregada de emoções, acertos e 
desacertos. 
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RESUMO 
 
 
O trabalho traz reflexões sobre a implantação do Enfoque CTS em uma escola 
básica, como possibilidade de formação para professores em exercício. A 
pesquisa envolveu o desenvolvimento de uma proposta de ensino-aprendizagem 
realizada em escola pública, com o acompanhamento da professora de Biologia 
da turma do Eixo Formativo VII, período noturno em uma turma da Educação de 
Jovens e Adultos - EJA. Examinamos as impressões dessa professora a respeito 
do desenvolvimento da proposta desenvolvida. Analisamos os resultados com 
base em três categorias: articulação da tríade CTS, prática didático-pedagógica e, 
percepções dos sujeitos da pesquisa. Neste trabalho, buscamos identificar limites 
e possibilidades do Enfoque CTS, para o contexto da educação básica, levando 
em consideração a complexidade do ambiente escolar e a formação de 
professores. 
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INTRODUÇÃO 
 

Segundo Vieira e Martins 
(2005), assume-se a formação de 
professores como elemento central 
na concretização de reformas na 
educação. Frente a esse cenário, 
entendemos que seja necessário 
repensar tanto a formação inicial 
quanto a formação continuada dos 
docentes, pois, um dos obstáculos à 
implementação do Enfoque CTS na 
educação básica está na formação 
limitada dos professores em CTS. 
Porto e Chapani (2013) enfatizam 
que a busca por mudanças no ensino 
de Ciências tem levado ao 
desenvolvimento de pesquisas sobre 
os processos de ensino-
aprendizagem e formação de 
professores, pois como essas áreas 
estão intimamente relacionadas, não 
podemos desvincular as práticas dos 
professores dos aspectos 
relacionados a sua formação. 

 
No que diz respeito aos 

objetivos, conteúdos, abrangência e 
modalidades para a implementação 
do Enfoque CTS, não há um discurso 
consensual na bibliografia disponível, 
demonstrando assim diferentes 
formas de concebê-lo (Auler & Bazzo, 
2001; Strieder, 2012). Em face dessa 
diversidade de questões, 
sintetizamos abaixo os principais 
objetivos listados dentro do Enfoque 
CTS para o ensino de Ciências, de 
acordo com as teorizações de alguns 
pesquisadores da área (Bazzo, 
Linsingen & Pereira, 2003; Chassot, 
2003; Santos, 2007; Cassiani & 
Linsingen, 2009):  

 

 Alfabetizar científica e 
tecnologicamente os cidadãos 
para que compreendam o 
“discurso dos especialistas” e se 
tornem aptos para processos de 
tomada de decisão;  

 Promover o pensamente crítico 
e a independência intelectual;  

 Motivar os estudantes na busca 
de informações sobre a Ciência-
Tecnologia na vida moderna, 
com o intuito de analisá-la, 
avaliá-la e definir os valores 
implicados; 

 Formação de atitudes de 
responsabilidade pessoal em 
relação ao ambiente natural e à 
qualidade de vida;  

 Permitir que os estudantes 
entendam os fenômenos 
científico-tecnológicos, reflitam 
sobre suas influências no 
cotidiano e tomem atitudes 
conscientes, levando em 
consideração fatores científicos, 
técnicos, éticos, econômicos e 
políticos;  

 Propiciar compreensão acerca 
da natureza da ciência e do 
trabalho dos cientistas, ou seja, 
sobre a forma como se produz o 
conhecimento científico; 

 Promover o estudo de fatos e 
aplicações científicas com maior 
relevância social;  

 Relacionar interações entre 
Ciência, Tecnologia e 
Sociedade como fator de 
motivação no ensino de 
Ciências;  

 Promover o interesse dos 
estudantes em relacionar a 
ciência com aspectos 



 

 
 

 

tecnológicos que tenham 
articulação com seu cotidiano.  

Levando em consideração tais 
objetivos, este trabalho faz parte das 
ações desenvolvidas pelo Grupo de 
Pesquisa CTS, vinculado à 
Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia, campus de Jequié/BA. Este 
grupo desenvolve pesquisas que 
procuram refletir sobre os limites e 
possibilidades da implementação do 
Enfoque CTS na escola básica, 
considerando toda a complexidade 
que envolve o espaço escolar. No 
desenvolvimento dessas ações, os 
pesquisadores têm desenvolvido 
suas propostas com 
acompanhamento dos professores 
das escolas da rede pública de 
ensino. Nossa intenção, ao 
acompanhar as ações desenvolvidas, 
é que essas atividades proporcionem 
experiências de formação em 
educação CTS para os docentes em 
exercício. A questão norteadora para 
a investigação foi a seguinte: quais 
limites e potencialidades para a 
implementação do Enfoque CTS, são 
apontados por uma professora da 
escola básica que acompanhou a 
aplicação de uma sequência didática 
(SD) em aulas de Biologia na EJA 
(Educação de Jovens e Adultos) 
ancoradas nos pressupostos CTS? 

 
 
METODOLOGIA 
 

A abordagem metodológica 
utilizada é de natureza qualitativa e 
se baseou nos pressupostos das 
pesquisas ativas, reunidas sob o 
título de “pesquisas de intervenção” 
(Chizzotti, 2006). A pesquisa foi 

desenvolvida em uma escola 
estadual localizada na cidade de 
Jequié, Estado da Bahia, envolvendo 
a disciplina de Biologia, em uma 
turma do Eixo Formativo VII – período 
noturno, durante o 1º bimestre de 
2013 (abril - junho/2013). Os sujeitos 
da pesquisa foram os alunos, a 
professora-pesquisadora e a 
professora da classe. A de coleta de 
dados envolveu: observação 
participante, aplicação de 
questionários e entrevistas, gravação 
em áudio das aulas, e recolha dos 
trabalhos produzidos pelos alunos. 

 
Nesta comunicação, 

examinamos somente as percepções 
da professora da turma, por meio da 
análise de suas respostas a um 
questionário e de conversas informais 
travadas ao longo da SD e 
registradas em memorial descritivo. 
Levamos em consideração na análise 
o papel dos professores na 
perspectiva CTS e os limites e 
potencialidades identificados a partir 
do desenvolvimento da proposta.  
 
RESULTADOS 
 

De acordo com as percepções 
da professora da turma, em relação à 
proposta desenvolvida, o trabalho 
representou ―uma proposta 
interdisciplinar que busca despertar 
nos alunos uma análise crítica e mais 
contundente diante de situações do 
seu dia-a-dia e sobre a forma de 
aprendizagem‖. Diante do exposto, 
podemos perceber que a professora 
relacionou a proposta de ensino-
aprendizagem baseada no Enfoque 
CTS como uma “proposta 
interdisciplinar”. Apesar do trabalho 



 

 
 

 

realizado envolver somente a 
disciplina “Biologia”, a professora 
compreendeu que um trabalho nessa 
perspectiva exige apropriação de 
conhecimentos de outras áreas e 
ainda de outros saberes (ética, 
saúde; economia, história, filosofia, 
política etc.). Além disso, uma 
proposta dessa natureza contém 
potencialidades para envolver 
diversas disciplinas de uma mesma 
área ou ainda diferentes áreas de 
conhecimento. Com efeito,uma 
abordagem interdisciplinar tem sido 
defendida pela literatura vinculada ao 
Movimento CTS (Santos, 2007; 
Santos; Mortimer, 2002; Strieder, 
2012).  

 
A professora também faz 

relação entre a busca pelo 
desenvolvimento do senso crítico dos 
estudantes e a aproximação entre os 
temas abordados em sala de aula e 
as situações vivenciadas pelos 
alunos, o que confirma sua 
potencialidade para o ensino de 
Biologia na EJA. Ao indagarmos 
sobre os aspectos positivos da 
proposta, a professora  volta-se para 
pontos importantes, tais como: 
desenvolvimento do senso crítico, 
reflexivo e tomada de decisão, o que 
pode ser evidenciado por meio de 
sua resposta para essa questão: 
―Desenvolve o espírito reflexivo, 
crítico nas aulas, ajudando os 
mesmos nas tomadas de decisões 
em relação a sua vivência na 
sociedade‖. Embora as discussões 
remetam mais à “tomada de posição” 
do que a “tomada de decisão”, essas 
discussões são relevantes e esses 
elementos são princípios básicos 
defendidos pelo Enfoque CTS. 

Porém, sua abrangência na prática 
desenvolvida variou muito de caso 
para caso.  

 
Em relação às discussões 

realizadas durante as aulas, a 
professora mencionou que elas 
―foram relevantes de acordo com o 
nível de percepção dos alunos‖. Essa 
resposta nos chamou a atenção não 
apenas por conta da professora 
considerar as discussões relevantes, 
mas, sobretudo por concluir que a 
maneira como essas discussões 
foram conduzidas estava de acordo 
com o que a professora chama de 
“nível de percepção‖, ou seja, estava 
em consonância com o perfil 
cognitivo dos alunos. Entendemos 
que não é tarefa simples discutir com 
os alunos da EJA assuntos sobre a 
natureza da ciência. Consideramos 
ainda um desafio fazer com que não 
só os alunos, mas que a equipe 
docente compreenda a relevância 
dessas discussões em sala de aula. 

  
Em relação à metodologia 

utilizada, a professora considerou que 
a forma como o trabalho foi 
conduzido ―proporcionou aos alunos 
momentos de discussão sobre temas 
diversos que os levaram a 
compreender a realidade na qual 
estão inseridos‖. Quanto a isso, 
reiteramos que a expressão: “levaram 
a compreender a realidade na qual 
estão inseridos‖ não se concretiza a 
medida que “a compreensão da 
realidade” é algo muito mais amplo e 
envolve muitos outros aspectos, 
sejam eles objetivos ou subjetivos. 
Mas, apesar disso, entendemos que 
as discussões realizadas em sala de 
aula proporcionaram momentos para 



 

 
 

 

reflexão sobre diversos aspectos 
relacionados à realidade dos 
educandos: desenvolvimento de 
pesquisas, fabricação e uso de 
medicamentos, tratamento de 
doenças, etc.  

 
A professora mencionou 

também ―a deficiência de materiais de 
apoio ao trabalho do professor e 
também de cursos para capacitação‖. 
Essa resposta nos gerou dúvidas 
sobre qual é o tipo de apoio que a 
professora se referia. O depoimento 
da professora não tratou de questões 
inerentes ao desenvolvimento da 
proposta, mas sim de fatores que dão 
suporte ao seu planejamento, tais 
como materiais didáticos e até 
mesmo a formação dos professores. 
Quanto a isso, pesquisas na área 
revelam que a formação docente é 
um dos principais entraves para o 
desenvolvimento de propostas 
baseadas no Enfoque CTS, pois esse 
enfoque é pouco explorado nos 
cursos de licenciatura (Vieira & 
Martins, 2005; Cassiani & Linsingen, 
2009).  

 
No que diz respeito às 

temáticas trabalhadas, a professora 
considerou ―de grande importância 
para a aprendizagem dos alunos, 
além de facilitar a compreensão e 
resolução de problemas. São temas 
abordados [...] práticos de 
importância social‖. Pesquisas na 
área também defendem a utilização 
do Enfoque CTS, principalmente 
aquelas propostas desenvolvidas por 
meio dos denominados “enxertos 
CTS” (Vieira & Bazzo, 2007), como 
uma alternativa para facilitar a 
compreensão dos conteúdos 

científicos. Também defendemos que 
essas discussões, inseridas no 
currículo escolar, além de 
potencializarem o desenvolvimento 
do senso crítico, podem contribuir 
para a motivação dos alunos para o 
estudo dos conteúdos específicos, 
pois buscam aproximar esses 
conteúdos das discussões mais 
críticas e próximas da vivência dos 
alunos.  

 
Quando questionamos se a 

professora conhecia o Enfoque CTS, 
ela nos afirmou que ―sim, através do 
curso on-line oferecido pelo governo 
estadual, mas não trabalhando no 
meu cotidiano‖. Portanto, a 
professora menciona que não 
trabalhava dentro dessa perspectiva 
em suas aulas. Em relação à 
viabilidade de desenvolvimento de 
uma proposta de ensino que leve em 
consideração o Enfoque CTS, ela 
informou que considera viável a 
proposta: ―Sim, pois a proposta leva 
em conta as questões sociais, 
desenvolvendo no educando a 
cidadania, a partir de debates e 
discussão nas aulas de Biologia, 
sobre temas contemporâneos e 
cotidianos‖.  

 
Questionamos a professora se 

a proposta desenvolvida, de alguma 
forma, irá contribuir para seu 
planejamento. Ela afirmou 
positivamente, conforme indica o 
seguinte trecho de sua resposta: 
―Sim. Já estou inserindo em minhas 
aulas ―CTS‖ nos conteúdos, como na 
metodologia, considerando sempre 
as inter-relações de ciência-
tecnologia-sociedade nas temáticas 
ou em questões problemas, como 



 

 
 

 

fóruns, debates, realização de 
projetos‖. Consideramos essa 
resposta interessante porque, 
enquanto muitas pessoas tendem a 
restringir CTS apenas como uma 
“metodologia de ensino”, ela 
demonstra superar essa concepção, 
entendendo que as “inter-relações 
ciência-tecnologia-sociedade” podem 
ser inseridas como orientação para 
seleção das temáticas a serem 
desenvolvidas, como também para 
orientar a metodologia e os recursos 
didáticos a serem utilizados.  

 
Em relação à aprendizagem 

dos conceitos científicos, a 
professora salientou que os alunos 
participaram das discussões, embora 
não tenhamos alcançado a totalidade 
de participação que gostaríamos. 
Apesar disso, a maioria se envolveu 
na proposta. Segundo a professora: 
―Eles conseguiram assimilar melhor 
os conteúdos se tornando mais 
participativos‖; ―alguns participaram 
ativamente, outros não houve 
preocupação em entender o que 
estava acontecendo‖. A professora 
salientou que o trabalho nessa 
perspectiva facilita a aprendizagem 
dos conceitos científicos, mas exige 
mudança curricular: ―Muito boa, mas 
seria necessária uma mudança 
curricular nas escolas e nas práticas 
educativas‖.  

 
Para finalizar, questionamos a 

professora sobre o que ela 
modificaria na proposta se fôssemos 
realizá-la novamente. Para a 
professora seria necessário ―que 
pudéssemos incluir aulas práticas e 
de campo‖. Por meio da resposta 
apresentada, percebemos que os 

ajustes propostos pela professora 
envolvem aspectos mais relacionados 
com a metodologia de trabalho. 
Portanto, com base na análise 
realizada podemos listar algumas 
potencialidades vislumbradas pela 
professora ao examinar a proposta 
desenvolvida: i) proposta 
interdisciplinar com viés 
contextualizado; ii) metodologia 
utilizada; iii) senso crítico e tomada 
de decisão; iv) adaptação da 
proposta pedagógica ao perfil 
cognitivo dos alunos. Em relação aos 
limites, alguns aspectos foram 
levantados: i) limitações na formação 
dos professores; ii) materiais 
didáticos.  
 
CONCLUSÕES 
 
 Por meio da realização desta 
pesquisa notamos que o 
desenvolvimento de atividades no 
contexto da educação básica é 
essencial para disseminar o Enfoque 
CTS, analisando seus limites e 
possibilidades. Nesse sentido, a 
experiência vivenciada pela 
professora durante o projeto, abriu 
espaço para que ela refletisse sobre 
sua própria prática. Mais do que 
“cursos de CTS”, os professores 
precisam desenvolver práticas 
educativas que levem em 
consideração este enfoque, para que, 
em seguida, sejam feitas análises 
sistemáticas dessas aulas. Somente 
por meio da análise detalhada das 
“práticas CTS”, poderemos de fato 
construir conhecimentos mais sólidos 
a respeito de seus limites e 
potencialidades na escola básica. No 
que tange à formação de professores, 
notamos que intervenções em sala de 



 

 
 

 

aula, com grupos de professores, 
podem se constituir como 
potencialidade para a formação 
docente, pois trata-se da valorização 
da prática do professor como fonte de 
dados para repensarmos a teoria, em 
um processo dialético.  
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Resumen 
 

Las creencias y las actitudes en el área de matemáticas han sido consideradas un 
aspecto fundamental en el desarrollo del pensamiento y la utilización de recursos 
cognitivos en los estudiantes, de ahí la importancia del papel que juegan las 
matemáticas en la cultura moderna, por lo que es indispensable una comprensión 
básica de ellas en la educación Ciencia y Tecnología en Sociedad (CTS). Para 
lograr esto, los estudiantes deben establecer que las matemáticas forman parte del 
quehacer científico tecnológico, comprender la naturaleza del pensamiento 
matemático y familiarizarse con las ideas y habilidades de esta disciplina. 
Por lo anterior, se presenta un análisis estadístico descriptivo de la aplicación de un 
instrumento a una población de 121 estudiantes, para identificar sus creencias y 
actitudes frente a las matemáticas. 
 
 
Palabras claves: creencias, actitudes, situaciones problemáticas, educación CTS 
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Introducción 
 

"Muchos estudiantes llegan a creer que las 
matemáticas escolares consiste en el dominio 

de los procedimientos formales que están 
completamente divorciados de la vida real, 

desde el descubrimiento y de resolución de 
problemas."  

- Alan Schoenfeld 
 

Esta comunicación hace parte 
de un trabajo de investigación que se 
encuentra en desarrollo como requisito 
para optar el título de magister en 
pedagogía en la Universidad Santo 
Tomas (USTA). La perspectiva del 
estudio se centra en conocer y analizar 
las creencias y actitudes presentes en 
los estudiantes de Matemáticas 
Fundamentales en la resolución de 
problemas con el propósito de 
revindicar su importancia en la 
educación y promover el aprender y 
enseñar a pensar. 

 
Por tanto, la resolución de 

problemas son parte fundamental de 
los procesos de pensamiento objeto de 
aprendizaje para la comprensión del 
contexto sociocultural dentro y fuera 
del ámbito escolar (Vila Corts & Callejo 
de la Vega, 2005), por ello se 
considera, que la educación 
matemática además de centrarse en 
enseñar y aprender los conceptos y 
principios básicos de la matemática, 
debe proyectar su enseñanza y 
aprendizaje de la misma a la discusión 
de ideas alrededor de la comprensión 
de: “la situación o problema, usar 
representaciones, estrategias 
cognitivas y utilizar contraejemplos ya 
sea para avanzar, resolver o entender 
esa situación o problema” (Santos 
Trigo, 2007), motivando en los 
estudiantes el deseo de pensar 
matemáticamente. 

 
Por otro lado los estudios CTS 

(García Palacios, 2005) buscan 
comprender la dimensión social de la 
ciencia y tecnología, tanto desde el 
punto de vista de sus antecedentes 
sociales como de sus consecuencias 
sociales y ambientales, es decir, tanto 
por lo que concierne a los factores de 
naturaleza social, política o económica 
que repercute el campo científico-
tecnológico. 

 
La educación CTS debe 

contribuir al conocimiento de las 
personas de los valores compartidos 
de los científicos, matemáticos e 
ingenieros; el refuerzo de los valores 
sociales generales; la inculcación en 
los individuos de creencias informadas 
y equilibradas sobre el valor social de 
la ciencia, las matemáticas y la 
tecnología; y el desarrollo de actitudes 
positivas en la gente joven hacia el 
aprendizaje de estas disciplinas 
(Science, 2013). 
 
 
 
 
 
 
Referentes teóricos. 
 

Las creencias y las actitudes han 
sido ampliamente estudiadas en el 
contexto educativo por lo que existen 
varias definiciones al respecto. En 
nuestro estudio definimos las 
creencias según Ponte (1994, citado 
en (Vila Corts & Callejo de la Vega, 
2005, pág. 51)) por su origen, 

―como verdades personales e 
intransferibles de cada uno de los 
estudiantes que derivan de la 
experiencia y de la fantasía y que 



 

 
 

 

tienen un componente afectivo y de 
valoración y por el tipo de actividades, 
más o menos estereotipadas, 
repetitivas o creativas que se 
proponen en clase de matemáticas y 
que forman parte de la cultura 
escolar, contenidos (…)‖    

De acuerdo con psicopedagogía el 
concepto de actitudes para la 
investigación se interpreta en función 
de tres elementos: un componente 
cognitivo (las creencias, expectativas y 
preferencias); un componente afectivo 
(los sentimientos, las emociones y los 
estados de ánimo); y un componente 
comportamental; (las conductas y las 
intenciones de acción) (García, 2001; 
Jiménez, 1997b citado en (Báez 
Henríquez, Blanco Nieto, & Guerrero 
Barona, 2013, p. 31)). 

 
En el ámbito educativo, la 

educación CTS es una innovación 
destinada a promover la alfabetización 
científica y tecnológica, capacitando a 
las personas para poder tomar 
decisiones responsables en cuestiones 
controvertidas relacionadas con la 
calidad de vida en una sociedad cada 
vez más impregnada de ciencia y 
tecnología (Manassero, Vázquez, & 
Acevedo, 2001). 

Las matemáticas dependen tanto de 
la lógica como de la creatividad, y 
están regidas por diversos propósitos 
prácticos y por su interés intrínseco. 
Para algunas personas, y no sólo para 
los matemáticos profesionales, la 
esencia de esta disciplina se 
encuentra en su belleza y en su reto 
intelectual. Para otros, incluidos 
muchos científicos e ingenieros, su 
valor principal está en la forma en que 
se aplican a su propio trabajo. Ya que 
las matemáticas juegan ese papel 
central en la cultura moderna, es 

indispensable una comprensión básica 
de ellas en la formación científica. 
 
Metodología 
 

Esta investigación corresponde 
con un estudio exploratorio-descriptivo 
de un cuestionario correspondiente a 
tres dimensiones de estudio, para 
luego hacer una síntesis e 
interpretación de las preguntas más 
relevantes de acuerdo a la media 
global más alta, el cuestionario se 
aplicó a estudiantes de matemáticas 
fundamentales de ingeniería 
pertenecientes a la Universidad Santo 
Tomas de Tunja y municipios 
aledaños, en la tercera semana a 121 
estudiantes. 
 

El uso de cuestionarios para 
describir y analizar las creencias, 
actitudes de alumnos y de futuros 
profesores hacia las matemáticas, y 
las ciencias. Entre dichos autores cabe 
destacar Callejo (1994); Vila (2005); 
Santos (2007); Manassero y otros 
(2001) y Báez (2013). 

 

Descripción del instrumento 
 

El cuestionario cuenta con 38 
preguntas, utilizando una escala tipo 
Lickert con valores del 1 al 5, definidos 
de la siguiente forma: (1=Muy en 
desacuerdo, 5=Muy de acuerdo). El 
cuestionario se ha estructurado en dos 
partes: 

1. En el primer apartado se 
presenta la información 
sociodemográfica. 
2. En el segundo apartado se 
presentan los 38 ítems a evaluar, 



 

 
 

 

previas instrucciones de cómo hacerlo 
en función de las escalas de respuesta 
del 1 al 5 tipo Lickert. Los 38 ítems 
integran tres dimensiones de análisis: 
Creencias sobre la naturaleza u 
opinión de las matemáticas (NM), 
Creencias sobre su aprendizaje y 
Creencias sobre sí mismos (auto 
concepto). 
 
Análisis Resultados 

Resultados de los datos 
descriptivos del cuestionario 
correspondientes a cada dimensión de 
estudio 

1ª Dimensión: Creencias sobre la 
naturaleza de las matemáticas (NM) 
(Ver anexo 1): en esta primera 
dimensión hay una media global de 
3,73, lo que parece indicar que las 
creencias relacionadas con la opinión 
y naturaleza de las matemáticas son 
creencias importantes para el 
alumnado, ya que es la media más alta 
de las tres dimensiones de análisis de 
tal manera se destaca el sentido de 
creatividad e imaginación y la media 
más baja  relación de las 
matemáticas con la realidad baja 
factor que influye en el CTS a la hora 
de tomar decisiones el futuro ingeniero 
.  

La media más alta corresponde 
a la pregunta relacionada con la 
importancia de las matemáticas son 
útiles en todos los aspectos de la vida 
diaria, donde la mayoría del alumnado 
se muestra de acuerdo con ello, 
presentando la media más alta (4,35) 
de la dimensión; lo contrario pasa con 
la pregunta referida las matemáticas 
que se aprenden en la colegio están 
aisladas de la realidad (2,56). 

 2ª Dimensión: Creencias sobre 
el aprendizaje de las matemáticas 
(APM) (Ver anexo 2): la media global 
de esta dimensión es la más baja en 
relación a las otros dos (3,320), siendo 
la más alta para la pregunta referida a 
la forma de ser del profesorado 
influye en el aprendizaje (4.35) y la 
media más baja para la pregunta 
relacionada con lo importante es 
encontrar el resultado no interesa 
pensar como lo lograste (2, 31) 
podemos destacar aquí la influencia 
que tiene el profesor en involucrar el 
CTS y su responsabilidad social frente 
a la toma de decisiones. 

3ª Dimensión: Creencias sobre 
el concepto de sí mismo/a como 
aprendices (AM) (Ver anexo 3): a 
media global de esta dimensión es de 
3,416, ocupando el segundo lugar, lo 
que muestra la interrelación e 
importancia que tienen ambos tipos de 
creencias en el autoconcepto del 
alumnado. El ítem que muestra mayor 
frecuencia es la pregunta referida me 
creo capaz de superar las 
dificultades que tengo con las 
matemáticas (4.28), y el ítem con la 
media más baja es para la cuestión 
relacionada con el que es bueno/a en 
matemáticas ya nació con esas 
habilidades (2.07) 

Conclusiones 

La relación entre estudiar las 
matemáticas y oportunidades laborales 
es uno de los factores que impulsa al 
estudiante a inscribirse en una 
ingeniería. 

El buen desempeño en el 
aprendizaje del estudiante se ve 
afectado por sus creencias y actitudes 
forjadas en su formación básica, los 



 

 
 

 

cuales destacan la forma de ser del 
docente. 

Conocer las actitudes y 
creencias de los estudiantes permite 
fortalecer la responsabilidad social que 
tiene el futuro ingeniero frente a la 
relación CTS y su participación en la 
toma de decisiones tanto de su 
formación como del bienestar del país. 

La aplicación de este 
cuestionario permitió conocer a mis 
estudiantes y poderme dar un una idea 
global acerca de su procedencia y 
plantel educativo, lo cual me dio la 
posibilidad de crear un grupo de apoyo 
para los estudiantes menos 
aventajados en el manejo de la 
matemática. 
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Anexos 
 

 
(Anexo 1)Tabla Nº 1 Estadísticos descriptivos correspondientes a la dimensión NM. 

 
 

 
 
 

(Anexo 2) Tabla Nº 2.Estadísticos descriptivos correspondientes a la dimensión APM 

 

 
 
 

(Anexo 3)Tabla Nº 3. Estadísticos descriptivos correspondientes a la dimensión AM 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza

1. Las matemáticas consisten en hacer cálculos y aplicar fórmulas 121 1 5 3,83 0,89 0,79

2. Las matemáticas tratan especialmente de resolver problemas 121 1 5 3,96 0,88 0,77

3. Las matemáticas requieren de un proceso continuo de descubrimiento 121 1 5 4,13 0,81 0,65

4. Las matemáticas que se aprenden en la colegio están aisladas de la realidad 121 1 5 2,56 1,09 1,20

5. Las matemáticas son divertidas y originales 121 1 5 3,66 0,83 0,69

6. Las matemáticas son una ciencia muy formal 121 1 5 3,75 0,77 0,59

7. Las matemáticas son útiles en todos los aspectos de la vida diaria 121 1 5 4,35 0,79 0,63

8. Las matemáticas son creatividad e imaginación 121 2 5 3,52 0,88 0,77

9. Las matemáticas son absolutamente exactas 121 1 5 3,70 0,99 0,98

10. Las matemáticas se pueden estudiar de distintas maneras 121 1 5 4,16 0,74 0,55

11. Las matemáticas consisten en analizar y aprender conceptos de forma muy particular 121 1 5 3,69 0,80 0,65

12. Las matemáticas son ciencias que no cambian a través del tiempo 121 1 5 3,45 1,11 1,23

Creencias sobre la naturaleza de las matemáticas 3,730 0,416 0,173

N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza

13. Lo importante es encontrar el resultado no interesa pensar como lo lograste 121 1 5 2,31 1,18 1,38

14. Es normal desistir de encontrar la solución cuando el problema es difícil 121 1 5 2,34 1,01 1,03

15. La forma de ser del profesorado influye en el aprendizaje 121 1 5 4,35 0,87 0,76

16. Es natural sentir algún temor hacia las matemáticas 121 1 5 3,26 0,99 0,98

17. Yo aplico mis propias formas a la hora de resolver un problema 121 2 5 3,65 0,73 0,53

18. En matemáticas lo primero es memorizar y después comprender lo que hiciste 121 1 5 2,40 1,01 1,02

19. Cuando me equivoco no aprendo tanto y me cuesta encontrar otras formas de dar con la 

solución
121 1 5 2,68 1,02 1,04

20. El éxito en las matemáticas depende de las horas de estudio que le dediques 121 1 5 4,02 0,92 0,84

21. En las matemáticas se aprenderían mejor trabajando en grupo 121 1 5 3,48 0,89 0,78

22. Lo importante es todo lo que hago antes de llegar al resultado 121 1 5 3,89 0,78 0,61

23. Los problemas en matemáticas tienen sólo una respuesta correcta 121 1 5 3,33 1,11 1,22

24. Lo importante es comprender lo que haces aunque te cueste encontrar el resultado 121 1 5 4,13 0,94 0,88

Creencias sobre el aprendizaje de las matemáticas 3,320 0,427 0,183

N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza

25. Tengo confianza en mi capacidad para resolver problemas 121 2 5 4,17 ,637 0,41

26.Tener dominio en las matemáticas es fundamental en la sociedad actual 121 1 5 4,12 ,777 0,60

27. Los chicos son más capaces que las chicas en matemáticas 121 1 5 2,29 1,068 1,14

28. Me bloqueo con facilidad cuando no encuentro la solución adecuada 121 1 5 2,93 ,964 0,93

29. Me creo capaz de superar las dificultades que tengo con las matemáticas 121 1 5 4,28 ,733 0,54

30. Las matemáticas te ayudan a aprender a pensar mejor 121 1 5 4,24 ,731 0,53

31. Me siento nerviosa/o cuando resuelvo problemas de matemáticas 121 1 5 2,81 ,960 0,92

32. El estudiar carreras vinculadas a las  matemáticas te permite obtener mejores 

oportunidades de trabajo
121 1 5 3,58 ,901 0,81

33. Yo soy muy bueno para las matemáticas 121 2 5 3,55 ,670 0,45

34.Me siento a gusto y disfruto trabajando en las matemáticas 121 2 5 3,94 ,699 0,49

35. Me siento muy capaz en las matemáticas por eso elegí una carrera relacionada con ella 121 2 5 3,97 ,645 0,42

36. El ser buen estudiante  en las matemática te hace ser más valorado por tus amistades 121 1 5 2,97 ,983 0,97

37. Las dificultades en matemáticas me producen ansiedad y mal humor 121 1 5 2,91 1,072 1,15

38. El que es bueno/a en matemáticas ya nació con esas habilidades 121 1 5 2,07 1,023 1,05

Creencias sobre sí mismos (autoconcepto) 3,416 0,378 0,143
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RESUMEN 

 
 

Como resultado de un proyecto de investigación realizado en la Vicerrectoría de 
Universidad Abierta y a Distancia –VUAD, de la Universidad Santo Tomás, por 
Carlos Fernando Latorre B. y Raquel Andrea Arias G., para determinar el nivel de 
uso y apropiación de las Tecnologías de Información y Comunicación, el nivel de 
competencias TIC y las necesidades de formación y actualización de los docentes 
de la modalidad a distancia, se propone un sistema de perfeccionamiento docente 
que permita superar las incompetencias detectadas y fortalecer el uso pedagógico 
de dichas tecnologías.  
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1.- El problema 
 

La Universidad Santo Tomás y 
en especial la Vicerrectoría de 
Universidad Abierta y a Distancia - 
VUAD, han asumido  el reto de  
fortalecer la mediación  y el uso 
intensivo de las TIC en los procesos 
formativos como un elemento 
diferenciador y un factor de calidad 
en la oferta de sus programas 
académicos; lo cual requiere 
garantizar que los docentes y tutores, 
como uno de los actores principales 
en el apoyo y la orientación del 
aprendizaje de los estudiantes, 
desarrollen las competencias 
necesarias en uso pedagógico de las 
TIC y las incorporen a su actividad 
docente de manera eficaz.  

Por lo anterior, se hizo 
necesario abordar un proyecto a 
partir de la formulación de un 
problema que, a manera de 
introducción, posibilitará realizar un 
diagnóstico de los niveles de 
formación en uso de las Tecnologías 
de Información y Comunicación de 
los tutores nacionales y regionales, 
determinar el grado de apropiación y 
uso de las mismas en sus prácticas 
docentes, para poder así identificar 
las necesidades de formación y/o 
actualización profesoral en 
competencias TIC en la perspectiva 
de generar un Sistema de 
Perfeccionamiento Docente 
permanente que permita organizar y 
definir lineamientos para el uso 
pedagógico de TIC.  
 
 
 
 
 

2.- Marco Teórico y  Referencial 
El proyecto se abordó desde 

tres ámbitos: 1) lo conceptual,  
construido a partir de fuentes 
relacionadas con las mediaciones 
pedagógica y comunicacional, ejes de 
desarrollo de este proyecto, y el uso 
pedagógico de las nuevas 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación; 2) lo contextual, que 
establece el ámbito de trabajo a partir 
de los estándares y competencias en 
TIC de los docentes, en particular los 
establecidos por la UNESCO y 3) lo 
institucional, referido  a los 
documentos en que la Universidad  
establece las políticas y lineamientos 
de su modelo pedagógico, formativo y 
curricular así como, las 
características de la educación a 
distancia y los aspectos relacionados 
con acción y ejercicio docente en el 
marco de las nuevas Tecnologías de 
Información y Comunicación. 
El marco teórico se desarrolló a partir 
de los tres ejes que fundamentan el 
proyecto: 1) La mediación 
pedagógica, 2) La mediación 
comunicacional que, junto con 
mediación tecnológica, configura y 
soporta la mediación pedagógica; y 3) 
El ámbito para estas mediaciones 
que genera el uso educativo de las 
TIC.   
 
3.- Metodología 

El estudio es de naturaleza 
aplicada y de tipo descriptivo, en 
tanto buscó evaluar diferentes 
dimensiones o componentes del 
fenómeno a investigar (Hernández, 
Fernández & Baptista, 1998); en este 
caso, el uso y la apropiación de las 
TIC por parte de los Docentes 
Nacionales y Tutores Regionales de 



 

 

 

la VUAD. De igual forma, y en 
relación con lo anterior, se buscan 
identificar las principales 
competencias que dichos docentes 
deben desarrollar en relación con el 
uso y la apropiación de las TIC. Para 
ello, se trabajó en la definición y el 
establecimiento de categorías para la 
realización de la medición o 
diagnóstico del nivel de uso y 
apropiación de las TIC en los 
docentes de la VUAD abordando 
estas dos variables desde el enfoque 
de competencias.  

En el estudio participaron 274 
personas en total (50,18% de la 
población). Participaron 69 docentes 
nacionales y 205 tutores regionales 
de 24 Centros de Atención 
Universitaria. Para mayor precisión 
sólo se tuvieron en cuenta las 
respuestas completas (42,67% del 
total de la población). Para la 
recolección de la información se 
diseñó un Cuestionario sobre 
Competencias TIC para 
Docentes/Tutores VUAD - USTA el 
cual fue respondido en línea de forma 
voluntaria.  

 
4.- Resultados 
 

Se halló que los docentes en 
general tienen un nivel medio y alto 
de conocimiento y uso de las TIC 
desde el punto de vista técnico y 
funcional; sin embargo, se requiere 
formación en el uso pedagógico de 
las mismas, en particular para su 
adecuado uso y aprovechamiento en 
relación con su papel de tutor(a) en 
un sistema de educación abierto y a 
distancia en el que, actualmente 
prevalece un enfoque tradicional de 

los procesos de enseñanza-
aprendizaje 
Como resultado se propone un 
sistema de formación docente  
estructurado en  tres grandes 
categorías:  
 
a) Uso básico de las Tecnologías 
de Información y la Comunicación.  
Corresponde a programas de 
formación y capacitación que 
posibiliten a los docentes a incorporar 
el manejo de las TIC en el manejo de 
los contenidos de sus asignaturas y el 
desarrollo de sus presentaciones, 
clases y tutorías, con criterios de 
interacción e interactividad, a partir de 
la apropiación de herramientas 
informáticas básicas para tratamiento 
de textos y presentaciones, de 
comunicación internet y las propias 
de la plataforma LMS con que cuenta 
la Universidad. 

 
b) Uso de mediaciones TIC en la 
profundización del conocimiento.         
Corresponde a programas de 
formación y cualificación que 
desarrollen en los docentes las 
competencias para diseñar y generar 
ambientes de aprendizaje interactivos 
en los que incorporen actividades de 
aprendizaje a partir de proyectos 
basados en núcleos problémicos 
contextualizados y en los que se 
promueva el trabajo en red, 
apropiando y utilizando herramientas 
colaborativas de la web 2.0 que les  
ayude a los  estudiantes a acceder a 
la información, comunicarse e 
interactuar con sus compañeros, 
otros docentes y expertos externos 
para enriquecer el proceso de 
formación. 
 



 

 

 

 c) Uso de las mediaciones TIC 
para la generación de 
conocimiento.  
 
Corresponde a programas de 
formación y cualificación que permita 
a los docentes: modelar  procesos de 
aprendizaje complejos; estructurar 
situaciones para que los estudiantes 
adquieran y desarrollen sus 
competencias cognitivas;  desarrollar 
estrategias para el seguimiento de las 
aplicación práctica de esos saberes;  
elaborar materiales educativos 
digitales y virtuales;  utilizar las TIC 
como herramienta para la 
investigación, así como para diseñar 
y generar redes de conocimiento e 
integrarse a comunidades 
profesionales de conocimiento.  
 

A partir de estas categorías se 
definen las competencias que 
conforman las dimensiones para el 
uso de las TIC en ambientes 
educativos: Pedagógica, 
Comunicativa y Tecnológica; así 
como los elementos de competencia, 
los cuales corresponden a los 
conocimientos, habilidades y 
destrezas particulares que definen el 
ámbito de cada competencia dentro 
de cada categoría establecida.  

 
La importancia del trabajo  

radica en que las categorías, 
variables y criterios establecidos para 
el estudio, así como la metodología y 
el instrumento diseñado para la 
recolección de información son de 
carácter universal y pueden aplicarse, 
transpolarse y adaptarse a cualquier 
tipo de institución de educación 
superior, tanto en modalidad a 
distancia como presencial. 

Igualmente, los resultados obtenidos 
y los parámetros establecidos para el 
desarrollo del sistema de formación y 
actualización docente en 
competencias TIC pueden servir de 
base para el desarrollo de otros 
sistemas o modelos contextualizados 
acorde con las necesidades 
específicas de una institución del 
orden local, regional o nacional.  
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RESUMEN 

 
Este proyecto procura contribuir a dar respuesta a la problemática referente a la 
desigualdad en el acceso a la divulgación de la ciencia y a la difusión y orientación 
hacia un campo de conocimiento que se considera prioritario para el desarrollo 
sustentable de un país, como lo es la Química Ambiental, promocionando una 
alternativa de divulgación/formación en la que participan los docentes de Escuelas 
de Educación Secundaria de la Provincia de Santa Fe conjuntamente con 
Profesores – Investigadores de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de 
la Universidad Nacional del Litoral ( Argentina). Es una propuesta que forma parte 
del Programa de Ingreso y Permanencia de la Facultad de Bioquímica y Ciencias 
Biológicas aprobado por Resolución CD 282/10, el cuál reúne un conjunto diverso 
de actividades, acciones, y proyectos, coordinadas desde Decanato, Secretaría 
Académica y la Coordinación de la carrera de Licenciatura en Saneamiento 
Ambiental. Consta de tres etapas y hace énfasis en tres actividades de divulgación 
científica. Se tiene resultados preliminares de las Etapas 1 y 2, valorando un fuerte 
impacto positivo, proponiendo la generación de una red territorial para sociabilizar 
estrategias y problemas en la implementación de la divulgación/ formación 
docentes en Ciencias Experimentales a través de la financiación con la Secretaría 
de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Santa Fe. 
 
 
Palabras Claves: Química Ambiental, Formación de Profesores, Divulgación de la 
Ciencia. 
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Introducción 
 

En la actualidad el crecimiento 
exponencial de los conocimientos 
pone de  manifiesto la necesidad, 
cada vez más marcada que la 
divulgación científica permite acercar 
a la ciencia a los estudiantes en 
particular y ciudadanos en general 
para lograr así la alfabetización 
mencionada por UNESCO, Consejo 
ejecutivo (2007). 
 

Durante años de experiencia 
los docentes de aulas de Educación 
Secundaria han observado que, al 
consultar a sus alumnos acerca de la 
idea que tienen sobre Química; 
generalmente se remiten a relacionar 
la palabra con contaminación o 
destrucción del medio ambiente.  
 

Estos comentarios, tantas 
veces repetidos por los estudiantes y 
/ o ciudadanos plantean la siguiente 
pregunta: ¿Cuál es el origen de esta 
concepción que manifiestan los 
jóvenes estudiantes? Aunque la 
respuesta no es sencilla, 
seguramente una buena parte se 
debe a la escasa o nula divulgación 
científica que se realiza para acercar 
el conocimiento a la sociedad. Cechi, 
Perez, y SanLLorenti (2013), citando 
a Sturniolo y Naidorf (2007), rescata 
el concepto de territorialidad para 
trabajar la relación Universidad-
Sociedad, entendiendo que este 
concepto integra las distintas 
relaciones (políticas, sociales, 
culturales y económicas) que 
atraviesan a los actores sociales que 
comparten un determinado ámbito. 
Más adelante “expresa que uno de 
los impactos que genera la 

implicancia en los proyectos sociales, 
por parte de los jóvenes tiene que ver 
con el “desarrollo social”, pues 
genera condiciones para que los 
adolescentes y jóvenes ejerciten la 
posibilidad de trabajar en grupo, 
aprendiendo a interactuar con sujetos 
distintos, que piensan, actúan y viven 
en contextos diferentes” (Cechi et al., 
2013, p. 153). El trabajo territorial se 
instituye entonces como un escenario 
apropiado para la formación en la 
ética y en la ciudadanía, a través de 
experiencias de aprendizaje desde la 
perspectiva del Compromiso Social 
Universitario. Por tales motivos, se 
puede afirmar que la construcción de 
los conceptos relativos a la Química 
Ambiental que se pretende divulgar 
en la escuela encuentra base en el 
compromiso social compartido por 
toda la sociedad en la cual nuestros 
estudiantes forman parte. Dado el 
carácter estructurante que para la 
Química Escolar poseen estos 
conceptos se considera necesaria 
una mayor reflexión durante su 
enseñanza en diferentes momentos 
de la escolaridad. 
 

 “Se puede afirmar sin temor a 
la exageración que la vida 
contemporánea, y cualquiera de los 
aspectos que la caracterizan, resultan 
imposibles sin los conocimientos que 
proporciona la Química como ciencia, 
y sin la aplicación que de ellos hace 
la industria” (Mestre, 2013, p. 103). 
 

Muchos reconocemos que la 
Química Ambiental es un paso hacia 
la sostenibilidad y que, “en 
consecuencia, mediante ella se opta 
por una Química cuyos productos y 
procesos buscan alcanzar un 



 

 

equilibrio ambiental vivible, 
socialmente viable, económicamente 
redituable, energéticamente deseable 
y éticamente aceptable” (Doria 
Serrano y Ruvalcaba, 2013, p. 94). 
“Esta situación es particularmente 
evidente en el caso de la Química, 
una ciencia que a lo largo del siglo 
pasado ha ido evolucionando de un 
modo dramático en su percepción 
social” (Altava, Burguete y Luis, 2013, 
p. 132). 
 
Por tanto, este proyecto procura 
contribuir a dar respuesta a la 
problemática referente a la 
desigualdad en el acceso a la 
divulgación de la ciencia y a la 
difusión y orientación hacia un campo 
de conocimiento que se considera 
prioritario para el desarrollo 
sustentable de un país, como lo es la 
Química Ambiental, promocionando 
una alternativa de 
divulgación/formación en la que 
participan los docentes de Escuelas 
de Educación Secundaria de la 
Provincia de Santa Fe conjuntamente 
con Profesores – Investigadores de la 
Facultad de Bioquímica y Ciencias 
Biológicas de la Universidad Nacional 
del Litoral – Argentina.  
 
Objetivos  
 

Proporcionar actualización a 
los profesores de Educación 
Secundaria, por medio del contacto 
directo con la producción reciente del 
conocimiento en el campo de la 
Química Ambiental. 
Colaborar para una mayor integración 
entre la Universidad y los estudiantes 
de  Educación Secundaria a través de 
la divulgación de temas científicos. 

Incentivar el debate reflexivo sobre la 
divulgación de la ciencia. 
 
Metodología 
 

Esta propuesta  forma parte 
del Programa de Ingreso y 
Permanencia de la Facultad de 
Bioquímica y Ciencias Biológicas 
aprobado por Resolución CD 282/10, 
el cuál reúne un conjunto diverso de 
actividades, acciones, y proyectos, 
coordinadas desde Decanato, 
Secretaría Académica y la 
Coordinación de la carrera de 
Licenciatura en Saneamiento 
Ambiental.  Consta de tres etapas y 
hace énfasis en tres actividades de 
divulgación científica: 
 

ETAPA 1: De sensibilización, 
durante el 2012/213 a través de 
charlas con el fin de favorecer el 
intercambio de conocimientos entre 
los dos niveles educativos, con la 
participación de alumnos avanzados 
de la Licenciatura en Saneamiento 
Ambiental. 
 

ETAPA 2: Desarrollo de las 
actividades en el 2013/2014 con los 
estudiantes / docentes de las 
escuelas destinatarias de las 
acciones de divulgación/formación 
que avalan el proyecto. 
 

ACTIVIDAD 1: Química 
Ambiental en la oxidación de 
alcoholes. ¿Alcohol…eso que tiene la 
cerveza…..?  
Se desarrolla haciendo hincapié en la 
búsqueda por parte de los científicos 
de procesos más limpios y menos 
contaminantes en el sector industrial. 
De esta manera se incorporan 



 

 

tecnologías asociadas a la química 
verde para el desarrollo industrial 
tendientes al desarrollo de 
tecnologías limpias que implican 
materias primas menos 
contaminantes, uso de disolventes 
ecológicos y nuevos catalizadores 
que no contengan metales pesados 
(Barluenga, González-Bobes, 
Murguía, Ananthoju & González, 
2004; March, 1992; Rodríguez 
Somolinos, Espasa, Guilera y  
Morato, 2002). 
 

ACTIVIDAD 2: Química 
Ambiental en el tratamiento de 
residuos sólidos. ¿Residuos 
sólidos…basura?  
Es una actividad lúdica con 
modalidad de taller y proyección de 
video. 
 

ACTIVIDAD 3: Química 
Ambiental en la Ecología de la 
Restauración. ¿Restaurar…se rompió 
algo…? Se introduce a los alumnos 
en la problemática de la Ecología de 
la Restauración, una temática de 
reciente desarrollo, en función al 
aumento de la fragmentación y 
alteración de los ambientes naturales. 
 

En cada una de las tres 
actividades de taller o lúdicas, se 
toma como eje la siguiente consigna: 
¿Qué es la química ambiental? 
¿Cómo la química ambiental puede 
resolver problemas de la salud y el 
ambiente del hombre? 
¿Por qué es interesante el estudio de 
la química ambiental? 
 

ETAPA 3: Evaluación de las 
actividades desarrolladas con los 
Profesores de las escuelas 

destinatarias de las acciones de 
divulgación/formación, conjuntamente 
con los docentes – investigadores de 
la FBCB/UNL. La misma consistirá en 
entrevistas en profundidad siguiendo 
una metodología cualitativa (registro 
etnográfico de la información) 
 
 
Resultados  
 

Se profundiza, desde una 
perspectiva del compromiso social 
universitario, la divulgación científica 
estableciendo una política 
institucional académica para el 
fortalecimiento de la misma con las 
Escuelas de Educación Secundaria,  
mejorando así la alfabetización 
científica de los estudiantes de nivel 
medio, la relación con la Universidad 
y los sentidos que éstos otorgan al rol 
de la Educación Superior. 
 

En la Etapa 1, participaron 13 
establecimiento educativos, 26 
docentes de Educación Secundaria, 5 
Profesores – Investigadores de la 
UNL, 13 estudiantes avanzados de la 
Licenciatura en Saneamiento 
Ambiental y 524 alumnos de 
Secundaria. 
 

En la Etapa 2, confirmaron – a 
la fecha - su participación 12 
establecimientos educativos, 36 
docentes y directivos de Educación 
Secundaria y 10 Profesores – 
Investigadores de la UNL. 
Se puede afirmar, con estos 
resultados preliminares, el fuerte 
impacto positivo, encontrándonos en 
estos momentos tratando de 
proponer la generación de una red 
territorial para sociabilizar estrategias 



 

 

y problemas en la implementación de 
la divulgación/ formación docentes en 
Ciencias Experimentales a través de 
la financiación de este proyecto con 
la Secretaría de Estado de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la 
Provincia de Santa Fe. 
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RESUMO 

Neste trabalho discute-se a natureza das ações sobre Educação Ambiental (EA) 
desenvolvidas no âmbito da Formação de Professores, no Brasil. Para tanto, 
analisa-se, por meio da Análise Textual Discursiva, estudos publicados nos 
últimos cinco anos, em periódicos da área de ensino de ciências e educação. Os 
resultados mostram que grande parte dos estudos volta-se a levantamentos e 
recomendações gerais sobre EA, além de análises sobre práticas em sala de aula. 
Nota-se também que há, a partir dessas reflexões, possibilidades de compreender 
os discursos da EA com os da Educação CTS, de forma a se buscar uma 
formação mais crítica, capaz de articular aspectos da complexidade, reflexividade 
e criticidade. 
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Introdução  

O desenvolvimento de uma 
sociedade ocorre ao passo que seus 
cidadãos consigam usufruir, de 
maneira sustentável, dos bens que 
ela dispõe. Nesse contexto, a 
cidadania, como elemento de 
compreensão do meio que nos cerca 
e da tomada de posição diante das 
escolhas do mundo, é o principal 
elemento a ser conquistado. Essa 
busca por uma cidadania crítica, por 
sua vez, inclui levar para as salas de 
aulas discussões que envolvem as 
questões socioambientais. Entende-
se que a formação escolar pode ser 
uma importante fonte de informação, 
educação e aprendizagem que 
possibilite o início dessa formação 
para a cidadania e o desenvolvimento 
de uma sociedade sustentável. 

Em função disso, algumas 
iniciativas têm sido desenvolvidas, 
principalmente articuladas à 
Educação Ciência-Tecnologia-
Sociedade (ECTS) e à Educação 
Ambiental (EA). Essas duas 
perspectivas fazem parte do conjunto 
de propostas que defendem 
mudanças no contexto educacional; 
em particular, no que se referem aos 
objetivos e conteúdos da escola. 
Como destacado por Farias e Freitas 
(2007), aproximam-se por chamar 
atenção para a incompletude do 
conhecimento (científico e cultural) e 
alertar para outras possibilidades de 
construir conhecimentos escolares. 
Ainda que essa articulação não esteja 
explícita, é possível identificar 
abordagens da EA que defendem 
uma formação pautada na atitude 
crítica, compreensão complexa e 

politização da problemática 
socioambiental (Jacobi, 2005; 
Loureiro, 2006; Leff, 2009; 
Guimarães, 2006), elementos que se 
aproximam de perspectivas CTS.  

Diante disso, entende-se ser 
importante investigar a natureza das 
iniciativas desenvolvidas no contexto 
da EA e suas possíveis aproximações 
com as desenvolvidas no contexto da 
ECTS. A intenção, certamente, não é 
estabelecer juízos de valor, mas 
buscar aproximações e contrapontos 
na perspectiva da 
complementaridade. 

Tomando por base essas 
discussões, o objetivo desta 
investigação é compreender, por 
meio da análise de trabalhos sobre 
EA, publicados em periódicos 
brasileiros, a natureza das ações, 
associadas à EA, desenvolvidas no 
contexto da Formação de 
Professores58. Ainda que o universo 
pesquisado refira-se à EA, destaca-
se que serão estabelecidas 
aproximações e contrapontos com o 
que vem sendo discutido no campo 
da ECTS. 
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Referencial Teórico  

As aproximações entre a EA e 
a Educação CTS levam à busca por 
espaços escolares que deem conta 
de uma educação para a cidadania, 
configurando-a como elemento 
determinante para a consolidação de 
cidadãos críticos. Salienta-se ainda 
que essa educação trata não só da 
capacidade do indivíduo de exercer 
os seus direitos nas escolhas e nas 
decisões políticas, como ainda de 
assegurar a sua total dignidade nas 
estruturas sociais (Jacobi, 2005; 
Beck,2010). 

Outra aproximação necessária 
acerca da educação desejada advém 
das reflexões da Educação Ambiental 
Crítica (Guimarães, 2006; Loureiro, 
2006) ao criticar os pressupostos 
reducionistas que ganharam espaço 
nos discursos socioambientais, 
tornando-se discursos 
desacreditados. Exemplos disso são 
a questão do controle demográfico 
enquanto solução para a crise 
ambiental e a concepção extremista 
de uma sociedade que se desenvolve 
sem a degradação do meio. Nessa 
perspectiva, o meio ambiente deve 
ser visto a partir de um conjunto 
complexo, como uma unidade que 
contem a diversidade e suas relações 
antagônicas e complementares de 
forma muitas vezes simultâneas 
(Guimarães, 2006, p.13). Isso conduz 
à reflexão sobre a „incapacidade‟ 
humana de lidar com o mundo 
complexo e ao mesmo tempo, em 
enfrentar o problema de forma menos 
individualista. 

Convergindo com essas ideias, 
destacam-se as colocações de Leff 
(2009) ao evidenciar a dificuldade em 
lidar com sistemas complexos o que, 
por sua vez, nos remete a um 
questionamento sobre os paradigmas 
tradicionais. Isso implica, na visão do 
autor, em (i) incorporar a 
complexidade para tratar as questões 
socioambientais e (ii) elaborar um 
saber ambiental no qual novos 
olhares sejam incorporados na forma 
de compreender o mundo. 

Assim, a EA para uma 
formação crítica deve levar em conta 
o conceito de criticidade e 
complexidade no nível de 
aprofundamento que ela precisa ser 
reconhecida, assim como a 
reflexividade presentes nos discursos 
socioambientais. Portanto, diante da 
nossa busca por uma educação 
escolar compatível com as mudanças 
e riscos presentes na sociedade, 
parece essencial chamar a atenção 
para uma formação escolar que dê 
condições para que os indivíduos 
sejam capazes de refletir antes, 
durante e após se posicionarem, 
contemplando, com isso, aspectos da 
criticidade, complexidade e 
reflexividade (CARAMELLO, 2012). 
Assim, considerando nossas 
intenções, e a partir dos autores 
referenciados nesse trabalho, 
identificamos como elementos 
fundamentais para nortear essa 
formação uma (i) visão complexa de 
mundo e a busca por ações que 
levem efetivamente à (ii) 
posicionamento crítico e reflexivo 
frente às questões socioambientais. 

 



 

 

Metodologia  

Para alcançar os objetivos 
propostos optou-se por analisar a 
produção das investigações 
relacionados à formação docente. 
Sob esse ponto de vista, encontrou-
se 18 trabalhos voltados à formação 
de professores; 32 ao levantamento 
de compreensões de alunos, 
professores e gestores; 28 à 
proposição de atividades e práticas 
educativas; 32 aos estudos sobre o 
estado da arte; 27 ao enfoque no 
planejamento e currículo; e 6 às 
reflexões teóricas ou ações de grupos 
de pesquisa. 

Neste trabalho discute-se o 
primeiro grupo - Formação de 
Professores, cujos trabalhos foram 
analisados por meio da Análise 
Textual Discursiva (Moraes e 
Galiazzi, 2007) e organizados em 
função da ação desenvolvida, em 
dois grupos, a saber: (i) 
levantamentos e recomendações e 
(ii) práticas e suas implicações.  

Destaca-se que, dentre os 18 
trabalhos encontrados, um refere-se 
às ações desenvolvidas em outro 
país, sendo este desconsiderado 
devido ao recorte dessa pesquisa. 
Quanto às relações estabelecidas 
entre a EA e a ECTS, explicita-se que 
foram elaboradas tomando como 
referência o trabalho desenvolvido 
por Strieder (2012). 

 

 

Resultados  

Os trabalhos analisados 
apresentaram diferentes ações no 
âmbito escolar, voltadas tanto à 
Formação Inicial (FI) quanto à 
Formação Continuada (FC) de 
professores e educadores 
ambientais.  

 
Do grupo (i) levantamentos e 

recomendações encontram-se nove 
trabalhos que centram suas ações na 
análise de documentos oficiais, 
referenciais teóricos ou 
compreensões de licenciandos e 
professores. Nesse grupo encontram-
se trabalhos que: analisam a 
trajetória formativa e atividades de EA 
realizadas por professores de escolas 
públicas brasileiras, investigando as 
influências da FI de professores em 
suas práticas escolares (T1); 
investigam conceitos, princípios e 
orientações presentes em discursos 
voltados à formação de professores e 
os articulam aos discursos sobre 
educadores ambientais (T4); 
investigam em que medida as 
histórias de vida de educadores 
ambientais influenciam em seu 
processo de formação (T6;T14); 
apresentam a análise dos currículos 
de cursos de Licenciatura de uma 
universidade, buscando compreender 
em que medida a temática Meio 
Ambiente está inserida nos projetos 
Pedagógicos de Curso (PPC) (T1); 
analisam compreensões de 
professores e licenciandos sobre EA 
(T12,T13) ou sobre relações de 
gênero (T9); e, analisam tanto o PPC 
quanto concepções de licenciandos 
(T11). 



 

 

De forma geral, esses 
trabalhos apresentam 
recomendações para os cursos de 
formação, particularmente no que se 
refere aos currículos e à importância 
da inserção de discussões sobre 
meio ambiente no contexto da FI. 
Percebe-se, também, uma 
preocupação em avaliar propostas 
desenvolvidas no âmbito da FC e em 
que sentido elas influenciam a 
prática, enquanto professores, dos 
egressos desses cursos. 

 

No grupo (ii) práticas e suas 
implicações encontram-se oito 
trabalhos, desenvolvidos tanto no 
âmbito da FI como da FC, 
envolvendo profissionais de 
diferentes áreas e níveis de 
escolarização. Comparecem 
trabalhos que: apresentam propostas 
para a FC (T2, T7) ou para a 
formação de pesquisadores (T5); 
investigam o processo de elaboração 
e desenvolvimento de propostas por 
parte de licenciandos (T8, T10, T17) 
ou de grupos de professores (T15, 
T16). 

Dos trabalhos desse grupo 
destaca-se a preocupação com as 
ações na escola, em especial, 
quando propõem atividades a serem 
desenvolvidas por professores em 
suas aulas. Em alguns casos, as 
propostas envolvem a elaboração de 
atividades por parte dos professores, 
comparecendo preocupações com o 
entorno social do espaço escolar e 
buscando a conscientização acerca 
das mudanças ambientais que 
ocorreram nesse contexto. Também 
merece destaque o fato de grande 

parte das pesquisas envolverem 
grupos de professores, de diversas 
áreas e em exercício nos diferentes 
níveis de ensino da Educação Básica. 

Considerações Finais  

Ao buscar aproximar os 
resultados dessa análise com os 
encontrados no âmbito da ECTS 
(Strieder, 2012), destaca-se que os 
trabalhos analisados trazem 
importantes contribuições no que se 
refere à natureza das ações 
desenvolvidas. Em especial, no que 
diz respeito à preocupação em 
articular diferentes áreas do 
conhecimento e em envolver 
professores em exercício. Explorar 
isso nas pesquisas voltadas à ECTS 
pode contribuir para uma maior 
abertura da escola e para a efetiva 
implementação dessa perspectiva no 
contexto educacional.  

Quanto às discussões 
presente nesses trabalhos, vale 
ressaltar que embora muitas ações 
propostas estejam preocupadas com 
o contexto em que vivemos (realidade 
local ou goblal), as discussões 
encontradas abordam as questões 
socioambientais pautando-se na 
perspectiva de ciência ainda 
determinista o que, a nosso entender, 
pode dificultar pocisionamentos dos 
alunos frente às questões de 
natureza aberta e complexa. 
Entendemos que para promover uma 
educação na perspectiva crítica, 
considerando os pressupostos 
abordados pelos referenciais da EA, 
é necessário outra percepção de 
ciência, pautada na perspectiva da 
complexidade e reflexividade.  
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RESUMEN 
 
El presente texto da cuenta de una secuencia de actividades denominada “El 
Monte Multifuncional” desarrollada con estudiantes de primero de bachillerato en 
un Instituto de Enseñanza Secundaria de Galicia. Se pretende mostrar la 
importancia de trabajar la conservación y gestión del territorio a través de 
actividades adaptadas al contexto local dando así la oportunidad de aplicar el 
conocimiento a cuestiones que son relevantes para los estudiantes. Además se 
analiza el impacto de la instrucción en las ideas de los estudiantes sobre la 
biodiversidad antes y después de la secuencia de actividades. Los resultados 
muestran que el concepto de biodiversidad se hace más complejo y aumenta la 
competencia de los estudiantes a la hora de identificar causas e implantar 
medidas a nivel local para mitigar la pérdida de biodiversidad. 
 
 
Palabras clave: Biodiversidad, educación secundaria, ordenación de territorio. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Con este trabajo se pretende 
dar a conocer una propuesta de 
ordenación del territorio en un 
contexto local consistente en 
actividades de ordenación 
multifuncional del monte.  
 

El Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (United Nations 
Conference on Environment and 
Development, 1992), firmado por 150 
países, hace referencia a la 

importancia de una educación para la 
conservación de la biodiversidad 
como una herramienta más para 
luchar por la conservación de las 
especies, de los ecosistemas, y en 
definitiva de la vida en nuestro 
planeta. Distintos autores señalan la 
dificultad de afrontar la enseñanza 
sobre la biodiversidad debido a la 
complejidad e indefinición del 
concepto de biodiversidad y abogan 
por una enseñanza basada en 
contextos reales (Dreyfus et al., 1999; 
Grace y Ratcliffe, 2002; Van Weelie y 
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Wals, 2002; Baumgartner y Zabin, 
2008). En la práctica, educar para la 
conservación de la biodiversidad 
requiere de habilidades que van más 
allá de los métodos tradicionales de 
enseñanza y que necesitan de 
estrategias activas y 
contextualizadas, y de actividades en 
entornos naturales y próximos al 
alumnado. Con estas ideas en mente 
se diseñaron e implementaron 
actividades para activar conceptos y 
valores vinculados al término de 
biodiversidad que diesen, además, la 
oportunidad de utilizar dichos 
conceptos y valores para una mejor 
gestión del entorno. Algunas 
actividades se realizaron en el aula 
pero el corazón de la propuesta se 
realizó en entornos naturales con el 
objetivo de recoger datos del 
territorio, pero también para seducir 
ambientalmente a los estudiantes y 
generar emociones con la naturaleza 
(Sargatal, 2003).  
 

En la propuesta que se 
presenta se pide a los alumnos que 
realicen un plan de ordenación para 
una comunidad de montes próxima al 
centro donde estudian. La propuesta 
se presenta como un problema real y 
contextualizado e incluye salidas para 
la recogida de datos, además de 
cinco sesiones de aula para el 
análisis y la realización del plan de 
ordenación. En este trabajo se 
describe la propuesta didáctica y se 
analizan los resultados de la 
implementación de la misma a través 
del análisis de tres ítems de un 
cuestionario realizado antes y 
después de la instrucción.  
 
 

METODOLOGÍA 
 
Participantes y Contexto 

Los participantes en esta 
investigación son un grupo completo 
de primero de bachillerato del IES de 
Ponte Caldelas (Pontevedra). En total 
27 alumnos (15 alumnas y 12 
alumnos) de 16 a 18 años de edad.  
 

El alumnado del IES Ponte 
Caldelas pertenece a ayuntamientos 
con un fuerte carácter rural, donde las 
tierras se dedican mayoritariamente a 
las actividades forestales. El monte 
en Galicia es un recurso fundamental 
y debería cumplir con las funciones 
económica, ecológica y social.  
 

En Galicia, los montes 
vecinales en man común son un tipo 
de propiedad de origen germánico 
característica de Galicia donde los 
comuneros, que son los vecinos con 
casa abierta, gestionan los montes en 
una asamblea de vecinos. La 
pertinencia y oportunidad de esta 
actividad es clara, ya que en un futuro 
próximo los estudiantes serán 
miembros de derecho de las 
asambleas de vecinos y serán ellos 
los que tomen decisiones sobre el 
futuro de su territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

La secuencia de actividades: el 
monte multifuncional 
 

El conjunto de actividades 
didácticas que se denomina “Monte 
Multifuncional” se diseñó para 
trabajar contenidos del tema modelos 
de gestión del planeta de la materia 
de 1º de bachillerato “Ciencias para el 
Mundo Contemporáneo”.  
 

La secuencia de actividades 
expresa la idea de cómo creemos 
que se deben generar lugares, es 
decir, sentimientos de pertenencia a 
un territorio, al trabajar la 
biodiversidad, con el objetivo último 
de que sean los estudiantes los que 
se impliquen en la conservación y 
defensa de su entorno local en un 
futuro muy próximo. No se pretende 
explicar la biodiversidad de forma 
teórica, sino que se trata de dar la 

oportunidad de que los estudiantes se 
impliquen en tareas donde la 
biodiversidad emerge como un valor 
a tener en cuenta; en este caso en la 
gestión de espacios. 
 

Las actividades se 
desarrollaron durante cinco sesiones 
de cincuenta minutos y una salida a 
los montes de Pazos próximos al 
centro educativo (ver Figura 1).  
 
 

Instrumento de análisis 
 
 El instrumento de análisis 
para conocer los resultados de la 
implementación es un cuestionario de 
preguntas abiertas para conocer las 
ideas sobre biodiversidad antes y 
después de realizar la secuencia de 
actividades.  



 

 

Sesión 1: Elaboración de un plan de ordenación para una comunidad de montes cerca del instituto. 
A través de una carta, el presidente de la mancomunidad de montes de Ponte Caldelas les solicita 
al alumnado su opinión para evaluar el plan de ordenación de una comunidad de montes. 
Salida a tres espacios. Recogida de datos. Salida a tres zonas de montes (distantes entre sí 
menos de 300 m):1-  Bosque de ribera. 2- Eucaliptal abandonado. 3- Plantación de pinos. 
En cada uno de estos territorios se recogieron datos sobre las características del entorno para 
reflexionar sobre su valor ecológico, social y económico. 
Sesión 2: Usos del monte. Se presentaron 20 fotografías relacionadas con los diferentes usos del 
monte que tenían que ordenar en un triángulo de sostenibilidad. 
Sesión 3: Plan de ordenación. Con un plano de la zona hacen un plan de ordenación del 
territorio. 
Sesión 4: Reflexión sobre la necesidad de ordenación. Contestan a cuestiones sobre el monte 
con el objetivo de reflexionar sobre la necesidad de la ordenación del territorio. 
Sesión 5: Ordenación de otro territorio. Al cabo de un mes, se solicita a los grupos que hagan la 
ordenación del territorio de la Ensenada de San Simón (en la ría de Vigo) en función de los 
diferentes usos. 

 
Figura 1. Secuencia de actividades Monte Multifuncional. 
 

 

 
RESULTADOS  
 

A continuación se presenta el 
análisis de las respuestas del 
alumnado a los tres ítems del 
cuestionario que son objeto de este 
trabajo: i) Indica tres causas de la 
pérdida de biodiversidad; ii) Indica 
tres consecuencias de la pérdida de 
biodiversidad; iii) Indica tres 
estrategias para evitar la pérdida de 
biodiversidad. 

 
En relación a las respuestas de 

los estudiantes a la causas de la 
pérdida de biodiversidad en el pretest 
los alumnos identifican cuatro de las 

cinco presiones principales que 
existen sobre la biodiversidad: 
destrucción de hábitats, 
contaminación, cambio climático y 
sobreexplotación. En el postest 
aumenta el número de alumnos que 
señalan respuestas que se incluyen 
en estas categorías.(ver fig. 2). En un 
análisis más detallado se observa 
que en el postest aumenta el número 
de alumnos que identifican causas 
locales de pérdida de biodiversidad 
como la destrucción de hábitat, los 
incendios, el furtivismo, la caza 
abusiva, la tala de bosques, las 
especies alóctonas y la modificación 
de terrenos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 2. Ítem: Indica tres causas de la pérdida de biodiversidad Número de respuestas por 

categoría en el pretest y en el postest. 
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En la tabla 1 se describen los 
resultados a la pregunta sobre las 
consecuencias de la pérdida de la 
biodiversidad. Las respuestas se 
agruparon en inconsistentes (no 
contestan, las respuestas 
tautológicas y las que señalan causas 
en lugar de consecuencias) y 
consistentes (las que hacen 
referencia a servicios ecosistémicos y 
consecuencias para el hombre). Tanto 

en el pretest como en el postest, 
cerca del 70% de respuestas no 
hacen referencia a consecuencias 
que supondrían la pérdida de 
biodiversidad. La mayoría de los 
alumnos no tienen conocimientos 
claros, ni antes ni después de la 
actividad, acerca de las implicaciones 
que supondría la pérdida de 
biodiversidad sobre la vida humana y 
en los ecosistemas.

Tabla 1. Ítem: Indica tres consecuencias de la pérdida de biodiversidad Número de respuestas por 
categoría en el pretest y en el postest 
  Pretest Postest 

No consistentes    
 A1 No contesta  28  12 
 A2 No codificable 2 0 
 B1 Tautológica 2 1 
 B2A Pérdida de especies 14 22 
 B2B Pérdida de ecosistemas 5 9 
 B3 Causas 7 11 
Consistentes    

Consecuencias humanas C1 Sobre la humanidad 4 2 
Consecuencias en los 

servicios ecosistémicos 
C2 Servicios de suministro 2 6 

 C3 Servicios de regulación 16 15 
 C4 Servicios culturales 1 3 

Los resultados de las 
respuestas a la pregunta en la que se 
solicita a los estudiantes que 
nombren tres estrategias para reducir 
la pérdida de biodiversidad se 
representan en la tabla 2. Se puede 
observar que en el postest citan con 

más frecuencia actuaciones a nivel 
de hábitat y de especies. También es 
importante señalar que aumentan las 
estrategias a nivel local que tienen 
que ver con la ordenación o 
protección de espacios. 

 
Tabla 2. Ítem: Indica tres estrategias para reducir la pérdida de biodiversidad. Número de 
respuestas por categoría en el pretest y en el postest 
 Pretest Postest 

Categoría   
A1 No contesta 17 7 

A2 No codificable 5 0 

B Reducir causa 37 35 

C Recuperación especies 9 13 

D Proteger y/o ordenar territorio 6 16 

E Sensibilización 4 6 

F Medidas legislativas 3 4 



 

 

 
CONCLUSIONES E 
IMPLICACIONES DIDÁCTICAS 
 

En general podemos indicar 
que los estudiantes adquieren un 
concepto de biodiversidad más 
complejo y más ligados a entornos 
locales. En el postest señalan causas 
y estrategias más concretas que se 
pueden aplicar a su ambiente local, 
frente a las causas y estrategias más 
difusas e imprecisas en las que 
posiblemente se sientan menos 
implicados, y que son más frecuentes 
en el pretest. Estas actividades 
parece que resolverían, en parte, el 
problema denominado denominado 
por Uzzell (2000) hipermetropía 
ambiental para hacer referencia a que 
la percepción de los problemas 
ambientales desciende gradualmente 
a medida que el ámbito se hace más 
próximo. 
 

Con la actividad propuesta se 
pretendían que el contexto fuera 
próximo al alumnado con el objetivo 
de promover vínculos con la zona 
objeto de estudio. Se pretendía 
ayudar a desarrollar actitudes y 
competencias de conservación de 
espacios que permitiesen el 
desarrollo sostenible de los lugares 
que habitan y gestionarán en el 
futuro. A pesar de que el 
conocimiento sobre la biodiversidad 
sigue siendo incompleto después de 
la actividad, los cambios observados 
permiten intuir un "empoderamiento" 
de los estudiantes a la hora de asumir 
su responsabilidad en la toma de 
decisiones sobre cuestiones 
ambientales ya que parecen sentirse 
más competentes a la hora de 

identificar causas e implantar 
medidas a un nivel local para mitigar 
la pérdida de biodiversidad. No 
obstante, hay que señalar la mayoría 
de los alumnos no tienen 
conocimientos claros acerca de las 
consecuencias sobre la pérdida de 
biodiversidad y por tanto éste será el 
objetivo que tendremos presente en 
futuras propuestas. 
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Resumo 
 
 

Apresenta-se uma investigação qualitativa, desenvolvida em Didática da Química, 
de um Mestrado de Ensino de Física e de Química, profissionalizante para 
professores dos Ensinos Básico e Secundário. Caracterizam-se abordagens e 
atividades destinadas a estimular os futuros professores a integrar educação para 
a sustentabilidade, nas suas práticas, abordando problemas glocais, integrando 
conteúdos canónicos de química e explorando inter-relações CTS. 
 
 
Palavras-chave: Formação de professores; educação para a sustentabilidade; 
educação em ciências; educação CTS em química. 
 
 
 
Introdução 
 

Dos problemas com que 
comunidades locais e países 
atualmente se confrontam destacam-
se problemas glocais (Murga-
Menoyo, 2009) que, pela sua 
importância, devem abordar-se 
explorando inter-relações CTS, em 
diversos contextos educativos e 
curriculares, apelando à 
responsabilidade individual, 
comunitária e universal. É necessário 
formação de professores de ciências 
que, tal como educação científica, 

integre educação para a 
sustentabilidade, estimulando 
aprendizagens ativas e 
contextualizadas (local e 
globalmente) e promova literacia 
científica, integrando o 
desenvolvimento de competências de 
cidadania cívica (Pedrosa & João, 
2013).  
 

Num programa de formação 
contínua de professores de Física e 
Química do 3º ciclo do Ensino Básico 
(3º CEB) e do Ensino Secundário 
(ES) em que se utilizou a Carta da 
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Terra, os participantes manifestaram-
se inequivocamente favoráveis à sua 
utilização para integrar inter-relações 
CTS em ensino de química, visando 
melhorar a proteção ambiental, como 
professores de química e recorrendo 
a princípios defendidos na Carta da 
Terra (Pedrosa, 2011).  
 

Como integrar educação para 
a sustentabilidade em formação 
inicial de professores de ciências, em 
particular em contextos de química? 
Neste texto pretende-se: i) 
caracterizar abordagens e atividades 
utilizadas em Didática da Química I 
(DQI), Mestrado em Ensino de Física 
e de Química, Universidade de 
Coimbra (MEF&Q-UC); ii) apresentar 
resultados, discuti-los e extrair 
conclusões, apontando implicações 

em termos de investigação e de 
práticas docentes.  

 
 
Metodologia 
 

A investigação desenvolveu-se 
em DQI, MEF&Q-UC, em quatro anos 
letivos em que a 1ª autora, enquanto 
docente, recorreu a abordagens 
teóricas e práticas, incluindo 
atividades realizadas pelos alunos, 
designadamente tarefas de 
aprendizagem e avaliação contínua, 
abreviadamente designadas tarefas 
de aprendizagem, algumas 
orientadas para integrar educação 
para a sustentabilidade em química 
no 3º CEB e no ES, sumariamente 
apresentadas na tabela 1.  
 
 

 
Tabela 1: Anos letivos, caracterização das tarefas de aprendizagem, organização 
(dos alunos e aulas práticas: horas utilizadas) e bibliografia disponibilizada.  

Ano letivo Tarefas de aprendizagem  Organização/Bibliografia 

2008/09 Identificar nas componentes de química dos 
documentos curriculares oficiais do 3ºCEB e 
do ES indicadores de orientações, conteúdos 
e procedimentos propícios à integração de 
«Perspectivas ambientais» 

Pequenos grupos (2 
ou 3 alunos cada); 
aulas práticas (4:16h)  
/Indicada nas notas iii 
e iv  

2010/11 Como relaciona(m) alterações climáticas com 

conteúdos  canónicos de química?  

Como poderá, ou deverá, integrar-se a 

problemática das alterações climáticas em 

educação formal em química? 

Pequenos grupos (2 
alunos cada); aulas 
práticas (4:16 h) 
/ Indicada nas notas iii, 
iv, v e vi 

2011/12 Idem, após identificação (individualmente) 
dos problemas ambientais referidos em «O 
Ambiente na Europa — Situação e 
Perspectivas 2010: Síntese» (nota vii) 

Individual e pequeno 
grupo; aulas práticas 
(3:12 h) / Indicada nas 
notas iii, iv, v, vi e vii 

2012/13 Que relações estabelece(m) entre 
alterações climáticas e conteúdos 
canónicos de química? 

Individual; aulas 
práticas (4:16 h)  
/ Indicada nas notas iii, 
iv, v, vi e vii 
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As tarefas de aprendizagem: i) 

enquadraram-se em finalidades e 
objetivos de ensino de química, que 
se centraram em educação para a 
sustentabilidade, articuladamente 
com inter-relações CTS e sua 
valorização, numa perspetiva de 
promoção de literacia científica dos 
jovens do 3º CEB e do ES, de acordo 
com o prescrito em documentos 
curriculares oficiais das disciplinas 
com componentes de química do 3º 
CEB e ES; ii) formularam-se no 
contexto da abordagem das 
dimensões estratégicas, 
especificamente das «Perspectivas 
ambientais», expressas em «Década 
da Educação das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento Sustentável, 
2005-2014, Documento Final Plano 
Internacional de Implementação». 
Este documento, conjuntamente com 
os cinco documentos curriculares 
oficiais das disciplinas com 
componentes de química do 3º CEB e 
do ES, integraram a bibliografia 
disponibilizada (em suporte 
informático) aos alunos nos quatro 
anos letivos. Paralelamente à 
reformulação das tarefas de 
aprendizagem, que se fundamenta 
em «Resultados», disponibilizou-se 
mais bibliografia, designadamente: 
em 2010/11, uma publicação da 
UNEP referente a alterações 
climáticas (AC) e o relatório das 
Nações Unidas relativo às Metas de 
Desenvolvimento do Milénio de 2010; 

em 2011/12 «O Ambiente na Europa 
— Situação e Perspectivas 2010: 
Síntese».  
 

A realização das tarefas de 
aprendizagem envolveu sempre 
trabalho autónomo extra aulas, 
variável e dependente de diversos 
fatores, como maior ou menor 
envolvimento na sua realização e 
maior ou menor consciencialização 
de inerentes dificuldades conceptuais 
e processuais. Orientou-se o trabalho 
dos alunos fora das aulas 
promovendo a realização de pontos 
de situação referentes ao 
desenvolvimento das atividades, 
individualmente ou pelos pequenos 
grupos de alunos (pg), consoante as 
circunstâncias que condicionaram ou 
determinaram uma ou outra forma de 
organização. Em geral, a realização 
das tarefas de aprendizagem pelos 
alunos incluiu a produção de 
documentos e apresentação oral do 
trabalho realizado. 
 
Resultados 
 

As reformulações das tarefas 
de aprendizagem (tabela 1) 
resultaram de diversas análises que 
incluiram os documentos elaborados 
pelos alunos, cuja síntese se 
apresenta na tabela 2, e pela 
professora (1ª autora), bem como os 
indicados em «Bibliografia», entre 
outros.  
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Tabela 2: Anos letivos, alunos e sua organização, produtos da realização das 
tarefas de aprendizagem e avaliação.  

Ano letivo; alunos Produtos da realização das tarefas  Avaliação 

2008/09; pequenos 
grupos (pg): 3 (2, com 
2 alunas/os cada e 1 
com 3 alunas) 

Um documento em PowerPoint por 
Pg, sua apresentação oral e 
discussão 

Pelas/os próprias/os, 
colegas e professora 

2010/11; pg: 2 (com 2 
alunas/os cada) 

Idem Idem 
 

2011/12; pg: 1 com 
duas alunas  

Mapa conceptual e dois 

documentos em PowerPoint  

Pelas próprias e 
professora  

2012/13; individual - 
duas alunas 

Mapas conceptuais reformulados 
após apresentação e discussão 

Pela própria, colega 
e professora  

 
 
 
 
 
As diferenças mais acentuadas 

na formulação das tarefas de 
aprendizagem verificam-se de 2008-
09 para 2010/11. A convergência 
para a questão formulada em 
2012/13 terá resultado de diversos 
fatores, destacando-se a importância 
e atualidade de AC e os diferentes 
níveis de compreensão e abordagem 
desta problemática (Shepardson et 
al., 2012), conjuntamente com a 
monitorização e as avaliações 
realizadas e sumariadas a seguir.  
 

Em 2008-09, os alunos, em 
geral: i) lidaram bem com 
«Perspectivas ambientais» e 
indicadores de orientações para a 
sua integração em temas curriculares 
envolvendo inter-relações CTS, 
referindo por exemplo «formas de 
minimizar a chuva ácida», 
«problemas relativos à utilização de 
água», «importância do 
conhecimento químico na resolução 

de problemas» ou «problemas 
ambientais de poluição atmosférica, 
nomeadamente relacionados com 
alterações climáticas»; ii) 
evidenciaram sérias dificuldades de 
identificação de conteúdos canónicos 
(Aikenhead, 2009) e procedimentos 
propícios àquela integração; iii) 
inicialmente não se focaram no 
solicitado, dispersando-se em 
compilações de ideias então já 
trabalhadas nas aulas teóricas, nas 
finalidades de química no 3º CEB e 
no ES, como referentes à inclusão de 
inter-relações CTS, literacia científica 
e educação para o desenvolvimento 
sustentável. 



 

 

Assim, em 2010/11, as tarefas 
de aprendizagem centraram-se em 
AC e em como as relacionar com 
conteúdos canónicos de química 
(Aikenhead, 2009) e as integrar em 
educação formal em química, 
acrescentando-se à bibliografia dois 
documentos (notas v e vi). Tendo-se 
confirmado as dificuldades verificadas 
em 2008-09 e referidas em ii), por um 
lado, a tendência para não discernir 
entre AC e outros problemas 
ambientais, por outro, em 2011/12 
acrescentou-se à bibliografia mais um 
documento (nota vii), incluindo-se em 
tarefas de aprendizagem a 
identificação dos problemas 
ambientais aí referidos. Após 
introduzir mapas de conceitos (MC), 
com ênfase em procedimentos para 
os construir (Mintzes et al., 2000), e 
disponibilizar Cmap Tools, cada 
aluna, com incentivo e orientação da 
professora, individualmente construiu 
um MC, promovendo-se, então, a 
construção pelo pg do MC conjunto 
(tabela 2).  
 

Tendo-se verificado a utilidade 
e eficiência da construção de MC, em 
2012-2013 manteve-se a ênfase na 
sua construção, embora apenas 
individualmente, porque na data em 
que se formularam as tarefas de 
aprendizagem, apenas uma aluna 
frequentava as aulas, tendo a outra 
surgido posteriormente, o que não a 
impediu de construir e apresentar um 
MC, mas inviabilizou o trabalho em 
pg para integrar os MC. 
 
 
 
 
 

Conclusões e Implicações 
 

Esta investigação, qualitativa e 
enquadrada em estratégias de 
investigação-ação e estudos de caso, 
numa perspetiva de racionalidade 
complexa (Amado, 2013), permitiu 
caracterizar sumariamente 
abordagens e atividades utilizadas 
pela 1ª autora em DQ I, MEF&Q-UC. 
Embora reconhecendo as limitações 
inerentes à metodologia desta 
investigação, a monitorização da 
realização das tarefas de 
aprendizagem pelos alunos que 
frequentaram as aulas nos quatro 
anos letivos e a avaliação dos 
respetivos produtos permitiram 
verificar: i) diferenças entre 
conceptualizações de futuros 
professores de física e química sobre 
AC e algumas das perspetivas 
científicas referidas por Shepardson 
et al. (2012); ii) a pertinência e 
utilidade das abordagens e atividades 
utilizadas para estimular os alunos a 
aprofundar conhecimentos sobre AC, 
suas causas, consequências e 
explicitar relações com conteúdos 
canónicos (Aikenhead, 2009) de 
química e com práticas individuais e 
comunitárias, em DQI e em práticas 
docentes supervisionadas (pela 1ª 
autora), nas quais alguns alunos 
utilizaram recursos e aplicaram ideias 
desenvolvidas neste âmbito.  
 

Integrar educação para a 
sustentabilidade em DQI constituiu 
um desafio viabilizado estimulando a 
explicitação de relações entre AC e 
conteúdos canónicos de química, que 
pode aprofundar-se e expandir-se 
para formação inicial de professores 
de ciências, por exemplo, explorando 



 

 

e adaptando a progressão conceptual 
para a contextualização de AC 
proposta por Shepardson et al. 
(2012), contribuindo simultaneamente 
para concretizar recomendações da 
UNESCO.  
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Encaminhamento Teórico-
Metodológico 
  
Desde sua gênese, o movimento 
Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) 
tem focado o problema da 
degradação socioambiental. O 
modelo tradicional/linear de 
progresso59 passa a ser 
problematizado, de forma que parcela 
da população passa a postular algum 
controle sobre Ciência-Tecnologia 
(CT) (García, Cerezo e López, 1996). 
Dessa forma, é abalado o estatuto de 
neutralidade até então atribuído à CT, 
sendo esta realocada para o campo 
do debate político. Valores e 
interesses, presentes no 
empreendimento científico-
tecnológico, passam a ser 
explicitados. 
 
 Em se tratando da educação, 
um dos objetivos assumidos por 
referenciais ligados à CTS consiste 
em incluir, nos currículos, processos 
de tomada de decisões em temas 
socioambientais que envolvam  
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 Considerava-se que o desenvolvimento 
científico conduziria ao desenvolvimento 
tecnológico, que geraria um incremento 
econômico e, por fim, o desenvolvimento 
social. 

 
 
 
 
CT (Santos, 2008). Tomada de 
decisões, cada vez mais, vinculadas 
à necessidade de ampliação da 
participação social, tendo como 
horizonte a incorporação de 
demandas sociais. Neste sentido, no 
âmbito do Grupo de Estudos 
Temáticos em CTS (GETCTS), 
buscamos a constituição de uma 
cultura de participação, apoiados em 
pressupostos de CTS, do educador 
brasileiro Paulo Freire, e do 
Pensamento Latino-Americano em 
CTS (PLACTS) (Herrera, 1995; 
Varsavsky, 1976; Dagnino, 2008). 
 
 No entanto, como práticas 
educativas desenvolvidas no âmbito 
da formação de professores têm 
trabalhado aspectos ligados à 
sustentabilidade? Este consistiu no 
problema da presente pesquisa. 
Enquanto objetivos assumo (i) 
identificar possíveis articulações entre 
temas de estudo e conhecimentos 
tendo como horizonte a 
sustentabilidade e (ii) sinalizar 
horizontes para repercussões 
educacionais de CTS tendo como 
pressuposto um desenvolvimento 
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sustentável mediante o incremento de 
atores em processos decisórios em 
temas socioambientais vinculados à 
CT. 
 
 Para investigar o problema, 
analisei artigos relacionados à 
educação CTS vinculados a práticas 
educativas no âmbito da formação de 
professores, publicados em seis 
revistas60 brasileiras consideradas 
representativas na área de Educação 
em Ciências. A seleção dos artigos 
ocorreu através da leitura dos títulos, 
resumos e palavras-chaves em que 
os referentes à CTS e práticas de 
formação de professores realizadas 
foram objeto de análise. Optei por 
analisar os artigos considerando que 
neles são apresentados relatos de 
práticas que, por vezes, extrapolam, 
por exemplo, planos de cursos ou 
ementas de disciplinas. Nesses 
relatos podem comparecer elementos 
que avancem em relação à 
documentação oficial dos cursos de 
formação. O presente trabalho 
decorre resultados que obtidos em 
pesquisa anterior (Roso, 2014) sobre 
à definição e estruturação de 
currículos balizados por repercussões 
educacionais de CTS. Algumas das 
limitações identificadas podem ser 
relacionadas à formação de 
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 Alexandria – Revista de Educação em 
Ciência e Tecnologia (ISSN 1982-5153), 
2008 até 2012; Ciência & Educação (ISSN 
1516-7313), 1998 até 2012; Ensaio – 
Pesquisa em Educação em Ciências (ISSN 
1415-2150), 1999 até 2012; Experiências em 
Ensino de Ciências (ISSN 1982-2413), 2006 
até 2012; Investigações em Ensino de 
Ciências (ISSN 1518-8795), 1996 até 2012; e 
Revista Brasileira de Pesquisa em Educação 
em Ciências (ISSN 1806-5104), 2001 até 
2012. 

educadores em CTS, assim, no 
presente trabalho, assumo uma 
perspectiva de aproximação inicial ao 
tema de formação de professores no 
campo CTS. 
 

Resultados 
 Nas seis revistas consultadas, 
considerando todo o período de 
publicação das mesmas, identifiquei 
apenas seis artigos61 relacionados à 
CTS vinculados a práticas educativas 
no âmbito da formação de 
professores. Em nenhum dos artigos 
comparece o termo sustentabilidade 
ou algum derivado, no entanto, em 
todos estão presentes algum tipo 
preocupação com o meio ambiente, 
seja poluição, degradação, 
implicações decorrentes de CT, etc. 
Na análise dediquei maior atenção à 
descrição das atividades realizadas, 
de forma que da interação entre 
elementos teóricos e empíricos, 
identifiquei duas categorias, a seguir. 
 

Ausência de Temas Locais 

 
 Alguns dos temas que têm sido 
utilizados, na amostra analisada, 
como exemplares em processos 
educativos vinculados à formação de 
professores, são o Ambiente (Silva & 
Carvalho, 2009 e 2012) e oficinas 
sobre hidrosfera, litosfera e biosfera 
(Marcondes et al., 2009). Esses 
temas são de abrangência mais 
global, não circunscritos à localidade 
em que ocorre a formação dos 
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 Marcondes et al. (2009), Mion, Alves e 
Carvalho (2009), Muenchen e Auler (2007a e 
2007b) e Silva e Carvalho (2009 e 2012). 



 

 

professores e/ou considerando seu 
contexto de trabalho. Auler, Dalmolin 
e Fenalti (2009) identificaram que 
essa parece ser uma característica 
de trabalhos vinculados à CTS. Esse 
encaminhamento é coerente com 
possíveis enfrentamentos para tais 
problemas: soluções pontuais não 
resolverão um problema global. 
Modalidade de tema recomendado 
por autores como Merryfield (1991) 
por afetarem várias pessoas em 
várias partes do mundo. 
 
 No entanto, o trabalho apenas 
com temas mais gerais pode cercear 
algo fundamental quando se fala de 
cidadania. Ou seja, um “déficit” de 
engajamento e participação da 
população frente a temas locais, dada 
a potencialidade destes últimos por 
afetarem mais diretamente os 
envolvidos. Temas gerais, apesar de 
sua importância à formação de 
professores e práticas escolares, 
podem distanciar estudantes dos 
processos de tomada de decisões, 
sendo que essas aconteceriam 
apenas como simulações ou 
avaliação de decisões já tomadas em 
outras instâncias/contextos. Ou seja, 
fica ausente o entendimento de que 
sua opinião e engajamento podem 
contribuir com escolhas em temas 
relativos à CT.  
 
 Assim, nos artigos analisados, 
os professores parecem não estar 
sendo preparados para internalizar 
problemas sociais e locais ao 
currículo, o que aguçaria o 
desenvolvimento da curiosidade 
epistemológica (Freire, 2005). 
Categoria freiriana, em meu entender, 
central para a constituição da cultura 

de participação postulada. Por outro 
lado, quando há tentativas de incluir 
temas locais, por vezes controversos, 
no currículo, como agrotóxicos, 
desemprego e saúde pública, surgem 
tensões decorrentes de grupos 
sociais hegemônicos no sentido de 
coibir o desenvolvimento de tais 
temas, como apontam Muenchen e 
Auler (2007a).  
 
 Se sustentabilidade requer 
uma concepção global para seu 
enfrentamento, faz-se necessário o 
engajamento desses sujeitos que 
pode ser via temas locais. Estes 
seriam pontos de partida para o 
engajamento social tendo como 
horizonte a compreensão e 
enfrentamento de problemas gerais 
que, a partir destes, a população 
poderia retornar aos temas locais, já 
com uma maior bagagem cultural. 
Encaminhamento coerente também 
com pressupostos freirianos.  
 

Predominância de Conhecimentos 
Científicos em Processos Decisórios 

 
 Como é proposta a 
compreensão e enfrentamento dos 
temas anteriormente destacados? Em 
geral, conhecimentos das ciências 
naturais são concebidos como 
condição necessária e suficiente. Na 
amostra não compareceram 
dimensões mais amplas, vinculadas a 
contextos socioeconômicos, por 
exemplo. Em meu entender, para o 
entendimento e enfrentamento de 
temas sociocientíficos, o campo das 
ciências naturais consiste em 
condição necessária, mas 
insuficiente. Nestes temas, 



 

 

dimensões técnico-científicas estão 
vinculadas ao contexto 
socioeconômico, imbricadas, embora 
não explicitado nas práticas 
analisadas. Sustentabilidade é um 
horizonte pretendido e necessário, 
mas não alcançável unicamente pelo 
campo das ciências naturais. Outros 
aspectos se fazem necessários 
como, por exemplo, novas 
concepções de sociedade e de 
consumo. 
 
 Assim, reduzir o processo de 
tomada de decisões, no contexto da 
formação de professores, a 
conhecimentos científicos, reforça o 
modelo de decisões tecnocráticas, 
modelo restrito aos especialistas que 
acabam tomando tanto decisões 
técnicas quanto políticas. Se apenas 
conhecimentos relativos às ciências 
naturais são importantes para os 
processos de tomada de decisão, 
qual seria a necessidade de formação 
para a cidadania e participação 
pública em CT, objetivos de CTS? Se 
endossarmos este reducionismo, que 
não é meu caso, nada melhor do que 
as decisões dos especialistas. Estes 
são detentores do conhecimento 
técnico-científico exigido. 
  

Esteve presente na 
compreensão dos representantes do 
PLACTS, anteriormente citados, que 
o empreendimento científico-
tecnológico é definido, serve e 
atende, determinado projeto político, 
econômico, e incutido nesses 
projetos está, ou não, a compreensão 
de sustentabilidade presente nesses 
processos relacionados à CT. 
Notadamente, a matriz econômico-
desenvolvimentista atual é marcada 

pela inovação, descarte, 
competitividade e ambientalmente 
poluente e degradante. De forma que 
a atual CT também o é.  

 

Considerações 
 Nesta pesquisa, busquei 
discutir como cursos de formação de 
professores têm trabalhado aspectos 
ligados à sustentabilidade. Na 
amostra, pude evidenciar que embora 
o termo não esteja presente, 
preocupações ambientais são 
consideradas centrais nessas 
práticas. Ainda, temas trabalhados 
não têm considerado a dimensão 
local, os problemas presentes no 
contexto local. Também, o 
enfretamento desses tem ficado, 
predominantemente, restrito às 
ciências naturais, desconsiderando 
contextos socioeconômicos. Tal 
limitação pode ser decorrência, 
dentre outros aspectos, da 
organização espaço-temporal do 
processo formativo destes 
professores, no qual abordagens 
mais interdisciplinares ficam 
comprometidas. Também, é marcante 
o pequeno número de artigos 
identificados, o que indica que a 
formação de professores tendo como 
pressupostos encaminhamentos 
vinculados à CTS têm sido pouco 
discutidas em veículos de divulgação 
de resultados de pesquisa em 
educação em ciências. Em função 
disso, os resultados devem ser 
compreendidos no âmbito desses 
seis artigos. Para trabalhos futuros a 
amostra deverá ser ampliada 
incluindo, por exemplo, trabalhos 
publicados em eventos e planos de 
curso. 



 

 

 Conforme destaquei, a origem 
do movimento CTS está associada à 
discussão, ao enfrentamento de 
problemas socioambientais. E, os 
temas presentes nos artigos 
analisados, podem ser concebidos 
como tal. Contudo, entendo que os 
encaminhamentos teórico-
metodológicos, presentes nestes, 
poderiam avançar no sentido de 
aprofundar a problematização da 
suposta neutralidade de CT, 
entendida como sustentáculo de 
modelos decisórios tecnocráticos. 
Vinculado a isso, uma ampliação na 
compreensão sobre a não 
neutralidade da CT. Ou seja, a não 
neutralidade inicia na definição dos 
problemas de pesquisa (agenda 
pesquisa), selecionados em função 
de valores. Contemporaneamente, de 
forma hegemônica, os valores que 
definem a agenda são os vinculados 
à competição das empresas 
transnacionais. Nesta dinâmica, a 
agenda de pesquisa foi capturada 
pela lógica da inovação, na qual, 
mediante a competição entre as 
transnacionais, fomentando a lógica 
consumista, a obsolescência 
programada adquire destaque. 
Processo altamente insustentável. 
 
 Decorrente disso, novos 
valores, ausentes no material 
analisado, poderiam ser incorporados 
às discussões sobre sustentabilidade, 
tais como modelos de sociedade, o 
consumismo, a obsolescência 
programada, a lógica da 
competitividade, etc. Talvez, essas 
discussões venham a evidenciar que 
para uma efetiva sustentabilidade 
socioambiental faz-se necessário 
uma nova plataforma de 

conhecimentos relacionados à CT, 
que atendam outros interesses e 
valores.  
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RESUMO 
 
Este trabalho demonstra parcialmente os resultados de uma pesquisa que objetivou 
analisar a efetividade da possibilidade do professor desenvolver atividades 
envolvendo o movimento CTS e a educação ambiental no contexto escolar em um 
colégio da rede pública do estado do Paraná. A metodologia escolhida para este 
trabalho é de natureza qualitativa e pautando nos procedimentos técnico-
metodológicos da pesquisa documental. Utilizou-se para desvelar os dados da 
pesquisa a análise de conteúdo conforme os referenciais de Bardin (2010) para as 
Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná (DCE). 
Concluímos que o docente pode desenvolver as atividades relacionadas à CTS 
Educação Ambiental, pois os mesmos constam no currículo em diversas 
disciplinas. Contudo é necessário que o mesmo possua uma postura que motive os 
alunos a aprender. Primeiramente, precisa ter conhecimento teórico do movimento 
CTS e da educação ambiental, reconhecer as causas, consequências e a atual 
situação ambiental do lócus que trabalha. O docente deve ter visão crítica 
percebendo as interações dos fatores socioambientais e científicos.  
 
 
 
Palavras chaves: formação docente, meio ambiente, ensino de ciências. 

 

 



 

 

Introdução 
 

No contexto contemporâneo, a 
humanidade vem sofrendo os 
intensos impactos da Revolução 
Industrial sobre as condições de vida 
de todos os seres vivos. O homem, 
afinal, também é parte da natureza, 
dependendo dela para continuar sua 
existência no planeta, contudo, acaba 
sendo prejudicado por muitas dessas 
transformações. 
 

Atualmente, é preciso se ater a 
relação entre o ambiente e a 
evolução tecnológica no contexto 
escolar, pois ambas são 
indispensáveis para o 
desenvolvimento do ser humano. 
Estas preocupações iniciaram com a 
Conferência de Estocolmo, tem-se 
ela como a primeira grande reunião, 
intensificando as buscas por soluções 
nas relações que se tornam, cada vez 
mais conflituosas entre o homem e os 
recursos naturais.  

Em Estocolmo foram lançadas 
as bases de uma concepção 
progressista, ou seja, o que deve ser 
visto não é a busca desenfreada do 
homem para saciar sua ganância, e 
sim as causas da degradação 
ambiental é que devem ser discutidas 
pela educação ambiental e as 
perspectivas do movimento da 
ciência, tecnologia, sociedade.  

 
A Educação Ambiental vem 

sendo destacada, em nível mundial, 
como estratégia básica para 
identificar os problemas ambientais, 
políticos, econômica e social, com 
ênfase a partir da década de 1970. 
No Brasil, ela é firmada na 
Constituição de 1988 e incorporada 

às constituições estaduais, mas a sua 
efetivação vem sendo 
institucionalmente a caminhos lentos. 

 
A Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, conhecida como 
ECO-92 ou RIO-92 foi estabelecido, 
um ponto de partida para novas 
definições que envolvem, entre 
outras, a Agenda 21, que possui um 
roteiro de planejamento propondo um 
crescimento econômico envolvendo 
diversos segmentos da sociedade e 
foi repassada para os municípios e as 
escolas públicas, que construíram 
suas agendas, criando a 
oportunidade de desenvolver ações 
reflexivas sobre as questões 
ambientais locais, regionais e globais. 

 
O trabalho com a Educação 

Ambiental adentrou na educação 
básica pela ação pedagógica do 
professor. Assim, buscamos nesta 
pesquisa constatar se as questões 
ambientais estão sendo trabalhadas 
no ensino médio de uma escola da 
rede pública do estado do Paraná. 

 

O movimento CTS e a Educação 
Ambiental 

É sabido que a sociedade se 
encontra em uma crescente 
necessidade pelos resultados dos 
conhecimentos da ciência e da 
tecnologia e, cada vez mais, é 
dependente destes avanços, pois, 
acredita-se que os saberes da ciência 
e da tecnologia evidenciam um futuro 
melhor para a humanidade. 
Entretanto, torna-se consensual nos 
tempos atuais que apenas ampliar e 



 

 

dominar a evolução tecnológica não é 
o suficiente para um futuro social 
promissor, pois o que importa 
realmente é definir conjuntamente o 
desejo e a necessidade de toda a 
sociedade, produzindo em interação 
entre os seres vivos em seus 
ambientes. 

 
Devido à preocupação com o 

destino da humanidade e, com 
inúmeras incógnitas para com os 
problemas básicos dos seres vivos, 
envolvendo a evolução da ciência e 
da tecnologia, surge em meados da 
década de 1960, intensificando na 
década de 1970, um movimento 
denominado de Ciência, Tecnologia e 
Sociedade (CTS).  

 
Como nos confirma Fourez 

(1995), é um movimento no sentido 
sociológico, pois refere-se a junção 
de ideias com algumas 
características em comum 
enfatizando as mudanças que 
ocorrem na sociedade. São 
apontados como méritos de 
questionamentos entre os envolvidos 
nas pesquisas de ciência e 
tecnologia, considerando as 
consequências que promovem à 
sociedade. 

 
Conforme as pesquisas de 

Pèrez (2010), Santos (2008) o 
movimento CTS surgiu no meio social 
devido ao agravamento de problemas 
ambientais e de discussões e 
reflexões acerca da natureza do 
conhecimento científico e tecnológico 
em função da sociedade. Esse 
conjunto de fatores possibilitou uma 
tomada de consciência, por uma 
parcela cada vez mais ampla da 

população, em relação aos 
problemas ambientais, éticos e de 
qualidade de vida.  

 
Bazzo (1998) destaca que, 

apesar das inúmeras contribuições 
que a ciência e a tecnologia 
oportunizaram à vida dos seres 
humanos, alerta para não confiar 
apenas nos benefícios que estas 
demonstram, pois, “o 
deslumbramento que a modernidade 
tecnológica nos oferece, podemos 
esquecer que a ciência e a tecnologia 
incorporam questões sociais, éticas e 
políticas” (BAZZO, 1998, p. 142). 

 
Estes movimentos ganharam 

adeptos em diversos países com o 
principal objetivo de um 
redirecionamento científico e 
tecnológico. Pinheiro (2005) faz tal 
alerta quando determina um modelo 
de desenvolvimento linear, 
representado pela expressão: + 
ciência = + tecnologia = + riqueza = + 
bem estar social. Este modelo de 
desenvolvimento foi criticado, pois 
não estaria linear e automaticamente 
não conduziria ao bem estar social a 
longo prazo. Este é um modelo que a 
perspectiva CTSA busca refletir, 
principalmente, seguindo os 
exemplos do cotidiano mundial, a 
ciência e a tecnologia evoluem, 
contudo a saúde humana e dos 
demais seres do planeta apresentam-
se em desequilíbrio.  

 
Assim, entende-se que é 

possível estabelecer uma ligação 
entre educação em CTS e Educação 
Ambiental, uma vez que 
consideramos esta como uma 
educação política que, segundo 



 

 

Reigota (1998), deve preparar os 
cidadãos para agir, após refletir “por 
que” fazer, antes de “como” fazer, e 
contribuir com a formação de 
cidadãos críticos e aptos a agirem 
com responsabilidade. 

 

Metodologia 
 

A trajetória metodológica deste 
trabalho se caracteriza como uma 
pesquisa qualitativa, pautando-se na 
Análise de Conteúdo de Bardin 
(2010), onde tudo que é dito ou 
escrito é susceptível de ser 
submetido a uma análise baseada na 
inferência.  

 
 A análise dos documentos, 

bem como a articulação entre eles, 
constitui o principal eixo dessa 
pesquisa, pois fundamenta um 
enfoque de conteúdos e/ou temas de 
Educação Ambiental e o auxílio do 
recurso audiovisual da TV Multimídia, 
presentes nos documentos de um 
colégio da rede pública da região 
nordeste do Estado do Paraná.  

 
A escolha de uma escola 

pública de ensino médio foi, em 
virtude, de haver poucas pesquisas 
em relação a este nível, pois grande 
parte das ações e pesquisas em 
Educação Ambiental e tecnologias se 
relacionam com escolas, professores 
e alunos do Ensino Fundamental, 
ainda, por esta ser o único colégio 
situado na zona urbana do município. 
Realizou-se uma visita ao colégio 
para expor o objetivo do trabalho, 
especificando a necessidade de 
acesso a alguns documentos do 
colégio, como o Projeto Político 

Pedagógico (PPP) e os Planos de 
Trabalho Docente (PTD) dos 
períodos diurno e noturno.  

 
Resultados e discussões 
 

As Diretrizes Curriculares 
foram constituídas pelos fundamentos 
teóricos-metodológicos e os 
conteúdos estruturantes que devem 
organizar o trabalho docente. Como 
orientação, encontra-se em Anexo 
das DCEs, uma relação de conteúdos 
considerados básicos para as séries 
do Ensino Médio. Tais conteúdos 
foram sistematizados a partir das 
discussões realizadas nos encontros 
descentralizados (DEB-Itinerante) e 
pontuados para a organização das 
Propostas Pedagógicas Curriculares 
das escolas da Rede Estadual de 
Ensino (PARANÁ, 2008). 

 
O objetivo da análise, em 

específico, das diretrizes curriculares 
da educação básica, foi de verificar 
se as educação ambientais e CTS 
constam nestes documentos. 
Considerando que existe uma DCE 
para cada disciplina escolar do 
Ensino Fundamental – Anos Finais e 
do Ensino Médio, optou-se como 
objeto de pesquisa o Ensino Médio 
da Educação Básica. 

 
Nesta investigação, observa-se 

que as questões ambientais estão 
presentes na maioria das disciplinas 
e a relação da CTS são citadas de 
forma direta ou indiretamente. As 
disciplinas de física e matemática não 
contemplam objetivos, conteúdos 
estruturantes ou conteúdos básicos, 
relacionados às questões ambientais. 
Contudo, as demais disciplinas, 



 

 

biologia, geografia, história, arte, 
educação física, língua portuguesa, 
abordam a temática em diversos 
momentos, oferecendo a 
oportunidade de o professor orientar 
seus alunos à pesquisa, ao diálogo, 
ao agir criticamente na sociedade. 

 
Algumas disciplinas possuem 

uma maior flexibilidade para incluir as 
questões ambientais e a CTS em seu 
conteúdo, trabalhando de forma 
interdisciplinar, como a geografia, a 
sociologia, a química e a biologia e a 
educação física.    

 
Santos e Mortimer (2001) 

alertam que a população precisa 
despertar para a real necessidade de 
uma discussão acerca da ciência e 
da tecnologia. 

 
Com a necessidade de um 

enfoque especial nos problemas 
ambientais, alguns autores e 
integrantes do movimento CTS 
passaram a incorporar o ambiente, 
utilizando a sigla CTSA para ciência, 
tecnologia, sociedade e ambiente. 
Contudo, embora a dimensão 
ambiental fosse um dos objetos do 
movimento CTS a explicitação do “A” 
na sigla denota, por um lado, a 
importância crescente que a 
dimensão socioambiental vem 
conquistando no sistema de ensino 
por meio da Educação Ambiental e, 
por outro, o desafio de integrar essa 
última com o enfoque CTS (AMORIM, 
1996).   

 
De acordo com as diretrizes, 

as disciplinas de geografia e química 
possuem conteúdos estruturantes 
sobre as questões ambientais e, a 

partir destes, há a possibilidade de 
desenvolver trabalhos envolvendo as 
temáticas CTS e educação ambiental. 

 
As DCEs de geografia e de 

biologia enfatizam sobre educação 
ambiental de forma interdisciplinar e 
deve-se “tratar a temática ambiental 
estabelecendo relações entre as 
questões políticas e econômicas” 
(PARANÁ, 2008, p. 288). 

 
Na DCE de biologia, há 

diversas possibilidades de se 
trabalhar as questões ambientais no 
Ensino Médio, envolvendo todas as 
séries, como por exemplo, realizando 
atividades extraclasses, com visitas 
“in locus” como parques, praças, 
terrenos baldios, bosques, rios, 
hortas, aterro sanitários, entre outros.  

 
Os conteúdos relacionados às 

questões ambientais e a CTS que 
podem ser trabalhados na sala de 
aula são variados, podendo o 
professor adequar a realidade de sua 
clientela, contextualizando-os de 
acordo com os conteúdos 
estruturantes e básicos. A disciplina 
de biologia contempla as questões 
ambientais em conteúdos específicos 
atrelados ao conteúdo estruturante 
denominado biodiversidade com 
sugestão para trabalhar em todas as 
séries do Ensino Médio. 

 
Na DCE de biologia há um 

destaque para a prática da Educação 
Ambiental não estar atribuída 
somente à disciplina de Biologia, pois 
afirma ser uma prática integrada, 
contínua e permanente em todas as 
disciplinas da Educação Básica, 
concordando com a Lei nº 9795/99 



 

 

que institui a Política Nacional de 
Educação Ambiental no Brasil 
(PARANÁ, 2008). 

 
As demais disciplinas 

oportunizam a inclusão das questões 
ambientais na forma de interpretação 
de textos ou mesmo contextualizada 
em seus conteúdos específicos. As 
disciplinas de língua portuguesa e 
inglês contribuem para este trabalho 
quando desenvolvem atividades de 
interpretação de textos, 
documentários ou imagens, pois 
podem trabalhar conceitos e gerar 
debates sobre as ações do homem 
em seu ambiente social. 

 
A disciplina de história 

acompanha as evoluções do homem 
ao longo dos tempos, e seus 
movimentos em relação a atuação 
dele na sociedade e seu 
desenvolvimento enquanto ser crítico 
e criativo.  O homem buscou por 
novas maneiras de viver e se 
relacionar com o mundo atrelado ao 
trabalho, ao poder e a cultura 
reconhecendo o importante trabalho 
que os homens realizaram no 
passado, mas enfatizando os 
problemas ambientais que se 
agravaram em função do progresso.  

 
Os conteúdos analisados 

oportunizam o trabalho pedagógico 
envolvendo a CTS e CTSA, pois 
dialoga com a problemática ambiental 
relacionando a fome, a desigualdade, 
as ações e relações do homem nos 
acontecimentos sociais, tecnológicos, 
científicos e ambientais. 
 
 
 

Conclusão 
 
           A escola é um grande espaço 
na construção da cidadania, onde se 
possibilita aprender valores. 
Seguindo desse pressuposto, as 
escolas da educação básica podem 
discutir a educação ambiental a partir 
dos pressupostos da CTSA, pois a 
partir destes é possível trabalhar 
vários conhecimentos, pois permitem 
uma visão dos problemas 
socioambientais e 
consequentemente, a busca de 
soluções, enfatizando, primeiramente, 
o local seguido do global.  
 
          O papel da Educação 
Ambiental é relevante na formação de 
cidadãos críticos e criativos, melhor 
preparados para o enfrentamento dos 
problemas atuais e que tenham um 
olhar diferenciado para a construção 
de uma sociedade mais justa e 
saudável.  
 

O processo de ensino e 
aprendizagem voltado para as 
questões ambientais pode apresentar 
um papel significativo na 
comunidade, mediante a criação de 
espaços que possibilitem a discussão 
e reflexão sobre a função dos 
cidadãos integrantes de um processo 
formativo e consciente. 
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RESUMO 

A reflexão sobre o destino do lixo eletrônico gerado pela sociedade moderna, a 
partir da perspectiva CTS (Ciência Tecnologia e Sociedade), foi o cenário 
escolhido para o ensino e aprendizagem de conceitos básicos de Química 
relacionados a situações cotidianas relevantes para os alunos EJA (Educação de 
Jovens e Adultos). As atividades desenvolvidas com esses alunos foram 
preparadas de modo a garantir o exercício reflexivo e argumentativo, frente a 
problemática da geração de resíduos, fomentando atitudes que estejam em 
consonância com a PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos).Os resultados 
obtidos a partir da análise dos textos argumentativos e ou dos discursos dos 
alunos indicam a possível alteração de suas práticas em relação ao consumo e 
destino de reíduos eletrônicos. 
 
 
Palavras chave: PNRS, lixo eletrônico, EJA. 
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ABSTRACT 
 

The reflection on the destiny of junk generated by modern society, from the 
perspective of STS (Science Technology and Society), was the scenery chosen for 
the teaching and learning of basic concepts of chemistry related to everyday 
situations relevant to EJA (Education Youth and Adult) students. The activities with 
these students were prepared to ensure the reflective and argumentative exercise 
in front of the problematic waste generation, fostering attitudes that are consistent 
with the PNRS (National Solid Waste). Results obtained from the analysis of 
argumentative texts or discourses of the students indicate a possible change in its 
practices in relation to consumption and disposal of electronic waste. 
 
 
Keywords: PNRS, electronic waste, EJA 
 
 
 
Introdução 
 

Uma das proposições do 
ensino de ciências no enfoque CTS – 
Ciência, Tecnologia e Sociedade – é 
dar subsídio ao aluno para que ele 
possa entender e refletir sobre os 
problemas que afetam o cidadão 
(Santos & Auler, 2011:22). De acordo 
com o pensamento freireano a 
educação deve possibilitar o 
encorajamento dos sujeitos para a 
compreensão e participação nas 
questões que envolvem ciência, 
tecnologia, economia e política, 
considerando que a educação é um 
ato político (Freire, 1989). A produção 
do lixo eletrônico vem se 
apresentando como um grave 
problema, pois na composição desse 
material são encontrados, muitas 
vezes, resíduos de elevada 
toxicidade. Estudos indicam a 
relevância em se trabalhar no ensino 
de química as implicações ambientais 
sobre o crescente consumo de 
aparelhos celulares uma vez que seu 
uso gera, além do aparelho, a bateria 

como lixo eletrônico (Smith & Gray, 
2010:162). Permeando essa 
problemática, encontram-se as 
determinações e metas vigentes na 
Lei 12.305 de 2 de agosto de 2010, 
que institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS) e 
estabelece a responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos, com atribuições 
individualizadas e encadeadas dos 
fabricantes, importadores, 
distribuidores, comerciantes, 
consumidores e dos titulares dos 
serviços públicos de limpeza urbana 
e de manejo dos resíduos, para 
minimizar o volume de resíduos 
sólidos gerados (BRASIL, 2010). 
Esse trabalho tem como objetivo o 
reconhecimento da problemática do 
lixo eletrônico, sob a perspectiva 
CTS, pelos alunos da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), por meio do 
desenvolvimento de atividades que 
visam propiciar reflexões na tomada 
de decisão a respeito do uso, 
consumo e descarte de aparelhos 
celulares.  



 

 

Metodologia 
 

Nesse projeto, os sujeitos de 
pesquisa foram alunos da EJA, de 
uma Escola Estadual da região 
central da cidade de São Paulo, e, 
inicialmente, a relação deles com o 
consumo e descarte de celulares foi 
investigada através de um 
questionário. Posteriormente, foram 
desenvolvidas atividades de 
sensibilização sobre o problema do 
descarte e destinação correta para o 
lixo eletrônico, através de dinâmicas 
em sala de aula, estudo da Lei da 
PNRS e análise dos resultados 
obtidos através do questionário 
aplicado. A partir desta última 
reflexão os alunos tomaram 
conhecimento sobre o 
comportamento da sua comunidade 
escolar frente ao consumo de 
aparelhos celulares (relação existente 
entre os hábitos de consumo, a 
geração de lixo, a necessidade de 
destinar corretamente os resíduos e 
os riscos do descarte inadequado, 
etc.). Concomitantemente, foram 
desenvolvidas estratégias visando o 
estudo de conceitos disciplinares da 
química (métodos de separação de 
misturas, pesquisas sobre a 

constituição química dos 
componentes de um celular, aspectos 
quantitativos das reações químicas, 
relações estequiométricas), 
elaboração de textos argumentativos, 
construção de tabelas e gráficos (a 
partir de dados coletados em 
atividades práticas) e posterior 
interpretação dos dados presentes 
em diferentes formas de 
representação. Os alunos também 
foram convidados a investigar e 
mapear os principais pontos de coleta 
de resíduos eletrônicos, existentes 
nos arredores de suas residências e 
a fazer o descarte correto desses 
resíduos, uma vez que muitos tinham 
esses materiais guardados em casa. 
Ao final do estudo foram 
desenvolvidas atividades com 
situações-problema, nas quais foi 
solicitado o posicionamento do aluno 
e emissão de parecer sustentado em 
argumentações.  
 
Resultados e Discussões 
 
A seguir é apresentada a tabela com 
as principais etapas do trabalho com 
os objetivos e a descrição das 
atividades desenvolvidas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Tabela 1: Objetivos e atividades desenvolvidas em cada uma das etapas do 
trabalho.  
 

Etapas 

 

Objetivos 

 

Atividades 

Sensibilização 

 
Conhecer os pressupostos da 

PNRS, e as propostas dos 
candidatos à Prefeitura da 

cidade de São Paulo em 2012. 

Discussão dos principais pontos de interesse 
da PNRS e análise dos planos de governo dos 

candidatos à prefeitura de SP, no que diz 
respeito à destinação correta do lixo urbano. 

Compreender a relação da 
prática consumista com o 

aumento de lixo eletrônico. 

Vídeo discutindo o apelo comercial e o 
consumo descontrolado de celulares. 

Oficina: 
Desmonte de 

celulares 

Separar as baterias dos 
aparelhos celulares em desuso. 
Discutir o descarte correto de 

pilhas e baterias estabelecidos 
pela Legislação. Identificar 
substâncias potencialmente 
tóxicas nesses dispositivos. 

Desmonte de celulares, separação e 
identificação dos resíduos sólidos. 

OBS: Por questão de segurança as baterias 
não foram abertas. 

Coleta de 
dados 

tratamento de 
dados 

experimentais  

Identificar e classificar os 
componentes presentes em 

maior quantidade, em massa, 
nos aparelhos. 

Pesagem de cada componente dos celulares, 
compilação dos dados em tabelas e gráficos, 

verificação das proporções das diferentes 
classes de materiais. 

Produção de 
Textos 

Defender em texto 
argumentativo os custos e 

benefícios da reciclagem de 
baterias e pilhas. 

Situação-problema proposta em tirinhas com 
personagens conhecidos. 

Descarte 
resíduos 

eletrônicos 

Praticar o dever social e o 
compromisso ambiental de 

descartar baterias/celulares em 
pontos de coleta na cidade de 

São Paulo. 

Pesquisar lugar de coleta, ir depositar as 
baterias separadas e fazer o registro 

fotográfico. 

 
 



 

 

As informações aportadas pela 
pesquisa, realizada na comunidade 
escolar dos alunos, motivaram a 
participação coletiva deles nas 
discussões e contribuíram para criar 
um ambiente no qual eles se sentiram 
à vontade para expor suas opiniões e 
argumentações. O confrontamento 
dos dados provenientes da pesquisa 
com a comunidade, frente a dados do 
cenário nacional (Souza et al, 
2013:16), proporcionou uma reflexão 
do grupo de que suas atitudes e 
comportamentos podem contribuir 
tanto para agravar quanto para a 
amenizar o problema. Os debates 
decorrentes das atividades de 
sensibilização permitiram a reflexão 
sobre atitudes perante o 
consumismo, a influência da mídia na 
decisão dos consumidores e 
necessidade de se repensar a forma 
como lidamos com os resíduos 
gerados pela nossa sociedade. A 
discussão da PNRS, num primeiro 
momento, e o estudo dos planos de 
governo dos candidatos à prefeitura 
da cidade de São Paulo não foram 
muito bem vistos pelos alunos. Esse 
comportamento pode estar associado 
ao descrédito da classe política e à 
dificuldade do cumprimento de leis no 
Brasil. Por outro lado, as discussões 
sobre a substituição dos lixões por 
aterros sanitários e suas limitações 
tiveram uma maior participação dos 
alunos, pois envolveram o 
conhecimento de conceitos químicos, 
reciclagem e ciclo de vida de 
produtos. A partir dessas aulas, a 
discussão da PNRS ganhou uma 
maior relevância para os alunos, uma 
vez que nelas foram contemplados os 
pressupostos da logística reversa de 
produtos, necessária não somente 

para a longevidade dos aterros 
sanitários como também para se ter 
uma avaliação dos recursos 
utilizados, das emissões geradas e 
potenciais impactos ambientais 
inerentes à produção de um produto 
(Moura et al., 2002:14).  Esses 
resultados corroboram a percepção 
de Muchen e Auler (2007) que a 
resistência dos alunos da EJA, ao 
estudo de temas socialmente 
relevantes, impõe a necessidade de 
trabalhar de forma interdisciplinar, 
articulando conhecimentos e 
interação de diferentes campos, 
justificada pela busca de informações 
necessárias para a argumentação no 
discurso.  

 
Em todas as aulas foram 

ministradas atividades com diferentes 
demandas cognitivas (Krathwohl, 
2002) e tinham como o objetivo o 
desenvolvimento de habilidades 
como:  tratamento de dados obtidos 
experimentalmente (construção de 
tabelas, elaboração de gráficos, 
análise crítica de dados), resolução 
de problemas utilizando operações 
algorítmicas e elaboração de textos 
argumentativos. Foi possível observar 
maior motivação no trabalho dos 
alunos quando os dados utilizados 
nas atividades eram procedentes de 
coletas realizadas por eles mesmos.  
Sob essas condições os alunos 
mostraram-se mais envolvidos e mais 
reflexivos sobre o significado dos 
resultados. 
O estudo da constituição dos 
celulares (identificação e 
classificação dos diferentes materiais, 
através de atividades experimentais) 
e as relações de proporção 
quantitativas desses constituintes, 



 

 

mostraram-se importantes pois elas 
proporcionaram o aprendizado de 
conceitos químicos e relações 
estequiométricas, a elaboração de 
tabelas e gráficos (como forma de 
tratamento de dados experimentais), 
e posterior avaliação dessas formas 
de apresentação de dados.  

A elaboração de textos 
argumentativos permitiu ao aluno 
desenvolver habilidades voltadas 
para análise e posicionamento frente 
a situações-problema, aprimorando 
sua competência escritora, buscando 
formar um cidadão crítico e ativo. 
 
 
Considerações Finais 
 

A aplicação da temática “lixo 
eletrônico” com enfoque CTS criou 
um ambiente propício ao debate 
sobre comportamentos e atitudes 
frente ao problema da geração de 
resíduos, trazendo reflexões sobre o 
papel de cada cidadão na busca de 
soluções adequadas. A partir das 
considerações advindas das 
discussões, o grupo constatou a 
importância de mudanças frente a 
atitudes consumistas e a necessidade 
de se refletir sobre o ciclo de vida do 
produto, buscado alternativas para a 
redução do volume de resíduos 
gerados.  
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RESUMO 

 
Esta investigação estudou o uso do cinema (cineclube) como apoio ao 
componente curricular História de Ciência em um curso de formação de 
professores de química. Pretendeu-se construir um conhecimento sobre o uso de 
filmes de longa metragem como forma privilegiada de estudar a história da ciência 
e formar professores críticos e reflexivos. Trata-se de um estudo de caso de 
abordagem qualitativa de caráter exploratório, que tem como técnica de coleta de 
dados a observação participante, a entrevista, a investigação bibliográfica e 
documental. A pesquisa investigou uma práxis pedagógica que tinha como 
pressuposto a perspectiva da complexidade (Pedagogia da complexidade) e as 
categorias fundamentais do Movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade. Foi 
sujeito da investigação uma turma de alunos que estavam iniciando um Curso de 
Licenciatura em Química no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Espírito Santo (IFES) - Brasil. Os investigadores acompanharam os alunos por 
meio de observação sistemática e entrevistaram os alunos no final da experiência 
vivenciada. Concluiu-se que o estudo da História da Ciência, a partir de elementos 
que juntam pensamento complexo e movimento CTS, consiste em uma inovação 
educacional no Curso de Licenciatura em Química do IFES e que o uso do cinema 
dentro das perspectivas acima descritas colabora com a formação de professores 
críticos e reflexivos. 

 
 

Palavras-chave: cinema e formação de professores; Movimento CTS; 
pensamento complexo. 
 
 
 

 
 



 

 

INTRODUÇÃO 
 

O objetivo desta investigação 
foi estudar o uso do cinema como 
apoio ao componente curricular 
História de Ciência em um curso de 
formação de professores de química. 
Pretendeu-se construir um 
conhecimento sobre o uso de filmes 
de longa metragem como forma 
privilegiada de estudar a história da 
ciência e formar professores críticos e 
reflexivos. Trata-se de uma práxis 
pedagógica que tem como 
pressuposto teórico a perspectiva da 
complexidade e as categorias 
fundamentais do Movimento Ciência, 
Tecnologia e Sociedade (CTS). 
Complexidade é entendida neste 
trabalho como transdisciplinaridade, 
conforme o pensamento de Morin 
(1997; 1999; 2002; 2005, 2006) e 
Petraglia (2001), e por entender que 
exista um denominador comum entre 
a Pedagogia da Complexidade e a 
filosofia do Movimento CTS, 
conforme  Santos e Auler (2011),  
Angotti e Auth ((2001), Auler e Bazzo 
(2001) destacou-se alguns pontos de 
convergência que serviram de 
categorias na análise dos dados 
colhidos na pesquisa. Ao juntarmos 
os eixos do Movimento CTS com as 
noções da epistemologia da 
complexidade que incorpora os 
diversos tipos de conhecimento tem-
se, no entendimento dos 
pesquisadores, denominadores 
comuns como: transdisciplinaridade;  
a indeterminabilidade da verdade 
científica;  a utilização de diversas 
linguagens na busca do 
conhecimento: auditiva, visual, 
audiovisual e por conseguinte a 

valorização da arte, do cinema e da 
literatura.  

 
A investigação em tela ocorreu 

em 2013, tendo como sujeitos uma 
turma de alunos que estavam 
iniciando um Curso de Licenciatura 
em Química. Foram selecionados 
sete (7) filmes para serem exibidos a 
trinta e quatro (34) cineclubistas do 
IFES Campus Vila Velha/ES (Brasil) 
em sessões únicas de, no máximo, 
duas horas de duração. Todos os 
participantes estavam devidamente 
matriculados na disciplina “História da 
Ciência” do Curso de Licenciatura em 
Química da instituição e as sessões 
dialogavam diretamente com as 
aulas. Antes de cada sessão eram 
pontuadas as condições histórico-
sociais que o filme retratava e, após a 
sessão, levantavam-se discussões 
acerca da temática do filme. 

 
 Na primeira sessão, foi exibido 
o filme de longa metragem 
denominado “Ágora”, para discutir o 
final da antiguidade; o segundo filme 
foi “Apocalypto”, para discutir as 
civilizações pré-colombianas; o 
terceiro foi “A missão”, para discutir a 
colonização no Brasil e em países 
vizinhos; o quarto filme foi “Madame 
Curie”, para discutir um episódio da 
química no século XX; na quinta 
sessão exibiu-se “Ponto de Mutação”, 
para discutir a ciência contemporânea 
e, na sexta sessão, exibiu-se o filme 
“Sunshine”, para discutir a questão da 
energia solar, ética, alteridade entre 
outros temas. Por último, exibiu-se o 
filme “O jardineiro fiel” para discutir a 
relação ciência, sociedade e ética na 
pesquisa. 
 



 

 

 Apesar da temática dos filmes 
estar sempre direcionada aos temas 
estudados em sala de aula, em todas 
as exibições as discussões saíram do 
campo central da temática pensada 
pelos organizadores do projeto. Pois, 
na liberdade das discussões eram 
trazidas questões das mais diversas 
áreas. Discutiu-se temas como: 
ciência moderna e contemporânea, o 
diálogo entre ciência e religião, o 
papel da mulher na sociedade 
científica e a ocupação das mesmas 
nos espaços de ensino público 
superior no Brasil, questões político-
sociais relacionadas à pesquisa 
científica, a educação e formação do 
professor entre outros assuntos. 
   
 
METODOLOGIA 
 
 Trata-se de um estudo de caso 
de abordagem qualitativa, conforme 
Triviños (1987), e de caráter 
exploratório. Assumiu-se como 
técnica de coleta de dados a 
observação participante e uma 
entrevista com os cineclubistas. 
Utilizou-se ainda a investigação 
bibliográfica e documental, conforme 
Lüdke e André (1986). A identidade 
dos sujeitos foi preservada e os 
dados colhidos foram utilizados 
exclusivamente na pesquisa. Nesta 
etapa da pesquisa em particular 
analisou-se os dados à luz dos 
denominadores comuns da filosofia 
do Movimento CTS e do Pensamento 
Complexo. Destacou-se, no 
movimento CST, a formação dos 
professores tendo em vista a 

interdisciplinaridade, a competência 
técnica ao lado do compromisso 
político a formação para cidadania, 
que pressupõe contextualização e 
historicidade (Santos; Auler, 2011; 
Teixeira, 2003), categorias que se 
aliam a interdisciplinaridade, a “ética 
da comunidade” a “ciência com 
consciência” conceitos que são 
pilares do Pensamento Complexo  
(Morin, 2005; Petraglia, 2006). Diante 
de tal fundamentação apostou-se no 
cinema como instrumento de 
formação inicial e continuada de 
professores de ciências, acreditando 
que o mesmo possibilita um diálogo 
com a complexidade vivenciada em 
nossos dias e que o cinema pode 
oportunizar a reflexão da prática 
docente quando se escolhe filmes 
apropriados. A hipótese da pesquisa 
é de que o estudo da História da 
Ciência, a partir de elementos que 
juntam pensamento complexo e 
movimento CTS consiste em uma 
inovação educacional no Curso de 
Licenciatura em Química do IFES e 
que o uso do cinema dentro das 
perspectivas acima descritas 
colabora com a formação de 
professores críticos e reflexivos. Em 
suma as categorias utilizadas para a 
análise das respostas ao questionário 
podem ser assim demonstradas: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

CTS Pensamento Complexo 

Interdisciplinaridade Transdisciplinaridade 

Competência técnica Ciência 

Compromisso político, ética, 
cidadania, contextualização, 

historicidade. 

 
Consciência 

 
 
RESULTADOS 
 

A entrevista na forma de um 
questionário foi pensada para que os 
cineclubistas respondessem expondo 
suas impressões sobre o projeto 
relacionando o cineclube, atividade 
extracurricular, as perspectivas do 
Movimento CTS e a influência dos 
filmes sobre a visão dos mesmos da 
História da Ciência. As perguntas 
feitas, e algumas das respostas foram 
(além de questões sobre a identidade 
dos entrevistados como idade e 
gênero): participou das atividades do 
cineclube? Todas as dezesseis (16) 
pessoas entrevistadas disseram que 
sim: Você cursou o componente 
curricular História da Ciência no 
semestre letivo 2013/1? Todas 
disseram que sim; Como os temas 
abordados no cineclube ajudaram na 
sua visão histórica de ciência? Entre 
as respostas pode-se encontrar: “sim, 
ampliou meu senso crítico”; “Deram 
forma a visão histórica da ciência que 
eu tinha, mas que era bastante 
limitada...”; “foram importantes para 
criar conexões entre o hoje e o antes. 
Assim como para desenvolver 
raciocínio crítico específico e 
espacial, contextualizando [os 
acontecimentos]”. Todos os 
cineclubistas responderam 
positivamente à questão: os temas 
abordados pelo cineclube foram 

pertinentes às discussões sobre o 
papel da ciência na sociedade?. 
Outra questão foi: algum dos temas 
apresentados durante as sessões 
chamou mais sua atenção? Se sim, 
diga o que foi e por quê? Entre as 
respostas pode-se ler: “Ponto de 
mutação foi o que mais mexeu com 
meu raciocínio... fez refletir”; “O filme 
„O jardineiro fiel‟ que aborda a 
capacidade humana de ser 
desumano e as implicações do 
corporativismo na política mundial”; “o 
tema que envolveu ciência e 
política/sociedade, porque mostrou 
claramente que a boa vontade e o 
conhecimento específico não bastam 
na sociedade para levar a ciência a 
frente, tudo deve ser atrelado à 
política”; várias pessoas citaram o 
filme “Madame Curie”, que 
sensibilizou por tratar de um tema 
diretamente voltado ao curso de 
química e por se tratar de uma 
cientista, coisa rara na ciência que é 
tão masculina, conforme afirma 
Chassot (2004). As pessoas que 
responderam à entrevista também 
foram unânimes ao responder à 
questão: As sessões e discussões 
auxiliaram suas concepções sobre o 
papel da ciência? A questão ligava-se 
a uma outra: se a resposta for sim, 
por favor, deixe seu relato. Entre as 
respostas: “percebi como o contexto 
é relevante e faz toda diferença”; “as 



 

 

discussões deixaram a forte 
impressão de uma urgente 
necessidade de mudança”; “sim, pois 
envolve muitos temas quando se fala 
da ciência. Política, educação, 
religião, questionamentos, 
pensamentos cultura etc...”; “a ciência 
pode ser feita e alcançada por 
qualquer um, basta a iniciativa e a 
persistência de querer criar”; “os 
debates posteriores aos filmes me 
auxiliaram na reformulação da ideia 
do papel da ciência no sentido de que 
cada período histórico teve seus 
paradigmas, porém algumas 
perguntas permanecem...”; “sim. 
Discutir e ouvir outros pontos de vista 
definitivamente contribuíram para 
formar uma visão mais abrangente da 
ciência”. Uma outra questão foi: você 
acha que a arte, através do cinema, 
pode instigar a discussão sobre 
tecnologia, ciência e sociedade? 
Entre as respostas: “sim, pois é uma 
maneira mais didática de apresentar 
a discussão sobre tecnologia e 
ciência”; “sim, o cinema acaba 
levando a uma crítica que até então 
não seria possível somente em 
leituras. Tecnologia, ciência e 
sociedade estão interligadas e fazer 
essa ponte através de um modelo 
visual se torna ainda mais 
interessante”. “Sim. Algumas pessoas 
enxergam a ciência como algo 
distante, e trazê-la para a tela dos 
cinemas ajuda a diminuir esse 
espaço”. Essas foram algumas das 
respostas que foram “pinçadas” do 
todo das entrevistas, pois não é difícil 
de ler nas entrelinhas das respostas 
todas as categorias listadas 
anteriormente. 

 

Além do estudo das respostas 
das entrevistas os professores 
investigadores acompanharam os 
alunos por meio de observação 
sistemática.  Os professores que 
acompanhavam os trabalhos e o 
aluno monitor concluíram que houve 
uma resposta satisfatória dos 
cineclubistas quanto ao 
desenvolvimento do projeto 
denominado “Cineclube ciência e 
arte”, e quanto aos objetivos pré-
estabelecidos. Foi percebido ainda 
que as sessões contribuíram na 
concepção de ciência dos alunos, 
aproximando-a mais dos conceitos 
CTS e no andamento do componente 
curricular História da Ciência. Em se 
tratando de um grupo de formação 
inicial de professores pode-se 
perceber que o caminho traçado 
juntando pedagogia da complexidade 
e filosofia do movimento CTS resultou 
em uma ótima iniciação nessa 
formação, pois, todos os participantes 
eram alunos e alunas que acabavam 
de iniciar o curso de licenciatura em 
química. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Essa práxis pedagógica 
analisada à luz das categorias 
elencadas demonstrou o 
envolvimento dos alunos em 
questões sociais como o papel da 
ciência e da tecnologia na sociedade 
contemporânea; ao analisar a 
experiência à luz da 
“contextualização” pode-se perceber 
que a História da Ciência no contexto 
CTS é uma oportunidade de 
aproximar os estudos da vida 
cotidiana; é clara também a 



 

 

interdisciplinaridade nesta práxis, e à 
luz da transdisciplinaridade percebe-
se que os diversos tipos de 
conhecimentos foram discutidos 
espontaneamente quando se utiliza o 
cinema como ferramenta didático 
pedagógica. Conclui-se que a 
hipótese inicial foi comprovada tendo 
em vista os dados colhidos na 
observação e analisados à luz das 
categorias retiradas do referencial 
teórico da pesquisa. Assim sendo, 
afirma-se que o estudo da História da 
Ciência, a partir de elementos que 
juntam pensamento complexo e 
movimento CTS consistiu em uma 
inovação educacional no Curso de 
Licenciatura em Química do IFES e 
que o uso do cinema dentro das 
perspectivas acima descritas 
colabora com a formação de 
professores críticos e reflexivos. 
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RESUMO 

 

O objetivo desta investigação foi analisar a formação de professores em CTSA 
realizada por meio de uma visita de trem ao Instituto Terra da cidade de Aymorés, 
Estado de Minas Gerais – Brasil. A investigação qualitativa foi realizada com base 
nos pressupostos da educação CTSA e participaram 40 professores das Ciências 
e Matemática, todos alunos do Mestrado em Educação em Ciências e Matemática. 
O caminho do trem da cidade de Vitória até Aymorés, onde está localizado o 
Instituto Terra - RPPN Fazenda Bulcão, serviu como eixo condutor dos debates 
sobre os temas sociocientíficos relacionados aos arranjos econômicos e a 
educação científica realizada na Educação Básica.  
 
 
Palavras-Chave: educação CTSA; formação de professores; educação ambiental; 
educação básica; pedagogia da práxis. 
 
 
Introdução 
 
 O Instituto Terra foi criado pelo 
grupo do fotógrafo Sebastião Salgado 
por meio da transformação da área 
da Fazenda Bulcão em Reserva 
Particular de Patrimônio Natural 

(RPPN), que está situada no 
Município de Aymorés no Estado do 
Minas Gerais, Brasil, onde funciona a 
organização não governamental que 
cuida da recuperação da Mata 
Atlântica devastada ao longo do 
tempo pela ação antrópica. Além 
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dessa contribuição, Sebastião 
Salgado realiza a exposição de 
algumas fotografias que elucidam 
algumas questões sociais do mundo 
contemporâneo.  
 
 António Cachapuz, João Praia 
e Manuela Jorge (2004: 365) 
ressaltaram a importância do caráter 
interdisciplinar da Educação em 
Ciências ao apontar para as 
tendências do movimento CTS/CTSA, 
tão necessário para alcançar 
gerações futuras, abordando 
conjuntamente Sociologia da Ciência, 
Psicologia da Educação, Ética, 
História e Filosofia da Ciência e, 
Sobretudo, Ciência. Ao longo do trilho 
do trem, que se inicia na Estação 
Ferroviária Pedro Nolasco em 
Cariacica do Estado do Espírito Santo 
(ao lado da cidade de Vitória), segue 
até a cidade de Aymorés no Estado 
de Minas Gerais onde surgiram 
cidades a partir de arranjos 
produtivos locais, como por exemplo 
a produção do café, a extração de 
mármore e granito, a produção de 
ferro, a criação do Porto de Tubarão 
para exportação e importação de 
tecnologia e commodities, entre 
outros. Para compreender algumas 
relações existentes entre Ciência-
Tecnologia-Sociedade-Ambiente 
(CTSA) a partir desta realidade local 
e regional, temas sociocientíficos 
foram propostos tendo em vista os 
arranjos produtivos locais e regionais 
e a educação científica realizada nas 
escolas, culminando nas atividades 
desenvolvidas pelo Instituto Terra. 
Compreender as relações existentes 
entre a Ciência, Tecnologia, 
Sociedade e Ambiente a partir da 
realidade local e da educação básica 

foi o desafio proposto na formação 
continuada de professores. Os temas 
sociocientíficos empregados neste 
trabalho foram os mesmos adotados 
por Leite (2012: 19), no curso de 
formação continuada de professores 
em práticas experimentais 
investigativas a partir de temas 
geradores do Estado do Espírito 
Santo. Amparo Vilches, Daniel Gil-
Perez e João Praia (Santos & Auler, 
2011: 161) abordam o enfoque 
CTS/CSTA englobando a perspectiva 
do desenvolvimento sustentável e da 
educação ambiental, sendo para eles, 
dois movimentos convergentes, 
inclusive defendendo a adoção da 
denominação CTSA, em vez de CTS. 
Em nosso trabalho, buscamos nos 
aproximar dessas concepções aqui 
estabelecidas. 
 
 O objetivo desta investigação 
foi analisar a formação de 
professores em CTSA na perspectiva 
da pedagogia da Práxis de Moacir 
Gadotti. Segundo Gadotti (1995), a 
pedagogia da Práxis pretende ser 
uma pedagogia para a educação 
transformadora – educação para o 
futuro, e propôs sete categorias que 
buscam responder à crise de 
paradigmas, a saber: cidadania, 
planetariedade, sustentabilidade, 
virtualidade, globalização, 
transdisciplinarida-de e dialogicidade. 
 
Procedimentos metodológicos 
 
 A investigação qualitativa, do 
tipo estudo de caso (Lüdke & André, 
1986: 12), foi produzida a partir de 
observações, fotografias, aplicação 
de questionários e estudos realizados 
em artigos e livros da área Educação 



 

 

em Ciências. A análise de conteúdos 
foram efetuadas com base em Bardin 
(2004). Para realizar a proposta 
pedagógica, seguiu-se os três 
momentos previstos para aula de 
campo (pré-campo, campo e pós-
campo). Durante a disciplina de 
CTSA oferecida no Mestrado em 
Educação em Ciências e Matemática, 
foi proposto aos alunos um estudo 
das relações CTSA com temas 
sociocientíficos gerados a partir dos 
arranjos produtivos locais do Estado 
do Espírito Santo.  
Uma visita realizada por trem ao 
Instituto Terra se constituiu na etapa 
de campo, e fomentou os debates 
posteriores realizados em sala de 
aula (pós-campo). A viagem de trem 
teve duração de três horas e passou 
por cidades organizadas 
historicamente em função de algumas 
atividades econômicas relacionadas à 
educação científica produzida nas 
escolas básicas. Cada grupo, com o 
seu tema, desenvolveu uma pequena 
monografia com base nos debates e 
na prática pedagógica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados e discussão  
 
 Na etapa do pré-campo, foram 
criados oito grupos de trabalho, cada 
qual com um tema sociocientífico que 
orientou a construção do relato de 
experiência sobre a relação existente 
entre os arranjos produtivos locais do 
Estado do Espírito Santo e as 
demandas da educação científica 
realizada na Educação Básica 
(Quadro I), ao longo do trilho do trem. 
Para elucidar melhor o debate, os 
temas específicos orientavam os 
estudos desenvolvidos pelos 
professores em formação. Uma das 
perguntas orientadoras do início do 
trabalho foi: para que serve da 
educação científica realizada na 
Educação Básica (1o, 2o e 3o. Ciclos – 
Ensino Fundamental e Ensino 
Médio)? Após os debates, 
percebemos que alguns professores 
ficaram surpreso ao perceber a 
relação entre a educação científica e 
os arranjos econômicos locais e 
regionais do Estado do Espírito 
Santo. Nesse caso, os debates foram 
focados nas relações entre ciência, 
tecnologia e sociedade (sem muita 
ênfase nas questões ambientais), 
principalmente, abordando as 
categorias de Moacir Gadotti (1995) 
da cidadania, planetariedade, 
virtualidade, globalização, 
transdisciplinaridade e dialogicidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
GT TEMAS SOCIOCIENTÍFICOS ARTICULAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA E ENFOQUE CTSA 

1 A experiência do Instituto 
Terra e a Educação Ambiental 
Crítica. 

Os GT os aspectos históricos e socioambientais do Instituto Terra, com 
relação à recuperação da Mata Atlântica e o envolvimento das 
comunidades locais, articulando a educação formal e não formal. Enfatizou 
a presença da educação científica. 

2 A construção da linha de trem 
da Vale. 

O GT abordou os aspectos históricos e sociais da construção da ferrovia e 
das cidades do entorno da linha de trem, enfatizando a presença da 
Educação Científica, articulando educação formal e não formal numa 
perspectiva da pedagogia da Práxis. 

3 A extração de ferro de Minas 
Gerais até chegar ao Estado 
do Espírito Santo. 

O GT abordou os aspectos históricos e sociais da extração de ferro em 
Minas Gerais até chegar no Espírito Santo, onde há o processo de 
pelotização nas usinas situadas no Porto de Tubarão, articulando educação 
formal e não formal. 

4 A transformação primária do 
minério de ferro no porto de 
Tubarão. 

O GT abordou os aspectos históricos e sociais da transformação primária 
do minério de ferro usinas situadas no Porto de Tubarão, articulando 
educação formal e não formal. 

5 A importação e a exportação 
de commodities no Porto de 
Tubarão 

O GT abordou os aspectos históricos e sociais da exportação e importação 
de commodities no Porto de Tubarão, enfatizando as relações comerciais 
com outros países e as demandas da educação científica. 

6 A importação e a exportação 
de tecnologias no porto de 
Tubarão 

O GT abordou os aspectos históricos e sociais da exportação e importação 
de tecnologias no Porto de Tubarão, enfatizando as relações comerciais 
com outros países e as demandas da educação científica.  

7 A produção de mármore e 
granito no Estado do Espírito 
Santo 

O GT abordou os aspectos históricos e sociais da produção de mármore e 
granito no Estado do Espírito Santo, enfatizando os impactos ambientais e 
as demandas da educação científica. 

8 A produção do café no Estado 
do Espírito Santo 

O GT abordou os aspectos históricos e sociais da produção de café no 
Estado do Espírito Santo, enfatizando os impactos ambientais e as 
demandas da educação científica. 

Quadro I. Oito temas socioambientais produzidos a partir das atividades econômicas do 
Estado do Espírito Santo com algumas relação com a Educação Básica desenvolvidos pelos 
Grupos de Trabalho (GT) da formação continuada de professores em CTSA. 

 

 A relação entre ciência, 
tecnologia e sociedade foi enfatizada 
no momento em que cada grupo 
desenvolveu o estudo sobre o seu 
tema e a educação científica. Por 
exemplo, o grupo que estudou o tema 
sobre a construção da linha de trem, 
procurou identificar quais os atores 
estavam presentes que necessitavam 
de uma formação escolar mínima de 
ensino fundamental – anos finais para 
exercer a devida função. O grupo fez 
o levantamento dos conteúdos 
programáticos  de matemática 
necessários (hipotéticos), tais como 
operações matemáticas (aritméticas e 
algébricas), gráficos, 
proporcionalidade, geometria, 
equação de 2o grau, etc. Também, 

foram levantados alguns conteúdos 
de ciências tais como as doenças 
tropicais, higiene pessoal, animais 
peçonhentos e venenosos e os 
primeiros socorros, tipos de solos e 
erosão, conserva de alimentos, 
diferenças entre água potável e 
salobra, conceito de força, momento 
linear e angular, aceleração, 
velocidade etc. Além disso, esse 
grupo levantou os aspectos históricos 
e culturais da construção da linha do 
trem, buscando identificar os 
impactos na mudança nos modos de 
vida das pessoas envolvidas, como o 
processo de desmatamento causado 
pela ação antrópica e o das cidades 
ao longo do trilho. Da mesma forma, 
foram estabelecendo conexões entre 



 

 

a educação científica realizada na 
Educação Básica brasileira e o tema 
sociocientífico proposto, dando 
sentido e criticidade ao que 
normalmente os professores 
trabalham em sala de aula (Diagrama 
I). 
 
 Vale citar que o 
desenvolvimento desses trabalhos foi 
realizado por um grupo 
interdisciplinar, envolvendo sempre 

professores de ciências e 
matemática. Assim, durante o 
processo, foi oportunizado a troca de 
dificuldades e possíveis soluções 
para trabalhar os conteúdos 
programáticos relacionados ao tema. 
Foi possível compreender a 
complexidade das relações CTSA e a 
importância da educação científica 
realizada na Educação Básica para 
alimentar as demandas dos arranjos 
produtivos locais e regionais. 

 

 
Diagrama I. Itinerário de construção dos debates, partindo do tema sociocientífico da atividade 

econômica do Estado do Espírito Santo em conexão com a Educação Básica, desenvolvido pelos Grupos 

de Trabalho (GT) na formação continuada em CTSA. 

 

 O campo propiciou outro 
aspecto discutido durante a formação 
continuada, a necessária educação 
científica voltada para a 
sustentabilidade. A visita ao Instituto 
Terra por meio dos trilhos do trem 
orientou os debates produzidos pelos 
professores em formação. Ao ser 
recebidos pelos agentes ambientais, 
assistiram a exibição de um 
documentário institucional 
apresentando um resumo do 
percurso histórico do Instituto Terra. 
Então, seguiu-se com a visitar às 
instalações da ONG, os locais onde 
são feitas a produção de mudas 
nativas, e algumas mudas exógenas 

utilizadas na fase inicial de 
reflorestamento, o laboratório de 
análise, e a escola dos agentes 
ambientais.  
 
 As fotografias de Sebastião 
Salgado do processo histórico de 
recuperação da floresta e os 40 mil 
metros quadrados de área 
recuperada envolvendo a 
comunidade local do município de 
Aymorés-MG, evidenciaram 
claramente uma educação voltada 
para a sustentabilidade. Para 
finalizar, os professores participaram 
de uma trilha em uma área em 
recuperação, onde foi mostrado o 
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processo recomposição da mata. 
Assim, foi possível estabelecer 
conexões entre diferentes saberes, 
aproximando os aspectos culturais, 
históricos, científicos e tecnológicos 
dos ambientais. Ao confrontar os 
resultados da proposta pedagógica 
com o nível de aproximação do 
enfoque CTSA proposto por 
Ainkenhead (Santos & Mortimer, 
2002: 15), percebemos que 
estávamos num nível 6 ou 7, já foram 

abordados questões tecnológica e 
sociais importantes, e conteúdo de 
ciências foi mencionado somente 
para indicar uma vinculação com as 
ciências. Por outro lado, ao realizar 
uma análise CTSA (Quadro II) mais 
minuciosa da presença da ciência, 
tecnologia, sociedade e ambiente, 
percebemos que a aula de campo 
realizada no Instituto Terra nos deu 
ênfase aos aspectos da sociedade e 
do ambiente. 

 
ETAPAS C T S A ANÁLISE 

Chegada ao 
Instituto Terra 

  X X Os professores foram recepcionados por agentes ambientais formados no 
instituto, sendo possível entender os objetivos do Instituto Terra, sua 
aproximação com a comunidade local e alguns trabalhos desenvolvidos. 

Vídeo institucional 

 X X X O vídeo mostrou o percurso histórico do instituto Terra, sua relação com a 
comunidade local, os projetos desenvolvidos, parcerias, com visão geral. 
Mostrou entrevistas de como era a fazenda Bulcão no auge do processo de 
degradação ambiental 

Visita ao núcleo 
museológico de 
arqueologia 

X X X X 
Foi possível conhecer o acervo e os materiais expostos, além de uma 
exposição de fotografias do fotógrafo Sebastião Salgado. 

Visita ao viveiro 
de mudas nativas 

X X X X Foram apresentadas as principais plantas nativas produzidas no viveiro, a 
quantidade, o plantio e a distribuição na área do instituto e para outros 
produtores locais, possibilitando a recuperação da mata. 

Trilha Ecológica 
orientada 

X X X X A trilha possibilitou compreender as dificuldades de recuperação da mata, o 
reconhecimento das espécies pioneiras, a recuperação gradativa do solo e o 
retorno de espécies  da fauna local. 

Quadro II. Análise CTSA da aula de campo no Instituto Terra. 

 

 

Conclusões 
 
 Ao longo de todo o trabalho, 
ficou evidente que os pressupostos 
do enfoque CTSA estavam alinhados 
com a perspectiva da educação 
ambiental e da pedagogia da Práxis. 
Percebe-se que são três movimentos 
convergentes que se complementam. 
A estratégia de criação de temas 
sociocientíficos relacionados às 
atividades econômicas do Estado do 
Espírito Santo propiciou uma 
profunda discussão sobre a relação 
ciência, tecnologia e sociedade e a 
educação científica realizada na 
escola básica, coerente com a 

proposta da pedagogia da Práxis de 
uma educação transformadora 
(Gadotti, 1995) – abordando as sete 
categorias: cidadania, planetariedade, 
sustentabilidade, virtualidade, 
globalização, transdisciplinaridade e 
dialogicidade. A aula de campo no 
Instituto Terra completou o processo 
propiciou a discussão sobre a 
necessária educação científica 
voltada para a sustentabilidade, se 
aproximando do enfoque CTSA, 
enfatizando os pressupostos de 
Amparo Vilches, Daniel Gil-Perez e 
João Praia (Santos & Auler, 2011: 
161). Ressalta-se a importância da 
formação de professores da 



 

 

educação científica em CTSA, a partir 
de temas sociocientíficos que 
evidenciam a realidade local e 
regional, propiciando a compreensão 
da complexidade das relações CTSA 
no cenário do mundo contemporâneo. 
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RESUMO 
 
A proposta CTSA visa direcionar a formação cidadã da população, contribuindo na 
tomada de decisões frente aos problemas socioambientais presentes na realidade 
de cada indivíduo. Visa ainda, a alfabetização científica dos estudantes, formando 
cidadãos críticos, que lutam por seus direitos e deveres e pelo bem estar social, 
provocando a busca por mudanças em todas as escalas, da individual até a 
global. Considerando uma reserva urbana como base à relação do sujeito com o 
ambiente, foram realizadas diversas atividades a partir do Grupo de Estudos e 
Pesquisa em Ciência, Ensino e Ambiente – GECENA, da Universidade Estadual 
de Maringá - Paraná – Brasil. Este trabalho busca verificar a qualificação dos 
componentes desse grupo quanto ao referencial CTSA, utilizando-se de 
instrumentos de pesquisa como os registros e a observação direta dos 
componentes do Grupo, em diversas situações de estudo. Observou-se o grupo 
ativo, qualificado e centrado nas atividades desenvolvidas com a comunidade 
escolar e do entorno da unidade de conservação Parque do Cinquentenário, 
revelando uma preocupação com a formação profissional e cidadã.  
 
 
Palavras-chave: Educação para a sustentabilidade, grupo de estudos, 
qualificação docente, atividade pedagógica, ensino das ciências.  
 
 



 

 

Introdução 
 

Os problemas ambientais têm sido alvo de debates em eventos nacionais e 
internacionais no sentido de revisar a relação que o ser humano possui com o 
ambiente e ganhar a atenção dos governantes, da comunidade científica e da 
sociedade civil para promoção de ações colaborativas. Assim, formas de vida que 
possibilitem a condição sustentável do planeta e atendam as perspectivas para um 
mundo melhor e saudável são medidas importantes no contexto histórico atual. 
Portanto, relacionar os aspectos econômicos, políticos, ecológicos, sociais e 
culturais constitui um meio para essa conquista e, consequentemente, um desafio 
para a formação de cidadãos responsáveis e comprometidos com a melhoria do 
panorama mundial. 

 
Considerando a necessidade de assumir e contribuir com a formação 

desses sujeitos para que desenvolvam condutas e tomada de decisões 
adequadas, a educação científica passa a ter um papel correspondente a uma 
educação geral. Neste contexto, o movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade 
(CTS) ou Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA) adquire a perspectiva 
de uma reorientação epistemológica da educação em ciência, no propósito de 
formação cidadã, em que todos possam obter conhecimentos científicos 
específicos que contribuem para atuações socioambientais favoráveis à 
emergência planetária (Cachapuz et al., 2005). Santos e Schnetzler (2003) 
corroboram com as citações em que o movimento CTSA colabora à formação da 
cidadania. 

 
Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2000), o meio 

ambiente é considerado como um tema transversal, que permeia toda prática 
educacional nas diferentes disciplinas científicas dos currículos.  

 
Pujol (2003) indica a necessidade de construir uma Educação para a Ação, 

a qual define como aquela que desenvolve habilidades, pensamento crítico, 
reflexão, participação, tomada de decisões individuais e coletivas, seguindo os 
conceitos de uma sociedade democrática. Enfim, trata-se de uma educação em 
que o aluno exerce sua cidadania, luta por seus direitos e deveres e pelo bem 
estar social, provocando a busca por mudanças em todas as escalas, da individual 
até a global, defendendo um futuro equitativo e sustentável (Menezes et al., 2012). 

 
Este trabalho busca verificar a qualificação quanto ao referencial CTSA dos 

componentes do grupo de estudos, Grupo de Estudos e Pesquisa em Ciência, 
Ensino e Ambiente – GECENA, da Universidade Estadual de Maringá – Paraná - 
Brasil, a partir de suas ações sociais e educacionais. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Sobre o grupo de estudos 
 

Considerando o projeto “Parque do Cinquentenário: Educação Ambiental 
com a comunidade geral e escolar do entorno” (Proc. nº 11311/2010-PRO), o qual 
é vinculado ao Programa de Proteção e Educação em Unidades Conservação e 
Áreas Especialmente Protegidas – PROEDUCON, o GECENA desenvolve ações 
de orientação e propostas didático-pedagógicas às escolas e atendimento à 
comunidade do entorno da reserva urbana. 

 
O grupo de estudos é formado por onze elementos constituído por 

professores, acadêmicos, pós-graduandos e comunidade externa. Realiza 
reuniões quinzenais para discussão de textos referentes às questões 
socioambientais, visando à formação específica dos seus componentes, a 
elaboração de planejamento de atividades administrativas e pedagógicas a serem 
desenvolvidas com a população presente nos arredores do parque e a realização 
de pesquisas e produção de conhecimentos. 

 
O desenvolvimento de grupo de estudos em Educação Ambiental / CTSA / 

Unidade de Conservação permite a alfabetização científica dos participantes, pois 
além de discussão de conhecimentos pertinentes, permite compartilhar 
experiências e formar uma equipe cooperativa para a formação de cidadãos 
críticos e para a busca coletiva de alternativas às questões educacionais, sociais e 
ambientais. Perpétuo e Gonçalves (2000) reforçam que ações educativas feitas 
em grupo promovem uma interação social construtiva, no qual os indivíduos 
aprendem a aceitar opiniões variadas sobre o assunto debatido e contribuem para 
o cumprimento de um objetivo em comum. 
 
 
Metodologia 
  

O presente trabalho consta de uma pesquisa qualitativa, seguindo os 
referenciais de Bodgan e Biklen (1994). Os instrumentos de pesquisa consistiram  
nos registros e na observação direta dos componentes do Grupo de Estudos e 
Pesquisa em Ciência, Ensino e Ambiente – GECENA, da Universidade Estadual 
de Maringá. Esta observação quanto à qualificação de seus elementos foi 
realizada em várias situações, ou seja, durante a participação nas reuniões do 
grupo; nas atividades realizadas com a comunidade escolar e geral do entorno do 
Parque do Cinquentenário; no planejamento de novas ações; na contribuição para 
a produção de textos e participação de eventos científicos. 
 
Resultados 
 



 

 

 Os elementos do grupo, formado por acadêmicos, pós-graduandos, 
professores da educação básica e representante da comunidade, apresentaram 
uma frequência significativa em todas as ações correspondentes.  
 
 

Uma dupla em cada encontro do grupo foi responsável em apresentar e 
coordenar as discussões das temáticas selecionadas quanto ao referencial CTSA, 
provocando o desenvolvimento de pesquisa e integração de conceitos, habilidades 
orais e liderança, capacidade de argumentação e troca de experiências, além da 
produção de artigos e participação em eventos científicos. Devido ao clima 
harmônico criado no grupo houve uma participação ativa de todos os 
componentes. 

 
As atividades com a comunidade apontaram ações correspondentes como 

projetos de extensão e pesquisa com a comunidade e escolas do entorno, 
atribuindo determinado valor à reserva urbana como referencial de trabalhos 
socioambientais. Constou-se de atividades como projetos escolares envolvendo 
toda a comunidade escolar, realização de trilhas interpretativas, oficinas didáticas 
e contatos diretos com a comunidade do entorno. A formação de valores e a 
promoção de uma visão do mundo em que a relação sociedade e ambiente é 
intrínseca e necessária nas manifestações da população foram abertamente 
apresentadas e dialogadas com os envolvidos correspondentes ao grupo e à 
comunidade. 

 
A produção de textos científicos e documentos elaborados com a 

participação do grupo resultou em dissertações, artigos, minicursos, trabalhos de 
iniciação científica, além do Plano de Manejo da Unidade de Conservação Parque 
do Cinquentenário, o qual possibilita um monitoramento ambiental voltado à 
conservação e promoção da reserva e uma melhoria na qualidade de vida da 
comunidade. 

 
Observa-se que a mudança de alguns componentes do grupo, que ocorre 

principalmente no final do ano letivo, pode ser considerado como um fator 
negativo à qualificação do GECENA, pois serão necessárias retomadas sobre a 
teoria entre os novos elementos para o seu acompanhamento das discussões  e 
atividades.  
 
 
Conclusões  
 

Observa-se o grupo ativo, centrado nas atividades que atendam a 
comunidade escolar e do entorno da unidade de conservação Parque do 
Cinquentenário, bem como uma preocupação com a qualificação da formação 
profissional e cidadã quanto às questões CTSA. Verifica-se, ainda, a extensão das 
ações desenvolvidas pelo grupo, considerando a sensibilização e reflexão quanto 



 

 

à problemática vivenciada pela comunidade, auxiliando na formação de novos 
sujeitos ecológicos, a fim de atuar de forma individual e coletiva com 
responsabilidade social e ambiental. 

 
 
 
 
 
Nestes termos, conforme Santos e Mortimer (2001), a proposta CTSA 

atende as expectativas de uma educação repleta de valores éticos, relativos à 
consciência ecológica no compromisso com a educação para a cidadania. 
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Autores/as comunicaciones:  
 

- Vázquez-Alonso, Ángel; Manassero–Mas, M. Antonia; Bennàssar-Roig, 
Antoni; Ortiz-Bonnin, Silvia; Moralejo, Raúl O.: Innovar la formación de 

profesores mediante la enseñanza y aprendizaje sobre CTS / naturaleza de la 
ciencia  

- Silvia Porro, Claudia Arango y Claudia Landaburu: ¿Cuál es el lugar de la perspectiva de 
género en el mapa curricular de los Institutos de Formación Docente? Ser o deber ser. 

- Néstor Cardoso Erlam, Edna Eliana Morales: La enseñanza de la naturaleza 
de la ciencia, tecnología y la sociedad, NdCyTS, en profesores de ciencias de 

pregrado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Tolima. 
- José Antônio Pinto, Djalma de Oliveira Bispo Filho y Maria Delourdes 

Maciel: Atitudes relacionadas com ciência, tecnologia e sociedade: quando a 
mudança caminha na direção de atitudes mais adequadas. 

 

 
 
Este simposio afronta la importancia de la inclusión explícita en los currículos de la 
Naturaleza de la Ciencia y la Tecnología (NdCyT), presentando propuestas 
surgidas de la investigación didáctica transformadas en instrumentos útiles para 
los profesores en el aula.  

 
 
 
Objetivo  

Este simposio contribuye al 
lema del congreso “formación de 
docentes en educación CTS” a través 
de la propuesta innovadora de 
presentar propuestas surgidas de la 
investigación didáctica transformadas 
en instrumentos útiles para los 
profesores en el aula. El objetivo 
central es presentar secuencias 
didácticas desarrolladas dentro de un 
proyecto cooperativo de investigación 

transnacional que afronta el problema 
educativo de enseñar NdCyT, con 
calidad y eficacia, en países latinos. 
 
Marco teórico 

Esta investigación afronta 
el problema educativo de 
enseñar con calidad la NdCyT, 
es decir, las cuestiones acerca 
de como la ciencia y la 
tecnología (CyT) validan su 
conocimiento y cómo funcionan 



 

 

en el mundo actual. NdCyT 
engloba aspectos de 
epistemología y sociología de 
CyT y las relaciones entre la 
ciencia, la tecnología y la 
sociedad (CTS), unos 
contenidos complejos e 
innovadores, y poco populares 
en la educación científica. La 
perspectiva de este estudio es 
educativa: la comprensión de 
NdCyT es considerada por los 
especialistas un componente 
central de la alfabetización 
científica para todos y como tal 
se incorpora en los contenidos 
de los currículos escolares; 
además, la investigación sobre 
NdCyT constituye una línea 
innovadora en la investigación 
didáctica, en la enseñanza y en 
el aprendizaje de CyT. Sin 
embargo, la literatura 
especializada informa que 
estudiantes y profesores no 
logran comprender bien la 
NdCyT, de modo que algunas 
investigaciones recientes con 
profesores y estudiantes 
anglosajones se han dirigido a 
aclarar la efectividad de diversas 
metodologías para mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje de 
la NdCyT, cuyos resultados 
revelan que la efectividad 
educativa tiene dos condiciones 
clave: el carácter explícito de la 
enseñanza y la realización de 
actividades reflexivas sobre 
NdCyT.  

 
El objetivo central de esta 

investigación es mejorar la 
comprensión sobre NdCyT de 
estudiantes y profesores de 
todos los niveles educativos por 
medio de los instrumentos de 

intervención didáctica y 
evaluación diseñados y 
aplicados desde diversos 
contextos. La investigación 
construye los instrumentos, 
verifica su efectividad, identifica 
los instrumentos más eficaces 
en cada nivel educativo y valida 
los instrumentos de evaluación 
asociados a cada instrumento 
de intervención didáctica 
mediante un diseño 
experimental pre-test /post-test 
con un grupo de control.  

 
Este proyecto integra un 

equipo internacional 
iberoamericano amplio y 
multidisplinar, formado por 
varios grupos de investigación 
pertenecientes a países e 
instituciones de lenguas ibéricas 
(español y portugués), que 
realizan cooperativamente el 
plan de investigación. Para 
facilitar la integración de las 
tareas de investigación del 
equipo internacional se crea una 
plataforma informática que 
automatiza las comunicaciones 
generales, la disponibilidad de 
los instrumentos y la 
cuantificación de los resultados 
de las evaluaciones, y a la vez, 
sirve de plataforma para la 
diseminación y explotación de 
resultados. Los resultados y la 
tecnología didáctica creada se 
pretenden transferir y extender 
para mejorar la formación de 
profesores y el aprendizaje de 
los estudiantes en las aulas a 
través de la diseminación e 
institucionalización de 
metodologías, instrumentos y 
buenas prácticas. Otro objetivo 
es generar formación 



 

 

investigadora en las 
instituciones participantes 
(nueva investigación, 
publicaciones, tesis de maestría 
y doctorales) y promover las 
relaciones y la cooperación 
internacionales entre 
investigadores de diferentes 
países e instituciones que 
comparten lengua y cultura, 
consolidando, ampliando y 
creando redes de investigación.    

 
 

Metodología  
El proyecto se apoya en tres 

ejes básicos: el marco teórico de la 
investigación sobre NdCyT, los 
fundamentos de las secuencias de 
enseñanza-aprendizaje (SEA) y las 
estructuras didácticas derivadas de 
las teorías del aprendizaje de la 
ciencia. El proyecto aplica un diseño 
experimental longitudinal con grupo 
de control: pre-test – intervención 
(enseñanza de un rasgo de NdCyT 
mediante la aplicación del 
instrumento de intervención didáctica 
a un grupo natural de estudiantes) - 
post-test para valorar la efectividad 
de la intervención.  
 
Resultados  

Las comunicaciones incluidas 
en el simposio presentan las 
estructuras didácticas de las SEA y el 
diseño de la metodología de 
investigación empírica para 
implementar los materiales en las 
aulas reales y determinar su eficacia. 
Los rasgos Innovadores del proyecto 
se centran en el diseño de las 
secuencias de enseñanza 
aprendizaje, los instrumentos de 
evaluación de la mejora del 
aprendizaje de los estudiantes y el 

diseño de investigación empírico para 
la verificación de la eficacia. 

 
Conclusiones 

Las comunicaciones que 
forman este simposio presentan 
diversos aspectos del proyecto 
EANCYT tales como: 

 
- la innovación en la formación de 
profesores mediante la enseñanza y 
aprendizaje sobre CTS / naturaleza 
de la ciencia.  
 
- estudios sobre CTS y enseñanza en la 
escuela media.  
 
- la perspectiva de género en la 
formación de profesores. 
 
- la enseñanza de la naturaleza de la 
ciencia en profesores de ciencias de 
pregrado.  
 
- la discusión y el debate como 
estratégia de enseñanza y reflexión 
acerca de cuestiones relacionadas 
con CTS.  

 
Referencias bibliográficas: 
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A continuación van los resúmenes de 
los trabajos incluidos en el simposio. 
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RESUMEN 
Este simposio propone un análisis 
sobre un programa binacional de 
formación de profesores de ciencias 
que actualmente está construyéndose 
entre la universidad y la escuela con 
el propósito de favorecer el 
tratamiento de cuestiones 
sociocientíficas y socioambientales 
en la práctica docente. Dicho 
programa es propuesto en el marco 
de un proyecto de investigación 
colombo-brasileño cofinanciado por 
COLCIENCIAS Colombia y CAPES 
Brasil. El programa de investigación 
parte del reconocimiento teórico de la 
consolidación de la formación de 
profesores de ciencias como un 
campo de investigación que emergió 
conforme a condiciones 
epistemológicas del área de la 
Enseñanza de las Ciencias que 
posee problemas específicos de 

investigación definidos por una activa 
comunidad de investigadores que 
produce y divulga conocimientos en 
distintos eventos y revistas 
especializadas (Martínez, Silva y 
Nardi, 2008). Así mismo, la 
emergencia del campo implicó 
condiciones sociales referidas a la 
importancia del área para la 
formación ciudadana de los 
estudiantes en cuestiones de ciencia 
y tecnología (C&T). El programa 
también valora la consolidación de la 
línea Ciencia, Tecnología, Sociedad y 
Ambiente en la Enseñanza de las 
Ciencias (CTSA) y particularmente 
centra la atención en cuestiones 
sociocientíficas (CSC) (Ratcliffe y 
Grace, 2003) de interés para el 
contexto colombiano y brasileño. 
Tales cuestiones están relacionadas 
con el uso indiscriminado de 
medicamentos, la implantación de 
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plantas hidroeléctricas en regiones 
rurales e indígenas, la gestión de 
agua en municipios agrícolas, la 
gestión pública de recursos para la 
salud, la prohibición de la distribución 
de bolsas plásticas en mercados, el 
uso de agrotóxicos por pequeños 
agricultores, entre otras. Como 
antecedentes particulares de la 
investigación, el programa retoma los 
trabajos que hemos desarrollado al 
interior de nuestro grupo, en los 
cuales hemos discutido en clases de 
ciencias la CSC del uso de 
biocombustibles, en función de 
mejorar los niveles de argumentación 
de los estudiantes de Educación 
media (Moreno y Martínez, 2010), así 
como el desarrollo de habilidades de 
negociación (Martínez, Cattuzzo y 
Carvalho, 2009). Además, hemos 
trabajado la cuestión de los 
xenobióticos, orientada al desarrollo 
de habilidades de pensamiento crítico 
en estudiantes de fisioterapia (Torres 
y Martínez, 2011). Todas esas 
investigaciones evidencian la 
importancia de abordar CSC para el 
análisis del uso social y ambiental del 
conocimiento científico y el desarrollo 
de habilidades para la participación 
responsable de los estudiantes en 
discusiones actuales de C&T. En la 
revisión de trabajos, también hemos 
evidenciado que los profesores de 
ciencias al trabajar con CSC 
reflexionan sobre su autonomía 
profesional y cuestionan la ideología 
tecnicista del currículo tradicional. De 
la misma forma percibimos aportes 
del trabajo con CSC en la formación 
del profesor como investigador de su 
práctica y las posibilidades de 
desarrollo de pensamiento crítico en 
los estudiantes. En el marco de los 

citados estudios sobre formación de 
profesores y CSC en el proyecto de 
investigación binacional nos 
preguntamos por los siguientes 
aspectos: ¿cuáles elementos 
caracterizan un programa de 
formación de profesores orientado a 
la discusión de cuestiones 
controvertidas de C&T? ¿qué aportes 
se generan para la formación inicial y 
continua del profesorado? ¿cómo 
articular las experiencias e 
investigaciones de la escuela con la 
producción de conocimiento 
académico de la universidad 
alrededor de dichas cuestiones? 
Frente a estas preguntas, en el 
presente simposio se presentan 
avances de investigación a través de 
3 trabajos desarrollados en el 
contexto colombiano y brasileño. 
Dichos trabajos adoptan la 
metodología cualitativa y los 
resultados evidencian la importancia 
de la formación de profesores en la 
interfaz universidad-escuela. El 
primer trabajo trata sobre la necesaria 
articulación entre estos dos espacios 
educativos y en este sentido discute 
la caracterización de fines y 
manifestaciones de la interacción de 
pequeños grupos de investigación 
(PGI) de la escuela con la 
universidad, a propósito de CSC. El 
segundo trabajo describe y analiza 
los programas de formación de 
profesores de ciencias, sus 
características curriculares y 
finalmente describe como ha sido el 
currículo en el programa de formación 
desarrollado en las instituciones 
educativas del Distrito capital y 
Cundinamarca-Colombia. Por último 
se presenta una experiencia de 
investigación en la cual se analiza la 



 

    

 

inclusión de la naturaleza de la 
ciencia en el desarrollo de un PGI 
brasileño preocupado en discutir CSC 
de interés para sus participantes. 
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RESUMEN 
 
Este trabajo muestra la desarticulación y necesario diálogo entre la universidad y 
la escuela, así como una lectura teórica de dicho diálogo, a través de la 
caracterización de la interfaz universidad-escuela en torno a la conformación de 
los pequeños grupos de investigación (PGI) centrados en el abordaje de 
Cuestiones Sociocientíficas (CSC) y Cuestiones Socioambientales (CSA), como 
vinculantes en el fortalecimiento de los fines, proyectos comunes e interacción 
entre la universidad y la escuela. 
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Introducción 
 

Teniendo en cuenta que la 
relación entre la universidad y la 
escuela ha estado marcada por una 
frágil vinculación y distanciamiento 
progresivo, es indispensable repensar 
los objetivos y propósitos de interés 
mutuo como lo plantean Rodríguez y 
Garzón (2003) desde un contexto 
democrático que considere esta 
correlación como la articulación que 
pueden lograr las dos instituciones 
educativas desde sus respectivas. De 
esta manera la configuración de 
procesos de construcción de 
ciudadanía entre la universidad y la 
escuela son importantes para la 
construcción y desarrollo de 
proyectos alternativos comprometidos 
con la sociedad. 
 

Por esta razón es una 
necesidad inmediata que la 
universidad presente una estrecha 
relación y apoyo teórico-metodológico 
con las instituciones educativas que 
comparten la dura tarea de formar 
ciudadanos críticos y responsables 
socialmente, incrementando su 
efectividad ciudadana y al mismo 
tiempo, logrando avances teóricos y 
tecnológicos pertinentes para la  
realidad educativa y Social (Picón et 
al., 1997). 
 

La transformación y renovación 
de la Educación en Ciencias del 
sistema educativo colombiano implica 
la formación permanente del 
profesorado a través de la 
interrelación comunicativa, la cual 
permite contribuir con las 
necesidades particulares de la 
escuela y retroalimentar las prácticas 

educativas de la universidad, pues 
esta última concibe la escuela como 
un espacio de reflexión (Martínez y 
De Carvalho, 2012) lo que implica un 
cambio en los procesos investigativos 
y didácticos tradicionales, por 
procesos participativos de búsqueda 
permanente de estrategias 
metodológicas que satisfagan las 
necesidades de los participantes y 
conlleven a un replanteamiento de la 
actividad educativa desde la 
percepción, organización y 
vinculación con el entorno (Torres de 
Izquierdo, Inciarte y Peley, 2001). 
 

En este orden de ideas, a 
continuación se presenta la 
caracterización de la interfaz en torno 
a la conformación de los PGI y el 
programa de formación en Colombia, 
seguidamente se realiza una lectura 
teórica de dicho diálogo, 
estableciendo las contribuciones y 
posibles limitaciones del programa 
propuesto para la interfaz 
universidad-escuela.   
 
Caracterización de la interfaz 
universidad-escuela 
 

La interfaz universidad-escuela 
dentro del programa de formación se 
concibe como una estructura flexible, 
es decir que puede ser apropiada, 
reformulada, y ajustada por los 
participantes y se genera a partir de 
la interacción de los espacios 
educativos promoviendo la relación e 
impacto de las investigaciones de la 
universidad en la escuela y la 
articulación de las investigaciones y 
prácticas de la escuela con los 
resultados e investigaciones 
académicas de la universidad. Esto 



 

    

 

se ve reflejado en la participación 
activa y bidireccional en las 
decisiones que se tomen en la 
universidad y en la escuela, 
estableciendo una relación horizontal 
colaborativa acorde con los 
resultados de las investigaciones o 
experiencias a nivel escolar, lo cual 
permite direccionar sus relaciones 
como espacios de coeducación, 
basándolos en principios de 
pertinencia social, reciprocidad, e 
intercambio mutuo (Lanz y Ferguson, 
2005).  
 

La interfaz universidad-escuela 
entre profesores universitarios de la 
Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN) y profesores de escuelas 
públicas y privadas de la ciudad de 
Bogotá (Colombia) inicia con la 
presentación del programa de 
formación a estudiantes y egresados 
de los programas de maestría y 
licenciatura del departamento de 
Química de la universidad, con la 
finalidad de posibilitar los espacios de 
trabajo e interacción en las escuelas.  
 

En este espacio inicial a través 
de un taller de provocación al 
abordaje del programa se reconocen 
algunas tendencias sobre CSC y CSA 
como parte transversal de la interfaz 
universidad-escuela, en cuanto 
median el trabajo en los PGI, 
mencionando como aspecto relevante 
que los profesores asistentes han 
tenido algún acercamiento a la línea 
de investigación Ciencia, Tecnología, 
Sociedad y Ambiental en la 
Enseñanza de las Ciencias (CTSA) y 
con ello al trabajo con CSC, que es 
reconocido como una alternativa de 
negociación entre el conocimiento 

cotidiano y el científico que surge de 
las necesidades contextuales o 
problemáticas próximas, posibilitando 
posturas criticas frente a fenómenos 
sociales, lo cual conlleva a los 
estudiantes a tomar decisiones y a 
ser ciudadanos responsables.  
 

Después que los profesores 
interesados en participar en el 
programa aceptaran la invitación, se 
realizó una visita a las escuelas con 
el fin de presentar el programa a la 
comunidad educativa y establecer 
acuerdos, necesidades y limitaciones 
de la interrelación entre las escuelas 
interesadas, así como la percepción 
de investigación e interfaz que estas 
atribuyen. 
 

A partir de ello se han 
establecido actividades de formación 
y orientación en torno a las 
necesidades y CSC de cada PGI, a 
través de foros encaminados a la 
investigación a partir de CSC, la 
formación de profesores en formación 
inicial, en ejercicio y las políticas 
educativas que ha contado con la 
participación de asesores 
internacionales, así como talleres y 
asesoría por parte de la universidad. 
 

De acuerdo con la 
caracterización realizada a partir de la 
mediación de profesores en 
formación continuada, se evidencia 
una percepción de relación vertical y 
lejana de la universidad hacia la 
escuela, desconociendo las líneas de 
investigación propias de las 
instituciones de formación básica y 
media y con ello de sistematización 
de experiencias docentes, lo cual 
hace notoria la ruptura de la relación 



 

    

 

universidad-escuela en torno a la 
investigación, posiblemente porque la 
investigación desarrollada por la 
universidad no se contextualiza o no 
se articula a los contextos y prácticas 
de la escuela.  
 

Asimismo, se hace visible que 
los docentes en las escuelas 
consideren que las investigaciones 
educativas realizadas en las 
universidades presentan un mínimo 
aporte en torno a la transformación 
de la escuela y que la investigación 
que se realiza desde la escuela con 
el ánimo de innovar presenta una 
carga ideológica, un lenguaje y unas 
lógicas diferentes a las determinadas 
por los expertos de la universidad. 
 

 
 
Manifestaciones de la interfaz 
universidad-escuela 
 

En el desarrollo del programa de 
formación y en los encuentros 
establecidos de manera física y 
virtual entre la universidad y la 
escuela se han auscultado las 
siguientes manifestaciones de la 
interfaz universidad- escuela: 
 

- Discusión académica orientada 
entre los profesores en 
ambientes virtuales y 
presenciales, como lo son los 
encuentros de los 
coordinadores de los PGI en la 
universidad en  foros y 
encuentros. 
 

- Visitas in situ de los 
participantes investigadores de 
la universidad a la escuela.  

 
- Encuentros de formación como 

foros, talleres y guías de 
orientación, las cuales se han 
realizado tanto en la 
universidad como en las 
escuelas. 
 

 
- Discusión e intercambio de 

experiencias docentes acerca 
de las CSC en los PGI de las 
escuelas y en encuentros 
programados con los grupos 
de investigación colombianos y 
brasileños. 
 

- Acompañamiento y 
retroalimentación por parte de 
la universidad en torno a la 
conformación de los PGI en la 
escuela, la sistematización de 
experiencias y análisis de las 
mismas. 

 
- Asistencia y participación de 

los profesores participantes de 
la universidad y de los PGI en 
eventos nacionales e 
internacionales, así como 
asesoría brasileña en el grupo 
de investigación colombiano y 
en las actividades 
programadas por el mismo.  

 
En relación con las 

manifestaciones de la interfaz 
universidad-escuela, estas han 
posibilitado un acercamiento entre las 
instituciones, compartiendo espacios 
y experiencias a través de la 
discusión en torno a las CSC que los 
8 PGI conformados por 16 profesores 
en ejercicio y 1 PGI conformado por 4 
profesores participes del semillero de 



 

    

 

investigación del Departamento de 
Química de la UPN han establecido 
acorde con las necesidades 
contextuales y escolares particulares 
que giran en torno a la explotación 
minera, la nutrición en los educandos, 
los alimentos transgénicos y el 
consumo de sustancias psicoactivas. 
El trabajo con dichas cuestiones 
implica la participación de 
aproximadamente 2300 estudiantes 
que asisten a las clases de los 
participantes del programa y que 
están involucrados en procesos de 
enseñanza orientados a la formación 
ciudadana.  
 
 
 

Conclusiones  
 

Consolidar espacios de 
interacción entre la universidad y la 
escuela donde las dos entidades 
educativas participen activamente en 
la toma de decisiones ha sido una 
tarea ardua y compleja, pues el 
sistema político, educativo, el rol 
educativo y quehacer diario de las 
escuelas presenta limitaciones 
particulares en la constitución de la 
interfaz a nivel de espacios, tiempos, 
intereses comunes y trabajo en 
equipo, debido a que en las 
instituciones aunque los docentes 
realizan diversidad de acciones 
pedagógicas, difícilmente las 
socializan con sus colegas y 
directivos, quedando así como 
experiencias desconocidas y en la 
mayoría de los docentes el programa 
de formación comprende una carga 
adicional a su labor educativa. 

 

En la conformación de los PGI 
se han encontrado factores positivos 
encaminados a la aproximación de la 
universidad con la escuela a través 
de la interdisciplinariedad, 
posibilitando la reflexión de la labor 
docente y oportunidades de 
intercambio de experiencias a nivel 
internacional. 
 

Aunque la interfaz universidad-
escuela en el marco del programa de 
formación de profesores se encuentra 
en construcción flexible y colectiva, 
es pertinente evidenciar: el nivel de 
compromiso reflexivo que han 
adquirido los docentes participes de 
los PGI pese a las limitaciones y 
factores agregados que acarrea la 
realidad escolar, la participación 
activa de la universidad en las 
escuelas y su constante dinamización 
y orientación acorde con las 
necesidades de cada contexto 
escolar y la posibilidad de diálogo e 
interacción que se ha entablado entre 
docentes en formación inicial, 
docentes en ejercicio y profesores 
universitarios, lo cual según la 
perspectiva de Chacón, Sayago y 
Molina (2008) permite fomentar la 
cultura de negociación, generar 
acuerdos centrados en actividades de 
investigación, proponer esquemas de 
organización  en espacios 
enmarcados por el trabajo en equipo 
y el aprendizaje cooperativo a través 
de la investigación sistemática y 
autorreflexiva acerca del contexto 
escolar. 
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RESUMEN 
 
 
Este trabajo hace una reflexión de los programas de formación de profesores de 
ciencias y una descripción de cómo ha sido el currículo en el programa de 
formación de profesores en la interfaz universidad-escuela desarrollado en las 
instituciones educativas del Distrito capital y Cundinamarca. Hasta ahora, se ha 
caracterizado por ser flexible, contextual, involucra la participación de deferentes 
profesores, los contenidos y objetivos los definen el propio profesorado, manifiesta 
un currículo abierto y de libre asociación.  
 
 
Palabras clave: Currículo, programa de formación, interfaz universidad-escuela.  
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Introducción 
 

En el desarrollo del programa 
de formación de profesores, en 
términos de contenidos, 
metodologías, formas de evaluar, 
significados, sentidos, compromisos 
políticos y sociales, y desde la lectura 
de la escuela y de la universidad, es 
necesario establecer 
recomendaciones y orientaciones 
curriculares para la construcción de 
políticas educativas en ciencias, 
orientadas a la articulación entre las 
prácticas de los profesores de 
ciencias de las escuelas y la 
investigación académica desarrollada 
en las universidades. Para ello, y con 
la participación de los profesores de 
ciencias de ocho instituciones 
educativas de Bogotá y 
Cundinamarca, se caracterizan dos 
aspectos fundamentales: cómo ha 
sido y cómo debería ser la estructura 
curricular de un programa de 
formación de profesores de ciencias, 
para mantener la interfaz 
universidad–escuela (PFPC-IU-E).  

 
Así, nos preguntamos: ¿qué 

propone el programa como tal? ¿qué 
tanto los profesores participantes 
saben que están en un programa de 
formación de profesores (PFP) para 
asumir sus compromisos?; estas 
preguntas se hacen dado que es PFP 
no tradicional en el que se les ha 
invitado a participar de un proyecto, 
sin explicitar lo que normalmente se 
hace en los cursos, que es presentar 
unos contenidos definidos por un 
experto, con unos objetivos, o en el 
que se atiende a un programa 
curricular planificado con gran 
anticipación. Consideramos que el 

nuevo programa debe tener un 
currículo abierto y flexible; con 
contenidos e intencionalidades 
construidas con los participantes, que 
atienda a la articulación e integración 
de la interfaz U-E y que durante el 
proceso, permita responde a las 
características que se pueden 
identificar para analizar la estructura 
curricular del PFPC-IU-E.  

Por lo tanto, este trabajo hace 
una reflexión de los programas de 
formación de profesores de ciencias y 
describe como ha sido el currículo en 
el programa de formación 
desarrollado en las ocho instituciones 
educativas participantes desde los 
referentes analizados y sus 
necesidades contextuales. 

 
Los programas de formación de 
profesores de ciencias 
 

La formación del profesorado 
comprende un conjunto de procesos 
y acciones a través de los cuales se 
aprende a aprender y a comprender, 
a analizar y reflexionar en la labor 
diaria, o como lo plantea Perrenoud 
(2004), la autonomía y 
responsabilidad de un profesional no 
se entiende sin una gran capacidad 
de reflexionar en la acción y sobre la 
acción; en tanto que para Ibernón 
(1997), la formación siempre ha de 
tener la finalidad de provocar el 
cambio, la mejora, la innovación, ya 
sea entendida como estrategia para 
un cambio específico o para un 
cambio organizativo. Es difícil que se 
dé un cambio en las instituciones 
educativas (escuelas), en tanto la 
solución se enmarque en una 
formación en la que predomina el 
juicio de los “expertos” quienes se 



 

    

 

centran en dar soluciones genéricas a 
cambios que son particulares y 
contextuales. 

Por lo tanto, es importante para 
atender y mejorar las problemáticas 
del proceso educativo (que está en 
continuo cambio) que el profesorado 
aprenda a formarse a lo largo de la 
vida con una mejor formación 
académica y ciudadana, institucional, 
individual y profesional, que se logra 
a través del aprendizaje continuo y 
del trabajo colectivo entre colegas, 
profesores universitarios, 
investigadores y directivos docentes. 
Así, resulta fundamental orientar 
hacia una reflexión sobre los 
programas de formación permanente 
del profesorado y su respectiva 
estructura curricular, ya que estos 
son un componente fundamental para 
que se acceda hacia un modelo 
docente reflexivo, indagador y 
creativo, capaz de responder a su 
realidad educativa (Grau, Gómez y 
Perandones, 2009), pero ante todo 
que permita superar las deficiencias 
que los modelos mismos de 
formación inicial y permanente han 
tenido y que en esencia pueden 
resumirse así: 

 

 Son programas que suelen 
fracasar o que se hacen poco 
eficientes porque los profesores 
no tienen claro cómo implementar 
lo que les han enseñado. 
 

 Sus contenidos, objetivos, 
metodologías, los seleccionan y 
los definen personas ajenas a las 
escuelas o instituciones 
educativas, desde sus propios 
intereses y no desde las 

necesidades e intereses propias 
del profesorado. 

 

 Hay pocos apoyos para introducir 
las nuevas ideas y prácticas en la 
formación permanente (porque no 
se asignan los tiempos; las 
mismas escuelas no los asumen, 
o no se dan los tiempos 
requeridos para ello). 

 

 Estos programas no atienden 
necesidades individuales sino 
necesidades y contextos 
escolares diversos que poco 
atienden lo particular de las 
instituciones y del profesorado. 

 

 Estos programas hacen que la 
relación entre la universidad y la 
escuela se dé en un periodo de 
tiempo corto, a propósito del 
desarrollo del programa mismo, 
pero nada más. 
 
El anterior escenario se ve más 

difícil en tanto los docentes son 
tratados no como profesionales 
altamente cualificados, y de gran 
capacidad, sino como técnicos 
sumisos, productores de acciones 
estandarizadas, controlados de cerca, 
que se quejan –con razón– de la 
pérdida de autonomía y creatividad, 
con flexibilidad restringida y 
capacidad limitada para ejercer su 
labor profesional; batallando solos, y 
dejando de trabajar en equipos, es 
decir un panorama que muestra la 
comunidad de profesores 
desmoronándose (Hargreaves, 2003) 
y por lo tanto, el tiempo para 
reflexionar o para investigar no existe 
porque hay que “dar clases”, así el 



 

    

 

amor y el gusto por aprender y por 
investigar desaparecen. 

Para ir superando estas 
dificultades, los programas de 
formación permanente del 
profesorado, pueden enfocarse en 
aspectos metodológicos que son 
necesarios para promover sus 
cambios, pero enfatizando en los 
procesos didácticos, en metodologías 
de investigación, en proyectos, en 
observaciones participativas 
transformativas de los procesos 
educativos y de enseñanza, en 
estrategias pedagógico-didácticas 
que sean contextualizadas para las 
propias escuelas o instituciones, que 
se enfatice en la toma de decisiones 
y en los procesos de interacción del 
profesorado con las directivas. 

Así, se busca proponer un 
programa que forme profesores que 
mantengan la relación activa entre la 
universidad y la escuela, esto es, 
tener profesores no solo en formación 
inicial y avanzada que van a las 
escuelas a ejercer, o profesores 
universitarios que se quedan en la 
universidad con la misma intención, 
pero que en general, en los dos 
grupos, se culmina un proceso 
educativo al obtener un título 
profesional o académico, y que 
participan de la enseñanza de los 
diferentes niveles del proceso 
educativo, sino profesionales 
formándose a lo largo de la vida, 
dado que los conocimientos logrados 
para la formación profesional o 
académica (posgrados) no son 
suficientes porque hoy estos están 
sujetos a revisión  (Crespo, 2011). 
Igualmente, cuando se analiza la 
estructura curricular de los programas 
de formación de profesores, 

especialmente en los de ciencias 
(biología, química, física, por ejemplo) 
puede decirse que en ellos deben 
reflejarse las innovaciones y las 
nuevas tendencias investigativas que 
han puesto énfasis en términos de 
sus capacidades y prácticas 
pedagógico-didácticas que deberían 
ser desarrolladas en el aula por el 
profesor (docente/educador) 
encuéntrese donde se encuentre.  
 
El currículo en el programa de 
formación desarrollado en las 
instituciones educativas del 
Distrito capital y 
Cundinamarca(PFPC-IU-E) 
 

A continuación se describe lo que 
ha sido el programa de formación 
desde las características curriculares 
en el marco colombiano, a partir de 
los datos recolectados hasta el 
momento, tales como actas de 
reuniones del equipo del proyecto, 
relatorías y talleres de los profesores 
participantes: 
 

 El programa involucra la relación 
entre diferentes profesores, ya 
sea en ejercicio, en formación 
inicial y/o avanzada, que han 
tenido relación con las cuestiones 
sociocientíficas(CSC) y que estén 
interesados en el proyecto.  
 

 Los contenidos del proyecto se 
han dado a partir de las 
necesidades de los participantes y 
no son ofrecidos por los 
“expertos”, así el contenido 
curricular del programa surge de 
las necesidades del profesorado 
participante de la investigación. 



 

    

 

 Es un programa que se 
caracteriza por tener un currículo 
abierto y de libre asociación, ya 
que se pueden involucrar 
diferentes espacios académicos 
del programa de Licenciatura en 
Química, que orienten los 
profesores investigadores del 
proyecto, pero además profesores 
de diferentes áreas para la 
conformación del pequeño grupo 
de investigación (PGI) en la 
escuela, además se relacionan 
profesores del doctorado de la 
UNESP Brasil y del doctorado 
interinstitucional en Educación de 
la UPN.  
 

 El programa aborda problemáticas 
contextuales del siglo XXI lo que 
les permite hacer sus propios 
diseños curriculares, en relación 
con las CSC y las problemáticas 
ambientales para ser 
desarrolladas por los profesores 
en sus diferentes instituciones 
educativas. 
 

 El programa es cambiante y 
flexible pues se ajusta a las 
necesidades de los profesores 
participantes y a las reflexiones 
del equipo dinamizador del 
proyecto. Además, propone 
diferentes estrategias para 
desarrollarlo (talleres, foros 
presenciales o virtuales) 
procurando evitar estrategias 
magistrales. 

 

 El programa presenta diferentes 
modalidades de interacción a 
manera de red, como encuentros 
académicos, interacción virtual y 

visita a los colegios por el equipo 
dinamizador (profesores 
universitarios del equipo del 
proyecto). 

 

 El programa es contextual, pues 
parte de las necesidades e interés 
propios de las escuelas. 
 

 El programa le permite a los 
profesores reflexionar sobre su 
práctica profesional, a través del 
trabajo colaborativo y el abordaje 
de las CSC, en este sentido el 
profesorado se pregunta y 
cuestiona sobre cómo enseña las 
ciencias, cómo y por qué 
selecciona los contenidos, cómo 
mejorar las actitudes hacia el 
aprendizaje, entre otros.  
 

 El programa brinda estrategias 
académicas, para la formación de 
profesores en cuanto al abordaje 
de las CSC. 

 

 El programa busca generar una 
relación en la interfaz universidad-
escuela, orientada a la articulación 
entre las prácticas de los 
profesores de las escuelas y la 
investigación académica 
desarrollada en las universidades. 

 
Consideraciones Finales   
 

De acuerdo con los 
planteamientos conceptuales 
presentados respecto a las 
características que han predominado 
en los currículos de formación del 
profesorado de ciencias y respecto al 
programa que se ha conformado para 



 

    

 

la interfaz en la universidad-escuela 
puede concluirse que: 
 

 Por lo general en los programas 
de formación inicial y permanente 
predominan aquellos en los que 
los contenidos, objetivos, 
estrategias y saberes son dados 
por las facultades de educación, 
por las universidades formadoras 
de profesores o por profesores 
llamados expertos. 
 

 Para superar esto, se proponen 
programas de formación 
permanente que desde el punto 
de vista curricular sean 
contextualizados, que definan sus 
contenidos, objetivos, estrategias 
en negociación con los intereses y 
necesidades del profesorado y de 
las instituciones mismas que 
reconocen sus propias 
problemáticas, esto para formar a 
un profesor investigador, reflexivo, 
crítico, que eduque, que enseñe la 
C&T no solo desde la perspectiva 
disciplinar, sino desde los 
planteamientos de una nueva 
epistemología, con implicaciones 
éticas, morales, políticas, 
económicas, respecto a ella. 
 

 El currículo en el programa de 
formación de profesores de 
ciencias en el que participan 
profesores del Distrito capital de 
Bogotá y Cundinamarca hasta 
ahora se ha caracterizado por ser 
flexible, contextual, involucra la 
participación de profesores de 
diferentes niveles y disciplinas, los 
contenidos y objetivos los define 
el propio profesorado a partir de la 

consolidación de los PGI y de sus 
proyectos; por lo tanto, se 
manifiesta un currículo abierto y 
de libre asociación, donde se 
abordan problemáticas propias del 
siglo XXI (CSC), se proponen 
diferentes estrategias (foros, 
talleres, encuentros virtuales por 
moodle y skype, visita a los 
colegios mismos), que superan las 
acciones academicistas. Lo 
anterior, le permite al profesorado 
reflexionar sobre su práctica sobre 
cómo enseña las ciencias, cómo y 
por qué selecciona los contenidos, 
cómo mejorar las actitudes. Sin 
embargo deben analizarse como 
avanza este y la percepción que 
tiene el profesorado acerca de sus 
aportes. 
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Discussão sobre natureza da ciência em um contexto de 
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RESUMO 
 
O presente texto, parte de uma pesquisa mais ampla, busca argumentar a relevância da 
inclusão de discussões de elementos da Natureza da Ciência em um contexto de formação de 
professores. Toma-se como referência os subsídios teóricos da área de Ensino de Ciência que 
argumentam sobre a importância da inserção de elementos da Natureza da Ciência em 
contextos de formação de professores e no ensino de modo geral. As contribuições da Teoria 
Crítica da Sociedade, da Escola de Frankfurt, fundamentam e orientam o olhar sobre uma 
formação crítica de professores, bem como a necessidade de desmistificar as formas fetichistas 
da sociedade contemporânea, sendo a ciência uma delas. A pesquisa se desenvolveu em um 
Pequeno Grupo de Pesquisa (PGP), que é um grupo de professores formados por sujeitos da 
Universidade e da Escola que se dedicam por livre iniciativa a estudar, se aprofundar e 
investigar a própria prática. Neste cenário discute-se elementos da Natureza da Ciência em 
busca de gerar estranhamentos, problematização da realidade que se apresenta confortável, 
discussão sobre discursos e conhecimentos que se produzem socialmente sobre esta área de 
conhecimento. A geração de conhecimentos na coletividade e a problematização do 
empreendimento científico são aspectos fundamentais do processo instaurado. 
 
 
 
Palavras-chave: Natureza da Ciência. Formação de Professores. Pequenos Grupos de 
Pesquisa. 

 

                                                 
62 Trata-se de parte da pesquisa de mestrado do primeiro autor, cujo título é «O tratamento de 
Questões Sociocientíficas em um grupo de professores e a natureza do processo formativo 
fundamentado em uma perspectiva crítica», 2013, Faculdade de Ciências de Bauru – UNESP, Bauru-
SP, Brasil. 



 

    

 

Contextualização da problemática e 
aspectos teóricos 
 
 Hodson (1988), há 26 anos já 
partia da premissa, à qual nos alinhamos, 
de que os espaços formativos dos 
professores não têm contribuído para uma 
formação epistemológica, que permitiria 
uma compreensão mais ampla e bem 
fundamentada sobre a construção do 
conhecimento científico, o que acaba 
impactando nas práticas escolares. Os 
alunos, por sua vez, também agregam 
esses pacotes de conhecimento como 
verdadeiros, acabados, sem ligação com o 
contexto social e com a cultura, advindos 
dos modos como seus professores lidam 
com o conhecimento científico, e acabam 
por reproduzi-lo. Assim, instaura-se o que o 
autor denominava por ciclo vicioso.  
 
 Para Gray & Bryce (2006), «as 
perspectivas de mudança sobre a natureza 
da ciência devem ser endereçadas, 
nomeadamente em relação às 
problemáticas morais, questões éticas e 
sociais a serem enfrentados nas novas 
biotecnologias» (p.174), por exemplo, e este 
tratamento é pertinente tanto para a 
«educação geral para futuro cidadãos» 
quanto para «a educação de potenciais 
especialistas em ciência e tecnologia» 
(p.175). E complementam, ainda, que, se 
por um lado, os professores apreciam a 
atualização dos seus conhecimentos, por 
outro, porém, há reservas com relação ao 
tratamento de questões controversas 
envolvendo ciência e tecnologia na sala de 
aula.  
 
É importante que, juntamente com os novos 
conhecimentos, os professores tenham os 
meios para desenvolver as habilidades 
reflexivas e conceituais necessárias para 
dar conta da variedade de formas de saber 
que são relevantes para a compreensão de 

questões complexas e de ser capaz de lidar 
com o conflito de forma criativa, que 
inevitavelmente ocorre quando partilham 
interesses pessoais e pontos de vista 
profundamente arraigados […] (Gray & 
Bryce, 2006:180).  
 
 Reconhecendo o trabalho do 
professor como trabalho intelectual 
(Contreras, 2002), é importante que se 
supere o campo da reflexão para o campo 
da crítica, que se «intelectualize» o trabalho 
docente, que se questione a natureza do 
seu trabalho, as concepções arraigadas e 
se crie condições de repensar e refazer a 
realidade docente. Assim, pensamos que a 
discussão de aspectos da Natureza da 
Ciência no contexto de formação 
continuada de professores, cumpre uma 
função de refletir sobre os conteúdos, refinar 
o olhar sobre a realidade concreta, 
possibilitando o avanço no discurso, por 
exemplo, da contextualização, amplamente 
difundido no campo educacional. 
 
 Adorno & Horkheimer (1985) 
apresentam como consequência da 
onipresença do espírito alienado na cultura 
o fetiche pelo consumo, pelas certezas 
matemáticas, pela finalidade em uma 
sociedade marcada por traços coercitivos, 
de cerceamento da espontaneidade, da 
criatividade, da inventividade e do diferente. 
A ciência também se torna um tipo 
esclarecimento em prol da ordem vigente, 
as pessoas são sujeitadas a esse 
conhecimento que passa então a exibir tais 
traços coercitivos. Quanto mais se aproxima 
da mitologização, menos o conhecimento 
se mostra na sua natureza e nas suas 
fragilidades e mais os sujeitos tendem a 
aceitá-la acriticamente, pois estão 
encantados e dominados pelo espírito 
alienado. Os sujeitos, nesse contexto, são 
fadados ao desconhecimento, por exemplo, 
das consequências socioambientais dos 



 

    

 

artefatos tecnológicos difundidos 
socialmente, e que pode gerar sérios 
problemas de ordem pública, bem como 
são impossibilitados (ou não reconhecem a 
necessidade) de participar nos processos 
de produção da sociedade, assumindo uma 
postura alheia ao universo do qual faz parte. 
 
 O esclarecimento para Adorno & 
Horkheimer (1985) é entendido como um 
processo de desencantamento do mundo. 
O que encanta na modernidade são os 
mitos, as formas fetichistas que se 
apresentam e conduzem o homem à 
uniformização das vontades. Quando, 
porém, manifesta-se a coação sobre a 
natureza dominada, como a ciência o faz de 
forma autêntica, o esclarecimento se 
converte em dominação e se coloca a 
serviço do presente convertendo-se na total 
mistificação das massas (Adorno & 
Horkheimer, 1985). 
 
 O desvelamento da realidade 
concreta deve conduzir à inquietação, ao 
anseio de mudança, ao espírito da crítica. 
Reconhecer como a ciência funciona, quais 
são os seus mecanismos de validação de 
teorias, apropriação de dados e 
informações sobre fenômenos da natureza, 
bem como a quem essa ciência serve e a 
que saberes tais técnicas estão atreladas, 
faz parte de um programa que pretende 
desencantar a ciência e denunciar as 
mazelas provenientes do seu fazer. 
 
Aspectos Metodológicos e analíticos 
 
 A pesquisa realizada no ano de 
2012, tendo em conta as considerações 
feitas pelo campo de investigação para o 
Ensino de Ciência e pautada em uma 
perspectiva crítica, buscou discutir 
elementos de Natureza da Ciência em um 
espaço de formação de professores. O 
espaço denominado Pequeno Grupo de 

Pesquisa (Orquiza-de-Carvalho, 2005) é 
uma reunião de pessoas que participam por 
livre vontade, guiados por diferentes 
interesses que, por meio do diálogo, vão se 
transformando e ganhando espaço para a 
sua efetivação. Em um espaço dessa 
natureza, estabelecido em uma escola 
pública no interior do Estado de Mato 
Grosso do Sul, com a motivação inicial de 
discutir e propor processos de ensino 
enfocados nas Questões Sociocientíficas, 
que se deu a discussão sobre Natureza da 
Ciência.  
 
 A discussão foi proposta pelo 
investigador, com base nas contribuições de 
Khishfe & Lederman (2006), que 
buscam apresentar os aspectos 
metodológicos para o tratamento de 
Natureza da Ciência no Ensino, a saber: 
 
Abordagem instrucional implícita: que parte 
da premissa de que os estudantes 
compreenderão automaticamente os 
aspectos da Natureza da Ciência diluídos 
no ensino dos conteúdos da ciência, seja 
nos modos de algum tipo de investigação 
ou em atividades de manuseio de 
equipamentos/experimentos.  
 
Abordagem instrucional explícita: que adota 
a nítida postura de ensinar os aspectos da 
Natureza da Ciência no contexto escolar e 
assume dois modos distintos: a) a 
abordagem instrucional explícita integrada: 
na qual os aspectos da Natureza da Ciência 
estão imersos conscientemente no 
conteúdo de ciência, por exemplo, em um 
contexto de ensino de controvérsia 
sociocientífica; b) a abordagem instrucional 
explícita não integrada: que se trata de um 
conjunto de atividades diretamente 
endereçadas aos aspectos da Natureza da 
Ciência, separadas dos conteúdos 
regulares da ciência, por meio de atividades 



 

    

 

de investigação, atividades sobre Natureza 
da Ciência e palestras.  
 
 Khishfe & Lederman (2006) 
apresentam que as abordagens explícitas, 
com a intenção de ensinar aspectos da 
Natureza da Ciência, têm se mostrado mais 
efetivas na mudança de concepções de 
estudantes e tendem a oferecer uma visão 
mais contextualizada do empreendimento 
científico. 
 
 O trabalho desenvolveu-se da 
seguinte maneira: Durante os encontros, o 
investigador propôs quatro abordagens 
explícitas que se relacionavam com ciência 
ou tecnologia para a discussão em grupo; 
as abordagens estavam relacionadas com 
o contexto do grupo, ou seja, eram temas 
que já haviam estado presentes nas falas 
dos sujeitos ou que estavam relacionados 
com a realidade local (ou regional) e foram 
proposta com o intuito de provocar 
estranhamento e controvérsias sobre 
assuntos que aparentemente estão em 
posições confortáveis e pouco questionadas 
socialmente. 
 
 Apresentamos, a seguir, uma das 
quatro abordagens trabalhadas para efeito 
de discussão: 
 
Abordagem 1  
É comum ouvirmos na TV, lermos na 
internet ou em outros meios de 
comunicação, propagandas de produtos 
que geralmente utilizam os termos: ―Este 
produto é testado por especialista‖; ―Sua 
eficácia é cientificamente comprovada‖; 
―Este produto é testado clinicamente e sua 
qualidade é garantida‖. O que as pessoas 
normalmente entendem desse 
―cientificamente comprovado‖? O que 
expressa para o cidadão comum (não 
cientista) esse termo ―científico‖ ou 
―cientificamente‖? 

O texto apresenta situações comuns 
experimentadas diariamente pelas pessoas 
por meio das mídias. Normalmente 
atreladas à propaganda de um produto, as 
expressões apelam para a crença popular e 
fortemente difundida no método científico. 
Neste aspecto, o que é científico, ou 
cientificamente testado, assume um papel 
determinante na certificação da qualidade 
do que se pretende vender, isto é, é 
concedido à ciência um status de 
conhecimento inquestionável, graças ao 
suposto método científico que garante rigor, 
controle e objetividade e que não dá vias a 
erros ou incertezas. Essa visão caricaturada 
e positiva da ciência perdura, apesar das 
críticas dos filósofos da ciência do século 
XX, especialmente Feyerabend (2007), 
que critica em sua obra Contra o Método 
algumas ideias difundidas sobre o 
conhecimento científico e menciona a 
existência não de um método único, mas de 
modos de trabalho de cada área ou grupo, 
conforme suas especificidades e 
características mais aceitas no campo, 
compreendendo um pluralismo 
metodológico que não pode ser 
enquadrado em uma definição única e 
fechada de método científico. O exercício 
que se pretendeu suscitar, então, com esta 
abordagem em um contexto de discussão 
foi trazer à tona a credibilidade concedida ao 
método científico como garantia de 
qualidade e confiabilidade. Neste sentido, as 
provocações foram no sentido de 
compreender se as visões do grupo 
convergem para um cientificismo ou tendem 
a reconhecer a falibilidade, fragilidade, 
pluralismo e dinamismo do 
empreendimento científico. 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

Discussões 
 
 A análise dos diálogos gerados pela 
provocação suscitada pela abordagem 
foram analisados por meio da Análise de 
Conteúdo de Bardin (2009), mais 
especificamente, foi realizada uma análise 
do tipo temática. A partir de episódios 
selecionados por critérios de 
representatividade, foram elaboradas 
expressões sintéticas que ilustram o 
conteúdo das falas e, a partir destas, 
realizou-se as inferências.  
 
 Representado pelas expressões 
sintéticas «Seriedade e credibilidade ligadas 
à prática no laboratório e ao teste», 
«Exaustividade de testes como garantia de 
eficácia nos resultados», «Slogan do 
'controle de qualidade' como gozo da 
confiabilidade da Ciência», o Método 
Científico é ligado principalmente às ideias 
de teste, laboratório, repetição, controle, o 
que garantiria credibilidade, confiabilidade, 
eficácia. McComas, Clough, & Almazroa 
(1998) apontam que não há apenas uma 
via de se fazer ciência, logo, não existe um 
passo-a-passo do método científico. 
Acrescentam ainda que o conhecimento 
científico tem certa dependência da 
observação, evidência experimental, 
argumentos racionais, ceticismo, 
replicabilidade, mas também está no campo 
deste mesmo conhecimento a questão da 
criatividade e imaginação. Os professores, 
em discussão, mobilizam a questão a 
verdade, credibilidade, confiabilidade. 
Quando têm que falar sobre, apresentam 
certa relativização, questionamento da 
verdade absoluta, mas quando estão em 
situações de se posicionar, recorrem à 
ciência, por sua suposta confiabilidade. Não 
se pode inferir se os professores são 
totalmente pró Método Científico, mas a 
questão é bem presente. Para uma melhor 
discussão, seriam importantes provocações 

no sentido de explorar a questão da 
imaginação, inventividade no fazer da 
Ciência, porém não houve. As expressões 
«Relativização da 'verdade científica' como 
algo mutável e não absoluto», 
«Transitoriedade do conhecimento 
científico», «Conhecimento científico como 
representação da 'verdade absoluta' até que 
outro conhecimento científico o falseie», 
representam, em essência, a mutabilidade 
do conhecimento científico. Nesse sentido, 
estão alinhados a McComas, Glough e 
Almazroa (1998), que afirmam que o 
conhecimento científico, apesar de durável, 
tem um caráter provisório. De qualquer 
forma, os professores expressam 
entendimento da transitoriedade de leis e 
teorias, entendendo como passíveis de 
serem «quebradas», «substituídas». Outro 
aspecto importante proveniente da 
abordagem 1 é a questão da neutralidade. 
As expressões sintéticas «A atividade 
científica como algo não neutro, mas 
relacionada com aspectos econômicos» e 
«Influência da estrutura social, econômica e 
política no empreendimento científico» 
indicam a compreensão da não 
neutralidade da atividade científica, bem 
como de elementos externos a ela que 
influenciam nas decisões e rumos. Muitos 
pesquisadores que versam sobre o 
tratamento de elementos da Natureza da 
Ciência (Lederman et al., 2002; McComas 
et al., 1998; Reis, 2004) são uníssonos ao 
considerar que as ideias científicas são 
afetas por seu meio social, histórico e que 
não há neutralidade no fazer científico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

Considerações finais 
 
 Diante do exposto, surgem alguns 
aspectos que devem ser considerados ao 
tratar de discussão de Natureza da Ciência 
em contexto de formação de professores: 
 
a) Existe uma tendência a recorrer ao 
método científico e à neutralidade da ciência 
para justificar sua confiabilidade. Um 
contexto de discussão e de construção 
coletiva de conhecimento, porém, suscita a 
ampliação das opiniões e reflexões sobre 
fragilidade, mutabilidade e pluralidade do 
empreendimento científico; 
 
b) É fundamental a pluralidade de autores 
envolvidos na discussão para agregar 
conhecimentos e diversificar o discurso 
sobre a ciência, logo o PGP é um espaço 
privilegiado para tais construções; 
 
c) Considerando a ciência parte integrante e 
influente da sociedade contemporânea, 
discuti-la faz necessário no contexto de 
formação de professores, por privilegiar o 
questionamento das próprias certezas 
sobre este de campo de conhecimento, 
bem como contribuir para a inserção de um 
postura crítica, problematizadora e 
questionadora na prática docente. 
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Problema 
 

Esta comunicación es la introducción general a un simposio, el cual presenta los 
resultados de una investigación cooperativa iberoamericana (Enseñanza y 
aprendizaje de naturaleza de la ciencia y la tecnología, EANCYT) para enseñar 
temas CTS o naturaleza de la ciencia y la tecnología (NdCyT). Por ello, describe 
los elementos comunes de las distintas comunicaciones del simposio, cada una de 
las cuales, a su vez, presenta sus resultados específicos. 
El lema del Seminario (formación de docentes en educación CTS) se aborda en 
EANCYT desde una triple perspectiva: los profesores que son los investigadores 
del proyecto y creadores de las secuencias de enseñanza aprendizaje (SEA), los 
profesores en ejercicio colaboradores que han aplicado una SEA a sus 
estudiantes y los estudiantes en formación para ser profesores, a quienes se ha 
aplicado una SEA.  
Uno de los grandes obstáculos identificados en la literatura para enseñar bien 
CTS/NdCyT es el deficiente conocimiento de los temas y del conocimiento 
didáctico del contenido (CDC) por los profesores. Las aportaciones a la mejora del 
CDC del profesorado son: los fundamentos de construcción de SEA, los propios 
contenidos de las SEA, los instrumentos de evaluación, las directrices para aplicar 
las SEA en un aula real y la metodología empírica para evaluar la eficacia de la 
enseñanza con una SEA. Además, la diseminación de los materiales e 
instrumentos de investigación creados por EANCYT contribuyen también al lema 
del congreso a través de su proyección hacia la utilidad para los profesores en las 
aulas y, a la vez, para la formación del profesorado.  
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Referentes Teóricos 
 

La alfabetización científica 
para todos tiene dos componentes 
principales: la comprensión “de” la 
ciencia  y la comprensión “acerca” de 
la ciencia (o temas CTS/NdCyT), es 
decir, los elementos filosóficos, 
éticos, y sociológicos que impregnan 
la ciencia como forma de conocer y 
actuar en el mundo (Hodson, 2009). 
Una persona científicamente 
alfabetizada no solo debe conocer los 
conceptos y leyes de CyT, sino 
también comprender aspectos claves 
sobre CTS/NdCyT. Esta comprensión 
contribuye a mejorar la comprensión 
general de CyT como forma de 
conocimiento, la conciencia cívica y la 
información general del ciudadano 
sobre las relaciones CTS, como 
consumidor de CyT y como tomador 
de decisiones en temas sociales 
relacionados con CyT (Millar, 2006). 
 

La enseñanza de temas 
CTS/NdCyT representa un reto 
innovador, por la novedad y 
complejidad de sus temas, lo cual 
conlleva dificultad y genera cierto 
rechazo (Rudolph, 2000). Las 
dificultades se simplifican mediante el 
uso de los tema de consenso 
propuestos en la investigación 
didáctica: el currículo se centra en 
determinados rasgos compartidos y 
consensuados, que son considerados 
por los especialistas importantes para 
la enseñanza y, a la vez, asequibles 
para el aprendizaje los estudiantes. 
Este avance ha facilitado que los 
temas CTS/NdCyT se hayan incluido 
ya como contenido oficial de los 
currículos de ciencias en numerosos 
países (Vázquez y Manassero, 2012). 

 

Otro aspecto teórico central 
para este simposio es la investigación 
sobre la efectividad de diversas 
metodologías para mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje de temas 
CTS/NdCyT. Esta línea de 
investigación decanta dos 
condiciones clave: el carácter 
explícito de la enseñanza de estos 
temas (que incluye la planificación 
clara de objetivos, contenidos y 
evaluación y es opuesta a su 
relegación implícita), y la ejecución de 
actividades meta-cognitivas de 
reflexión, como preguntas, diálogos, 
debates, argumentación, toma de 
decisiones, creatividad, etc. (García-
Carmona et al. 2011). 

 
Metodología 

 
Participantes  

La muestra de EANCYT se 
compone de estudiantes 
universitarios y pre-universitarios en 
sus grupos-aula naturales. Las 
comunicaciones del simposio se 
centran en los estudiantes-
profesores, en su etapa de formación 
inicial universitaria. La selección de la 
muestra por grupos naturales de 
estudiantes es opinática, y por tanto, 
no pretende lograr representatividad 
muestral alguna. No obstante, los 
participantes han sido centenares de 
estudiantes en cada uno de los siete 
países iberoamericanos participantes.  
 
 
 
 
 



 

    

 

Instrumentos 
 

Los instrumentos de 
investigación empleados en el 
proyecto son de dos tipos: 
instrumentos de intervención 
didáctica (SEA sobre un rasgo 
específico de CTS/NdCyT a enseñar) 
e instrumentos de evaluación de la 
mejora (pruebas).  
Tabla 1. Estructura didáctica de las 
secuencias de enseñanza-
aprendizaje.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO  Nº SESIONES  

JUSTIFICACIÓN / DESCRIPCIÓN GENERAL (resumen)  NIVEL/ETAPA (años) 

  CURSO   

RELACIÓN CON EL CURRÍCULO  ÁREA   

  BLOQUE   

COMPETENCIA(S) BÁSICA(S)  

OBJETIVOS  

REQUISITOS  

Tiempo ACTIVIDADES (Alumnado / Profesorado) 
Metodología/ 
organización 

Materiales/ 
Recursos 

  ENVOLVER Introducción-motivación     

  EXTRAER Conocimientos previos      

  Actividades de desarrollo     

  EXPLICAR Contenidos, Procedimientos, Actitudes     

 EXPLORAR   

 ELABORAR Consolidación   

 EXTENDER  Ampliación, Refuerzo, Recuperación   

 EVALUAR  COCTS 

 Instrumentos (cuestiones del COCTS)  Criterios/indicadores  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

La SEA es el plan curricular 
articulado de actividades de 
aprendizaje sobre un tema concreto y 
específico de CTS/NdCyT. La SEA 
atiende a las concepciones previas, 
los contenidos, los supuestos 
epistemológicos, las perspectivas de 
aprendizaje, los enfoques 
pedagógicos actuales y las 
características del contexto educativo 
(Buty et al. 2004) y, además, ofrece 
orientaciones para el profesor, 
materiales complementarios de 
enseñanza, análisis de contenidos, 
actividades motivadoras y 
limitaciones del instrumento (ver tabla 
1).  
 

Los instrumentos de 
evaluación de la mejora están 
formados por un conjunto de ítems 
extraídos del banco de datos de 
cuestiones Cuestionario de Opiniones 
sobre Ciencia Tecnología y Sociedad 
(COCTS) y diseñados 
específicamente para adaptarse al 
rasgo concreto de NdCyT que trata 
de enseñar la SEA. Por tanto, cada 
SEA tiene una prueba de evaluación 
propia y diferente de las demás, 
según el tema que desarrolla. 
 

Tanto las SEA como los 
instrumentos de evaluación 
comparten un mismo modelo 
taxonómico de clasificación, que 
mapea los temas CTS/NdCyT, y que 
ha sido usado en otros trabajos 
previos (Bennássar et al. 2010). La 
taxonomía  propone cinco grandes 
dimensiones: Relación entre CyT, 
Influencia de la Sociedad sobre CyT, 
Influencia de CyT sobre la Sociedad, 
Comunidad tecno-científica y 
Epistemología. A su vez, cada 

dimensión se despliega en diversos 
temas más concretos (ver como 
ejemplo el desarrollo de los temas de 
la dimensión de epistemología en la 
primera columna de la tabla 2); cada 
uno de estos temas constituye la 
nexo básico para clasificar las SEA 
por contenido y, a la vez,  asignar las 
cuestiones del instrumento de 
evaluación para cada SEA.  

 
En algunos casos, también se 

usa un instrumento abierto de 
entrevista, como medio de corroborar 
las respuestas de los estudiantes a 
los ítems de la prueba. 

 
Procedimiento 

La investigación acerca de la 
eficacia de la SEA para enseñar un 
rasgo de CTS/NdCyT aplica un 
diseño (casi)-experimental 
longitudinal de tres fases con grupo 
de control: pre-test (aplicación inicial 
de la prueba de evaluación), 
intervención (enseñanza de las 
lecciones de una SEA a estudiantes 
en su grupo-aula natural) y post-test 
(re-aplicación de la prueba de 
evaluación).  
 

Otro procedimiento de 
EANCYT, importante para la 
formación del profesorado, es la 
construcción de las SEA como guías 
de la enseñanza de rasgos 
específicos de CTS/NdCyT. Las 
teorías sobre la práctica de la 
enseñanza han desarrollado dos 
conceptos claves para la enseñanza, 
el conocimiento didáctico del 
contenido (CDC) y las estructuras 
didácticas, aplicadas a las SEA. 
 



 

    

 

Eisenkraft (2003) propuso una 
estructura didáctica denominada ciclo 
de aprendizaje 7E, formada por siete 
fases que empiezan por la letra E 
(Extraer, Envolver, Explorar, Explicar, 
Elaborar, Extender y Evaluar) con las 
que se elaboró la estructura didáctica 
común de la SEA (tabla 1).  
 

El conocimiento didáctico del 
contenido (CDC) resalta la importante 
idea que, además de dominar los 
contenidos científicos, el profesor 
debe dominar la práctica didáctica 
necesaria para enseñarlos. 
Posteriormente Mulhall et al., (2003) 
han añadido las perspectivas socio-
constructivistas y el pensamiento 
teórico y práctico del profesor para 
proponer formas de documentación 
sobre CDC, que se han aplicado 
también en los procedimientos de 
EANCYT.  

 
Un cambio notable de 

EANCYT respecto a otras 
investigaciones sobre la enseñanza 
de CTS/NdCyT es que las SEA son 
breves y concretas, antes que largas 
y genéricas, que ha sido norma 
habitual de investigaciones 
precedentes. 

 
 

Resultados 
 

Los materiales y 
documentación creados por el 
proyecto se presenta aquí como el 
conjunto de resultados de 
investigación. Comprenden los 
siguientes instrumentos: diseño 
experimental, secuencias de 
enseñanza-aprendizaje (SEA), 
cuestionarios de evaluación (pre y 

post test), cuestionarios de 
entrevistas a alumnos, esquema de 
actividades del profesor para la 
aplicación de una secuencia de 
enseñanza-aprendizaje, informe de 
aplicación de la secuencia de 
enseñanza-aprendizaje del profesor 
aplicador, planificación general de 
aplicaciones de secuencias de 
enseñanza-aprendizaje, plataformas 
en línea de apoyo informático e 
informes sobre CDC del profesorado. 
 

La tabla 1 muestra el esquema 
de las SEA de EANCYT que aplican 
la estructura didáctica 7E al diseño. 
Cada apartado se cumplimenta en 
función del tema de la SEA. Las SEA 
fueron desarrolladas por los 
investigadores del proyecto y 
ubicadas sobre los temas concretos 
de la estructura general de temas 
CTS indicada antes. La tabla 2 
muestra los títulos de algunos 
ejemplos de SEA que desarrollan los 
temas de la dimensión de 
epistemología.  
Tabla 2. Títulos de las secuencias de 
enseñanza aprendizaje desarrollados 
por EANCYT en la dimensión de 
epistemología. 



 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Temas de epistemología Títulos de secuencias de enseñanza aprendizaje 

901. Observaciones Vampiros en Valakia  

  La observación en la ciencia. 

  
 O que observamos corresponde à natureza tal como ela 
realmente é? A final o que é que vemos? 

902. Modelos científicos 
Definir, una forma de modelar. El caso de sustancia. 

Definir, una forma de modelar.  El caso de reacción química 

903. Esquemas de clasificación 
Jogo de Botões 

Clasificación en la Ciencia 

904. Provisionalidad 
¿La tierra es plana? Un cambio de teoría. 

Disputas de  farmacéuticos 

905. Hipótesis, teorías y leyes Investigando dragones  

06. Aproximación a las 
investigaciones 

Plastilina flotante  

¿Cómo se validan las explicaciones científicas? El caso de:   

 a)  Continentes en movimiento 

 b)  ¿De dónde proceden los seres vivos? 

 c)  Luz: onda o partícula 

 d)  Oxígeno o Flogisto 

 e)  Una cura para la pelagra 

 f)  Un nuevo planeta 

907. Precisión e incertidumbre La creencia en la exactitud y precisión de la ciencia.  

908. Razonamiento lógico Razonamiento Lógico en la ciencia 

910. Estatus epistemológico Ciencia y pseudociencia 

911. Paradigmas y coherencia 
de conceptos 

Subindo na balança 

 



 

 

Las cuestiones de evaluación 
implican valoraciones mediante 
índices estandarizados en el intervalo 
normalizado [-1, +1], cuyo valor 
representa el grado de adecuación de 
la respuesta del estudiante respecto a 
los conocimientos expertos actuales 
sobre historia, filosofía y sociología 
de la ciencia. La construcción de los 
índices hace que su significado sea 
invariante e independiente de la 
cuestión, de modo que permiten 
calcular promedios y realizar 
comparaciones diversas (ver detalles 
en Bennássar et al. 2010). 
 

El proyecto se gestiona desde 
dos plataformas informáticas 
(https://eancyt.libreduca.com/ y 
cocts.com.ar/). En la primera se 
puede consultar el diseño 
experimental de EANCYT y el 
esquema de actividades para aplicar 
una SEA en aula; la segunda 
gestiona los resultados de las 
aplicaciones de SEA. El profesorado 
colaborador (aplicador de una SEA 
en su aula) recibe un esquema de las 
actividades que debe desarrollar, los 
materiales y el apoyo de un 
investigador de EANCYT, quien tutela 
su preparación, y que constituye un 
proceso de formación de profesores 
en la práctica aplicadora de EANCYT.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusiones 

 
En suma, EANCYT contribuye 

significativamente a la formación del 
profesorado CTS por tres vías. 
Primera, los investigadores son 
profesores que se han formado a 
través de los procesos de 
construcción y aplicación de una o 
varias SEA. Segundo, el profesorado 
aplicador-colaborador se ha formado 
para su aplicación en su aula, con la 
tutela de un investigador, a través del 
estudio y apropiación didáctica de 
una SEA. Tercero, el profesorado en 
formación inicial (estudiantes 
universitarios) se forma a través del 
aprendizaje, cuando un profesor les 
ha enseñado con una SEA en su 
grupo-clase.  
 

Las diferentes ponencias 
incluidas en el simposio y, que se 
presentarán en el IV Seminario, 
ilustrarán con sus resultados 
específicos los distintos aspectos de 
estas tres contribuciones en los 
diferentes contextos educativos y 
sociales de varios países 
iberoemericanos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eancyt.libreduca.com/
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RESUMEN 
 

En este trabajo se presentan los primeros resultados de una investigación que se 
desprende del proyecto iberoamericano EANCYT (Enseñanza y Aprendizaje sobre 
la Naturaleza de la Ciencia y la Tecnología, NdCyT). El mismo contempla la 
aplicación de unidades didácticas (UD) diseñadas ad hoc sobre temas específicos 
que involucran a la NdCyT. En esta oportunidad se aplicó una UD que permitió 
investigar sobre las concepciones, actitudes y prejuicios de estudiantes de escuela 
secundaria acerca de la inclusión de las mujeres en el ámbito científico, ya que se 
indagó sobre dos temas específicos, por un lado la Infrarrepresentación de las 
Mujeres (IM) y por otro los Efectos de Género (EG). Los resultados obtenidos 
muestran que la inclusión explícita de los temas de género en el aula logra mejorar 
algunas opiniones de los/as estudiantes, por lo que es indispensable seguir 
formando a los/as educadores CTS en NdCyT para que puedan desarrollar 
estrategias adecuadas para la enseñanza de la misma.  

 

Palabras clave: Género – Naturaleza de la Ciencia – Formación docente  

  

 

Introducción  
 

La visión tradicional de la 
ciencia nos la muestra como neutral, 
racional y objetiva. Esta concepción 
se ha ido modificando gracias al 
aporte de las corrientes críticas de la 
filosofía de la ciencia, que la 

consideran una actividad humana 
(Toulmin, 1977; Fourez, 1994; 
Feyerabend, 1982); por lo tanto, 
subjetiva y dependiente de los 
valores de las personas que la 
construyen y de las teorías en que se 
basan. Pero la imagen o modelo de 
ciencia de la mayoría de la población 
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no coincide con la reflexión que 
proviene de esas corrientes críticas. 
Predomina un modelo estereotipado, 
que concibe la ciencia como la 
búsqueda de la verdad objetiva sobre 
el mundo físico con una visión 
androcéntrica, positivista y mistificada 
de la misma, donde el hombre es el 
conquistador y controlador de la 
naturaleza (Solsona, 2002, p.49).  
 

Nuestra atención se dirige 
sobre la formación docente, ya que la 
visión que el profesorado tenga sobre 
la ciencia es crucial, dado que esa 
mirada será la que finalmente incida 
sobre los alumnos y las alumnas 
logrando, de esta manera, 
reproducirse y perpetuarse. La 
transmisión de esta visión sesgada 
de la ciencia en cuanto a los géneros 
se produce sin que el profesorado 
sea consciente de realizarla. 
Asimismo a la hora de elegir la 
bibliografía  que ofrecen al alumnado 
no visibilizan la presencia de 
lenguajes sexistas en los textos y 
materiales curriculares. Parece ser 
que el profesorado tiende a 
considerar las ciencias 
experimentales como un terreno libre 
de discriminaciones de cualquier tipo, 
fruto de la imagen aséptica de la 
ciencia que aparece en los medios de 
comunicación, y que está arraigada 
en la sociedad. Pero también desde 
la enseñanza de las ciencias sociales 
se transmite una visión restringida de 
la ciencia; como expresa Dolores 
Juliano (2004, p.10): «Aprendemos 
desde la infancia que las cosas son 
como parecen ser, y que las 
evidencias no deben ser 
cuestionadas. La religión nos exige 
fe, la escuela nos enseña a aceptar 

los criterios de autoridad de la 
ciencia, los políticos nos piden que 
confiemos en ellos». En los últimos 
años, estudios sobre la situación de 
las científicas tanto en España 
(FECYT, 2005) como en 
Iberoamérica (Pérez Sedeño y 
Gómez, 2008) indican que las 
mujeres están infrarrepresentadas en 
la mayoría de las disciplinas 
científicas. Las opiniones acerca de 
esta situación son un ejemplo de 
realidades que suelen ser tomadas 
como naturales e inevitables, a pesar 
de la opinión de científicas 
reconocidas, como Rita Levi 
Montalcini, premio Nobel de Medicina 
en 1986, quien manifestaba que «las 
mujeres, al menos las que han 
trabajado conmigo, tienen la misma 
capacidad que los hombres pero son 
más apasionadas» (citada por Rubio 
Herráez, 1999).  
 

La expectativa con la que se 
planteó esta investigación fue 
conseguir que los/as alumnos/as 
pudieran, a partir de diversas 
actividades orientadas, visibilizar, y 
de esta manera reflexionar acerca de, 
y deconstruir, ciertos prejuicios y 
estereotipos de género que se 
convierten en la base de las 
desigualdades sociales, además de  
comprobar una de las hipótesis 
iniciales que evidencia la importancia 
de incluir en la formación docente la 
perspectiva de géneros a nivel 
curricular. La propuesta apunta a 
fundamentar la necesidad de generar 
cambios en los diseños curriculares 
destinados a la formación docente, 
tendientes a incluir un eje transversal 
a todo el recorrido de formación en el 
que se estudie y analice, desde las 



 

    

 

diferentes áreas y espacios 
curriculares, la situación de las 
mujeres en la actualidad y en 
diferentes ámbitos, y la incidencia de 
la escuela en la formación de 
subjetividades de los/as alumnos/as. 
Se insiste en un eje transversal 
porque debería formar parte de todas 
la materias y no de una que se 
apruebe solo memorizando 
conceptos; la idea es reflexionar y 
llegar al origen del conflicto y que 
los/as docentes se reconozcan como 
potenciales generadores/as de un 
cambio tanto interno como social y 
abandonen la postura de meros/as 
reproductores/as.  
El propósito de esta investigación fue 
contribuir en la formulación de un 
diagnóstico que permita ayudar a 
responder, entre otras, a la pregunta 
que formula Ana Sánchez Bello 
(2002): ¿en qué está fallando el 
sistema educativo para que se sigan 
reproduciendo situaciones de 
desigualdad social en cuanto al 
género? Desde el equipo investigador 
y redoblando la apuesta se cuestiona: 
¿Qué impacto podría lograrse sobre 
el alumnado si se incluye en la 
formación docente el estudio y 
análisis de la impronta que la propia 
práctica tiene como formadora de 
subjetividades y, en consecuencia, de 
la visión que los/as alumnos/as 
tengan sobre la perspectiva de 
géneros?  
 
Metodología  

Se siguió la metodología del 
proyecto EANCYT, el mismo se 
desarrolla con un diseño experimental 
pre-test/post-test con un grupo de 
control. Aplica un tratamiento al grupo 
experimental que consiste en la 

enseñanza de un rasgo de NdCyT 
por el/la docente mediante la 
planificación y aplicación del 
instrumento de una Unidad Didáctica 
y valora la efectividad de este 
tratamiento aplicado a grupos 
naturales de estudiantes y como 
parte de su programación. En este 
trabajo, al inicio de las clases se 
aplicó un pretest que incluía cuatro 
cuestiones del COCTS (Manassero, 
Vázquez & Acevedo, 2003): 60511, 
60521, 60531 y 60611 (cuestiones de 
opción múltiple empíricamente 
desarrolladas), relacionadas con los 
efectos de género y la 
infrarrepresentación de las mujeres 
en la ciencia; al mes y medio se 
desarrolló la unidad didáctica, y luego 
de otro mes y medio se realizó el 
postest (que contenía las mismas 
cuestiones iniciales). Cada cuestión 
incluye frases, A, B…etc., que deben 
ser valoradas de 1 a 9, y según la 
categoría de la cuestión (adecuada, 
plausible o ingenua), ese número se 
convierte en un índice que puede ir 
desde +1 (respuesta coincidente con 
la de los/expertos) a -1.  
 

Para el desarrollo de esta UD 
se utilizó como estrategia inicial la 
proyección del film “Los méritos de 
madame Curie”63 en el que se 
exponen las vivencias profesionales y 
personales de una mujer del ámbito 
científico.  
 
 
 
 

                                                 
63 Título original: “Las palmes de M. Schutz”. Película 

Francesa 1997.  
 



 

    

 

Esta UD fue aplicada en 
cursos de 1°, 5° y 6° año de escuela 
secundaria, donde los estudiantes 
tienen edades promedio de 13, 17 y 
18 años respectivamente.  
  

Resultados  
En todos los cursos se 

obtuvieron mejorías en los índices de 
algunas frases en el postest, con 
respecto al pretest, pero también se 
observaron algunos retrocesos.  
Para las mujeres, la mayor diferencia 
significativa se obtuvo en 5° año, para 
la frase 60611 C, que es ingenua y 
expresa “Hoy día, en nuestro país, 
hay muchos más científicos que 
científicas. La PRINCIPAL razón de 
esto es que los hombres están más 
interesados en la ciencia que las 
mujeres”. El haber obtenido mayor 
índice en el postest, significa que 
luego del desarrollo de la UD las 
mujeres se mostraron mucho menos 

de acuerdo con esta idea (Ver Figura 
1).  
 

Para los hombres, en cambio, 
la mayor diferencia significativa 
(mejor en el postest que en el pretest) 
se observó en 1er. Año, para la frase 
60531D, que afirma “Los científicos 
hombres se concentran sólo en el 
razonamiento objetivo (los hechos 
que apoyan una idea). Las mujeres 
científicas TAMBIÉN prestan atención 
a los valores humanos y sentimientos 
subjetivos (personales). NO hay 
diferencias entre los científicos y las 
científicas porque es la personalidad 
individual la que hace que se preste 
más atención a los hechos y el 
razonamiento objetivo que a los 
valores humanos y sentimientos 
subjetivos (Ver Figura 2).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

En 6° año, también fueron los 
varones quienes mostraron la mejoría 
más significativa, en la frase 60521 
G, que afirma “Trabajando en ciencia 
o tecnología, una buena científica 
mujer realizaría el trabajo 
básicamente de la misma manera 
que un buen científico hombre. NO 
hay diferencias entre científicos y 
científicas en la manera que hacen 
ciencia porque las mujeres 
trabajarían en ciencia de manera algo 
diferente, porque por naturaleza o 
educación las mujeres tienen 
diferentes valores, opiniones, 
perspectivas o características (tales 
como la paciencia)”.  
 
Conclusiones  

Los resultados obtenidos 
muestran que, si bien se han 
observado mejoras en las opiniones 
de los/as estudiantes luego del 
desarrollo de la unidad didáctica, es 
necesario reformularla, tratando de 
analizar el porqué de algunos 
retrocesos. De ahí la importancia de 
incluir en la formación de los/as 
educadores/as CTS los temas de 
Naturaleza de la Ciencia y la 
Tecnología, para que luego puedan, a 
su vez, desarrollarlos adecuadamente 
en las aulas. Está claro que para que 
la situación de las mujeres se revierta 
en el sector científico, es necesario 
generar un motor de cambio en el 
sector educativo, donde sigue 
persistiendo la “invisibilidad” de las 
mismas. Una especialista en temas 
de géneros, Marina Subirats (2006, p. 
229) expresa que «el camino que 
está llevando a las mujeres desde 
una situación de marginalidad y 
subordinación hasta una situación de 
autonomía y posibilidad de 

intervención en los procesos de 
decisión colectivos, se inicia siempre 
en el paso por el sistema 
educativo…»; por eso, una de las 
demandas que se hace al mismo está 
relacionada con la capacidad real que 
éste tiene de ser un instrumento que 
garantice la igualdad de 
oportunidades (Freire, 1996).  
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RESUMEN 

La enseñanza de la NdCyTS se constituye en tema actual de investigación en el 
marco de la didáctica de las ciencias. El problema de investigación se resume en 
cómo incorporar la comprensión significativa de campos teóricos de naturaleza 
epistemológica. En otras palabras, a la enseñanza de contenidos sobre la ciencia 
en el ámbito de las ciencias naturales. Al respecto, los contextos de enseñanza de 
la NdCyTS se puede decir que se han resumido en un modelo implícito y explicito-
reflexivo.  

Los resultados de la investigación que se presenta tienen en cuenta varios 
aspectos nombrados. El primero, están relacionados con tópicos del componente 
epistemológico de la NdCyTS conexos a: la provisionalidad y estatus 
epistemológico del conocimiento científico. Segundo, son resultados producto del 
diseño de secuencias didácticas que incorporan  elementos explícitos de la 
NdCyTS, bajo el enfoque de resolución de problemas y tercero, se asume la 
existencia de un conocimiento didáctico de la NdCyTS. En otras palabras, la 
enseñanza de la NdCyTS implica la construcción de conocimiento didáctico. Para 
lo anterior, se han retomado los consensos de Mannassero, Acevedo y Vazquez, 
(2003). 

La propuesta se desarrolla en el marco de la asignatura de didáctica de la física 
con profesores de ciencias en formación de la Universidad del Tolima. En 
consecuencia, se incorporan actividades propias de la historia de esta disciplina 
para la conceptualización del cambio de la ciencia y los modelos sobre la misma.  

Las secuencias didácticas fueron diseñadas por el Grupo de Didáctica de las 
Ciencias de la universidad del Tolima, en el marco del Proyecto Iberoamericano  
de Enseñanza y Aprendizaje de la Naturaleza de la Ciencia, la Tecnología y 
Sociedad. Un estudio Longitudinal. Proyecto de Investigación EDU2010-16553, 
financiado por una ayuda del Plan Nacional de I+D del Ministerio de Ciencia e 
Innovación (España).  
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mailto:nrcardoz@ut.edu.co/%20eemoraleso@ut.edu.co/%20%20Grupo
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INTRODUCCIÓN  

La transformación de los 
currículos se constituye en la 
actualidad en una actividad 
permanente de las instituciones 
educativas. Un currículo de ciencias, 
como una representación  de la 
formalización de los discursos 
científicos consensuados por una 
cultura, debe responder en la 
actualidad a las exigencias de un 
contexto tecnocientífico. En tal 
sentido, el cambio ha implicado no 
solo poner acento a la formación en 
contenidos y procesos de las 
disciplinas científicas, sino también, 
en la integración explícita de la 
NdCyTS.  

La NdCyTS como fin educativo 
tiene serias implicaciones en la 
formación de los profesores de 
ciencias. Por una parte, el estudio de 
la NdCyTS como contexto enseñable 
exige una comprensión de la 
multivariedad de modelos que sobre 
las disciplinas teóricas y no 
propiamente desde lo educativo se 
discute. En consecuencia, es 
necesario entender que la NdCyTS 
es un concepto acuñado desde lo 
educativo, pero con profundas 
implicaciones en la formación 
epistemológica de los maestros.  

Por otra parte, responder la 
pregunta: qué enseñar en la NdCyTS, 
como una tarea que tienen los 
profesores de ciencias para su 
inclusión curricular, no es fácil. En el 
contexto colombiano la dificultad es 
significativa, en tanto los currículos 
propuestos para la formación de 
profesores se tornan enciclopédicos, 
con una ahorrativa discusión de los 

contenidos relacionados sobre la 
ciencia. Es decir, con contenidos y 
proceso que dimensionen a la ciencia 
no solo como discurso explicativo, 
sino como actividad transformadora, 
históricamente sustentada y 
culturalmente mediada. En detalle, 
los profesores de ciencias poseen 
una minúscula formación en historia 
de las disciplinas científicas, y si la 
tienen, sus conocimientos son 
equiparables con los errores 
conceptuales que la literatura en 
didáctica de las ciencias reportan.  

Con el anterior panorama y 
exigencias, el trabajo de investigación 
concibe como fundamental en la 
formación de profesores de ciencia, la 
comprensión de las ideas sobre la 
NdCyTS y su posible evolución. El 
modelo de formación que se asume 
es el de Park y Oliver (2008). Los 
componentes de su modelo se 
relacionan con las orientaciones para 
la enseñanza de las ciencias, el 
conocimiento de las comprensiones 
de los estudiantes, el conocimiento 
del currículo, el conocimiento de las 
estrategias y representaciones para 
la enseñanza y el conocimiento para 
la evaluación del aprendizaje. Estos 
autores incluyen las “creencias” de la 
NdCyTS al interior del dominio de las 
orientaciones de la enseñanza 
(recuadro rojo), analizando sus 
relaciones con los demás 
componentes del sistema. 

El proceso de investigación 
con profesores en formación de 
ciencias,  se realiza en el marco de la 
asignatura de didáctica de la física, 
con un grupo de estudiantes de 
octavo semestre de la licenciatura en 



 

    

 

educación básica con énfasis en 
ciencias naturales y educación 
ambiental, de la universidad del 
Tolima. Se diseñan secuencias 
didácticas relacionadas con tópicos 
genéricos de la  NdCyTS: la, 
provisionalidad y estatus 
epistemológico del conocimiento 
científico. 

Los fundamentos didácticos en 
los que se estructuraron las 
secuencia didácticas están en el 
marco del “ciclo de aprendizaje 7E” 
de (Eisenkraft,2003).  Algunas de las 
principales actividades  relacionadas 
con cada secuencia son las 
siguientes:  

 

Etapa Provisionalidad del 
Conocimiento científico  

Estatus epistemológico de la 
Ciencia. 

Enganchar:  

 
Construcción de evidencias de la 
curvatura de la tierra  

la astrología es una ciencia? ¿la 
astronomía es una ciencia? ¿En qué 
se diferencia la astrología de la 
astronomía? 

Elicitar:  

 

Debate defensa de teorías.  
Profesor: defensa  sistemática, teórica 
y experimental la teoría de la tierra 
plana y esférica. 

Poner a prueba la exactitud y la 
fiabilidad de los signos zodiacales. 
 

Explorar 
 

 Análisis de la lectura: ¿ESTÁ 
ESCRITO EN LAS ESTRELLAS?  
Una revisión crítica de la 
astrología. Miguel Ángel Sabadell. 

Explicar:  La medición de la curvatura de la 
tierra. Eratóstenes.  
 

Video: Carl Sagan: “La Armonía de 
los Mundos”.  
 

Elaborar:   Lectura: “El juego de las culturas. La 
tierra es plana, la tierra es redonda. 
¿Cuál es la teoría científica?”. 
 

Extender:  Los estudiantes pueden leer el texto: 
Koesler, A (1986). El misterio Cósmico. 
En: Los Sonámbulos. El origen y 
desarrollo de la cosmología.. 

Evaluar:  
90411,91011,20411,   70231, 70211  
70711 

90111   90411 90521 90621 91121 

Tabla No 1. Actividades de las secuencias didácticas desarrolladas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

ALGUNOS ELEMENTOS 
METODOLÓGICOS.  

El trabajo de investigación se 
enmarca en la metodología proyecto 
Iberoamericano de la Enseñanza y 
Aprendizaje de la NdCyTS. Se 
recurrió a un proceso cuasi-
experimental en el cual como pre y 
pos test  se aplicó  el cuestionario de 
opiniones sobre actitudes de ciencia, 
tecnología y sociedad (COCTS) 
(Manassero, Vázquez y Acevedo, 
2003), obteniéndose índices 
numéricos que permitieron comparar 
los niveles de información antes y 
después del proceso de intervención. 
El intervalo de los índices es de -1 a 
1. Los índices negativos representan 
actitudes ingenuas sobre la categoría 

y los índices positivos, actitudes 
positivas. Algunas cuestiones que 
sirvieron como evaluación fueron: 
C90111: Carga teórica de las 
observaciones en la ciencia. C90411: 
Provisionalidad del conocimiento 
científico.C90521: Naturaleza de las 
suposiciones en la ciencia. C90621: 
Metodología Científica.C91121: 
Naturaleza de las explicaciones 
científicas.  
 

RESULTADOS  

A continuación se muestran el 
gráfico No1 donde se exponen los 
resultados cuantitativos del pre test y 
pos test de las secuencias didácticas 
aplicadas. 

 

 
Gráfico No 1. Índice Pre-test  y Pos-test de las secuencias desarrollas con los profesores de 
ciencias en formación.  

 
 
 
Los índices generales no 

muestran cambios relevantes. No 
sobrepasan el 0.1, para lo cual se 
puede decir que las actitudes 
continúan siendo ambiguas. No 
obstante, cuando se comparan los 
índices en las cuestiones 

relacionadas con cada secuencia, se 
puede decir que existen contrastes 
importantes(sombreados) . Por 
ejemplo ver la Tabla No 1. 
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SD Cuestiones. Pre-test Pos-
test 

Estatuto 
Científico 
 

90111 – Carga teórica de las observaciones. 0.28  0 

90211 – Modelos científicos 0.00  0.03 

90411 – Provisionalidad  0.08  0.14 

90521 – Naturaleza  tentativa de las suposiciones  -0.13  0.23 

90621 – El valor del método científico  0.03  0.07 

91011 – Naturaleza epistémica  de las hipótesis. (se descubren o 

se inventan) 
-0.14  0.01 

91121 – Significado de a explicaciones científicas  0.10  0.14 

Provisionalidad 20411 – Influencia de las creencias de los científicos en el cambio. -0.06 0.06 

70211 – Influencia del contexto en el cambio 0.16 0.18 

70231 – Validación de las teorías.   -0.07 0.02 

70711 – La carga teórica de la ciencia.  0.14 0.08 

90411 – Cambio de las investigaciones. 
 

0.16 -0.03 

Tabla No1. Índices por cuestiones evaluadas en las secuencias didácticas desarrolladas.  

 
CONCLUSIÓN 

  En general, la enseñanza de la 
NdCyTS es compleja y exige una 
mirada holística sobre la ciencia. Su 
integración en el marco de una 
disciplina, necesariamente implica la 
compleja comprensión de los 
contenidos disciplinares. En este 
sentido, la discusión sobre lo explicito 
no excluye necesariamente el 
conocimiento de la disciplina, por el 
contrario, se considera importante 
integrarlo. Sin embargo, tal intención 
reúne miradas contemporáneas no 
solo sobre la ciencia, sino sobre los 
desarrollos de la misma disciplina, 
cuestión que en el contexto local y en 
el campo de la formación en física de 
los estudiantes es un reto.  

Ahora bien, en todas las 
secuencias se incorporaron 
elementos de la historia de la ciencia, 
cuestión que fue de mayor interés por 
parte de los estudiantes, articulando 
estos procesos en su trabajo de 
investigación en didáctica de la física.  

Por su parte, las secuencias 
didácticas en su diseño, pilotaje y 
desarrollo  se modificaron. A pesar 
que la metodología de la 
investigación se enmarca en un 
modelo cuasi-experimental, la 
reflexión sobre la práctica, su 
contraste con la teoría y su 
trasformación, sobrepasó el análisis 
de índices. Los profesores en 
formación encontraban puntos de 
discusión importantes en los 
procesos de consolidación de las 
disciplinas científicas; por ejemplo, el 
antecedente de la alquimia para la 
química. En consecuencia, se 
comprende que el conocimiento 
cambia, que su estatus depende de 
quienes lo construyen y  validan. De 
igual manera, se logra discutir sobre 
la importancia de las ciencias 
sociales en la construcción de 
conocimiento social y sus 
especificidades como conocimiento 
que no sigue unas normas  como en 
las ciencias naturales pero que su 
rigor, lectura y trasformación de la 
realidad hace parte de su actividad.  
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RESUMO 
 
Visando a melhoria da formação de alunos do último ano de um curso de 
licenciatura em Química, nesta pesquisa trabalhamos com o conteúdo das 
afirmativas contidas em 30 questões sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade 
utilizadas no Projeto Iberoamericano de Avaliação de Atitudes Relacionadas com 
CTS (PIEARCTS). As questões foram empregadas como pré-teste e pós-teste, a 
fim de detectarmos as mudanças de atitudes CTS ocorridas no processo de 
intervenção. As frases das 30 questões foram empregadas, ainda, como 
instrumento de ensino, sendo discutidas pelos alunos em pequenos grupos e, 
posteriormente, debatidas com toda a turma, tendo o professor pesquisador como 
mediador. Apontamos, aqui, apenas as mudanças ocorridas no sentido de 
melhoria das atitudes. 
 
 
Palavras-Chave: CTS, Concepções e Atitudes CTS, Formação de Professores. 
 
 
 
Introdução 
 

A busca por alternativas para 
uma melhor formação sobre Ciência, 
Tecnologia e Sociedade (CTS) é de 
extrema importância, principalmente 
na formação de professores, os quais 
serão agentes multiplicadores desta 
formação. Os resultados da pesquisa 
do Proyecto Iberoamericano de 

Evaluación de Actitudes 
Relacionadas com la Ciencia, la 
Tecnología y la Sociedad 
(PIEARCTS) mostrou que as atitudes 
CTS dos diversos seguimentos 
pesquisados (estudantes e 
professores) estão distantes das 
consideradas como adequada pelos 
referis da área. Para avaliar as 
atitudes relacionadas com CTS, no 

mailto:jpinto@leopoldina.cefetmg.br
mailto:djalma.filho@edunet.sp.gov.br
mailto:delourdes.maciel@gmail.com


 

    

 

PIEARCTS foi utilizado o 
Cuestionario de Opiniones sobre 
Ciencia, Tecnología y Sociedad 
(COCTS), com afirmativas que 
possibilitam respostas múltiplas. O 
COCTS foi divido em duas partes 
denominadas forma – 01 (F1) e forma 
– 02 (F2).   

 
Antes da sua utilização, o 

COCTS foi previamente avaliado por 
um grupo de referis da área que 
classificaram as afirmativas em 
ingênuas, plausíveis e adequadas. 
Para facilitar o entendimento e a 
análise dos resultados, as notas 
atribuídas às afirmativas pela 
população pesquisada são 
convertidas em uma nova métrica 
com uma faixa de valores entre -1 e 
1. Nessa métrica, os resultados mais 
próximos de 1 estariam em maior 
acordo com a avaliação dos referis da 
área. 
 
Objetivo 
 

O objetivo geral da pesquisa 
foi avaliar o quanto a discussão e o 
debate das afirmativas do COCTS 
poderiam servir de instrumentos 
capazes de provocar mudanças de 
atitudes CTS de alunos do último ano 
da Licenciatura em Química.  Outros 
objetivos foram: estudar a viabilidade 
de utilização da discussão e debate 
de questões com estratégia 
pedagógica para construção de um 
saber docente em futuros 
professores; potencializar uma 
formação para a cidadania tirando o 
aluno da passividade para da 
condição da participante ativo; 
contribuir para uma melhor 
alfabetização cientifica dos alunos. 

 
Marco teórico 
 

Este trabalho possui dois 
pilares teóricos, um na forma e outro 
no conteúdo. A forma como acontece 
a intervenção com a discussão e o 
debate das afirmativas das questões 
COCTS, encontra sustentação na 
formação para a cidadania proposta 
por Paulo Freire. Freire (2005), que 
aponta como a interação entre 
pessoas possibilita a mudança de 
concepções e, consequentemente, a 
aprendizagem. 
 

Somente quem escuta paciente e 
criticamente o outro, fala com ele, 
mesmo que, em certas condições, 
precise de falar a ele. O que jamais 
faz quem aprende a escutar para 
poder falar com é falar 
impositivamente. Até quando, 
necessariamente, fala contra 
posições ou concepções do outro, 
fala com ele como sujeito da escuta 
de sua fala crítica e não como objeto 
de seu discurso. (Freire, p. 71, 2005) 

 
Nesta lógica, é de grande 

importância na formação para a 
cidadania opinar, defender e expor 
suas ideias e ter consciência de que 
a fala do outro deve ser considerada, 
ouvida, analisada e, por mais ingênua 
que pareça, respeitada. Freire (1997) 
condena a educação bancária que 
tem como pilar a passividade do 
aluno. Freire (2003) aponta na 
direção da formação para a 
cidadania. As afirmativas do COCTS, 
conteúdo discutido e debatido nesta 
pesquisa, contribuem para uma 
melhor formação CTS e uma 
alfabetização científica e tecnológica 
para todas as pessoas (ROIG et. al, 



 

    

 

2010a). Neste sentido, o outro pilar 
teórico vem do grupo de 
pesquisadores ibero-americanos que 
elaboraram e/ou executaram o 
PIEARCTS (Roig et. al, 2010b). 
 
Metodologia 
 

Na busca de alternativas para 
uma melhor formação sobre CTS, 
nesta pesquisa utilizamos, como 
estratégia pedagógica, a discussão e 
o debate das afirmativas do COCTS 
como opção para avançar na 
formação inicial de professores de um 
grupo de alunos do último (4º) ano de 
um curso de Licenciatura em 
Química. A intervenção aconteceu 
após um mês da aplicação do pré-
teste. Um mês após a intervenção os 
alunos responderam novamente o 
COCTS (pós-teste). A intervenção 
aconteceu conforme rotina pré-
estabelecida no projeto: inicialmente 
os alunos discutiram as afirmativas 
das questões em pequeno grupo e, 
em seguida, debatiam em grande 
grupo (toda turma) considerando as 
contribuições trazidas dos grupos de 
discussões. O tempo para promover 
a discussão e debate de cada 
questão foi em média de uma hora.  
O professor pesquisador foi o 
mediador do debate e não apontou a 
direção de atitude certa ou errada, 
em nenhum momento, durante todo 
processo.   
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultados 
 

O questionário F1 é formado 
por 99 afirmativas distribuídas em 15 
questões.  O questionário F2 é 
composto por 101 afirmativas 
distribuídas em 15 questões. Os dois 
questionários formam um conjunto de 
200 afirmativas distribuídas em 30 
questões. Para diagnosticar se houve 
ou não mudança de concepções e 
atitudes dos alunos, submetemos os 
resultados do pré-teste e o pós-teste 
ao teste estatístico T bicaudal com 
95% de confiança. A maioria das 
afirmativas das questões não sofreu 
variação nas avaliações. Os alunos 
mudaram a avaliação na direção 
apontada como contrária à adequada 
na avaliação dos referis da área, em 
12 afirmativas. Destas, 11 são 
classificadas, pelos referis da área, 
como ingênuas e apenas uma como 
plausível. Os alunos mudaram a 
avaliação na direção apontada como 
adequada em 17 afirmativas. Destas, 
16 são classificadas como plausíveis 
e apenas uma como ingênua. Neste 
trabalho focaremos na análise das 
questões que tiveram aproximação 
das atitudes consideradas mais 
adequadas. Das 99 afirmativas do 
questionário F1 apenas 7 tiveram 
mudanças na direção de atitudes 
consideradas adequadas. Um dado 
relevante nos resultados é que todas 
as 7 afirmativas, do questionário F1 
em que houve mudança nesta 
direção, são plausíveis. A média das 
avaliações das afirmativas do 
questionário F1 feita pelos alunos no 
pré-teste e no pós-teste é mostrada 
no gráfico – 01.  

 



 

    

 

 

 

Gráfico – 01: Avaliações das afirmativas das questões do questionário F1 em que houve 
aproximação das concepções dos especialistas após a intervenção. 

 

 

 

Se considerarmos as 
afirmativas do questionário F1 (99), 
houve mudança nesta direção de 
7,07%, enquanto que se 
considerarmos apenas as afirmativas 
plausíveis (29) houve uma mudança 
de 24,14% das afirmativas deste 

grupo. O resultado, na avaliação do 
questionário F2, mostrou que das 101 
afirmativas houve mudança em 10, 
sendo que 9 delas são plausíveis e 1 
ingênua. Nenhuma questão 
adequada sofreu mudança nesta 
direção.  

 

-0
,1

1

-0
,1

8

-0
,1

1

-0
,7

1

-0
,3

2

-0
,3

2

-0
,6

6

0
,4

1

0
,4

1 0
,5

8

-0
,2

5

0
,2

5

0
,3

4

0
,1

3

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

F1
 1

0
1

1
1

 G

F1
 2

0
1

4
1

 D

F1
 3

0
1

1
1

 A

F1
 4

0
1

6
1

 B

F1
 4

0
2

2
1

 E

F1
 6

0
1

1
1

 D

F1
 6

0
1

1
1

 E

Antes

Depois



 

    

 

 
Gráfico – 02: avaliações dos alunos no pré-teste e no pós-teste. Das 10 afirmativas do F2 
que sofreram mudança nesta direção 9 são plausíveis e apenas 1 é ingênua. 

 
Conclusões  
 

A discussão e o debate das 
afirmativas do COCTS foram 
eficientes para mudar a avaliação dos 
alunos nas questões classificadas 
como plausíveis. Nas 200 afirma do 
COCTS tivemos uma mudança na 
direção de atitudes mais adequadas 
em 8,5%. Se considerarmos apenas 
as afirmativas plausíveis do 
questionário, tivemos mudança em 16 
num total de 69, o que corresponde a 
23,2%. Os resultados estão dentro 
das expectativas e a pesquisa serviu 
aos seus objetivos. A 
discussão/debate de afirmativas 
mostrou-se eficiente para provocar 
mudança de concepções e atitudes, 
em afirmativas classificadas como 
plausíveis, na direção apontada como 
adequada pelos referis da área. Com 
este resultado, podemos verificar que 
a discussão e o debate, além de 
contribuir para uma melhor 

alfabetização cientifica, pode ser uma 
boa estratégia pedagógica para 
construção de um saber docente por 
futuros professores. A discussão e 
debate de afirmativas é um processo 
que logrará êxito se for uma interação 
entre pessoas que ao falar ou escutar 
se comportem como sujeito e não 
como observadores como aponta 
Freire (2005). Este falar e escutar 
conduz o aluno à condição de 
participante ativo. A participação é 
uma condição para uma formação 
para a cidadania. 
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Simposio ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA 
NATURALEZA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
Coordinador Vázquez–Alonso, Ángel, Universidad de las Islas Baleares 

(España) 
 

Autores/as comunicaciones: 
 

- Vázquez–Alonso, Ángel; Manassero–Mas, María Antonia: Un modelo de 
formación inicial para profesorado de ciencias para promover la enseñanza de 

temas CTS / naturaleza de ciencia y tecnología. 
- Mayra Garcia-Ruiz1 y Senddey Maciel Magaña: La Naturaleza de la Ciencia y 

la Tecnología en la formación de profesores de primaria. En torno a una mejor 
comprensión desde la perspectiva de género. 

- Néstor Cardoso Erlam, Edna Eliana Morales: Enseñanza y aprendizaje de la 
naturaleza de la ciencia, tecnología y sociedad en profesores de ciencias de 

educación media colombiana. Avance del proyecto EANCYT. 
- Ricardo Pereira Sepini y Maria Delourdes Maciel: Mudanças concetuais 

apresentadas por estudantes de graduação após intervenção didática com 
enfoque na natureza da ciência e tecnologia. 

- María Mercedes Callejas y Adriana del Pilar Vega: La formación de 
profesores en ejercicio a través de la aplicación de secuencias de enseñanza y 

aprendizaje (SEA) sobre temas de naturaleza de la ciencia y la tecnología 
(NDCYT) 

 

Este simposio afronta la comprensión del funcionamiento actual de la ciencia 

y tecnología en la sociedad (CTS), transformando las propuestas de la 

investigación didáctica en instrumentos útiles para los profesores en el aula.  

 

Objetivo  

Este simposio contribuye al 

lema del congreso “formación de 

docentes en educación CTS” a 

través de la propuesta innovadora 

de promover la comprensión del 

funcionamiento actual de la ciencia 

y tecnología en la sociedad (CTS) 

transformando las propuestas de la 

investigación didáctica en 

instrumentos útiles para los 

profesores en el aula. El objetivo 

central es presentar los 

fundamentos teóricos y didácticos 

de un proyecto cooperativo de 

investigación transnacional que 

afronta el problema educativo de 

enseñar NdCyT, con calidad y 

eficacia, en países latinos, así 

como diversas propuestas y 

resultados preliminares.  

 

 

 

 

 

 



 

    

 

Marco teórico  

 
El objetivo clave de la 

educación científica hoy se resume 

en el lema de la alfabetización 

científica para todos, formada por 

dos componentes principales: los 

tradicionales conceptos y procesos 

“de” ciencias y la comprensión 

“acerca” de la ciencia o naturaleza 

de la ciencia, es decir, los 

elementos históricos, filosóficos, 

éticos, sociológicos, etc., también 

reconocidos como relaciones entre 

la ciencia, la tecnología y la 

sociedad, que impregnan la ciencia 

como una forma de conocer y 

actuar en el mundo, cuya profunda 

integración con la tecnología 

permite englobar también 

explícitamente a la tecnología en la 

denominación naturaleza de 

ciencia y tecnología.  

 
Metodología  

 
El proyecto se apoya en tres 

ejes básicos: el marco teórico de la 

investigación sobre NdCyT, los 

fundamentos de las secuencias de 

enseñanza-aprendizaje (SEA) y las 

estructuras didácticas derivadas de 

las teorías del aprendizaje de la 

ciencia. El proyecto aplica un 

diseño experimental longitudinal 

con grupo de control: pre-test – 

intervención (enseñanza de un 

rasgo de NdCyT mediante la 

aplicación del instrumento de 

intervención didáctica a un grupo 

natural de estudiantes) -post-test 

para valorar la efectividad de la 

intervención.  

 

Resultados  

 
Las comunicaciones 

incluidas en el simposio presentan 

las líneas generales adoptadas 

para la creación de materiales, el 

modelo estructural de los 

contenidos del área NdCyT, las 

estructuras didácticas de las SEA y 

el diseño de la metodología de 

investigación empírica para 

implementar los materiales en las 

aulas reales y determinar su 

eficacia. Los rasgos Innovadores 

del proyecto se centran en el 

diseño de las secuencias de 

enseñanza aprendizaje, los 

instrumentos de evaluación de la 

mejora del aprendizaje de los 

estudiantes y el diseño de 

investigación empírico para la 

verificación de la eficacia.  

 

 

Conclusiones  

 
Las comunicaciones que 

forman este simposio presentan 

diversos aspectos del proyecto 

EANCYT, a saber:  

-un modelo de formación inicial 

para profesorado de ciencias para 

promover la enseñanza de temas 

CTS / naturaleza de ciencia y 

tecnología.  

-la Naturaleza de la Ciencia y la 



 

    

 

Tecnología en la formación de 

profesores de primaria. En torno a 

una mejor comprensión desde la 

perspectiva de género.  

-la enseñanza y aprendizaje de la 

naturaleza de la ciencia, tecnología 

y sociedad en profesores de 

ciencias de educación media  

-los cambios conceptuales en 

estudiantes de grado después de la 

intervención didáctica con enfoque 

en la naturaleza de la ciencia y la 

tecnología 

 -tema Callejas  
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I 
ntroducción 

La comprensión de los temas CTS / naturaleza de ciencia y tecnología (NdCyT) es 
considerada un componente central de la alfabetización científica para todos y 
como tal, se incorpora en los contenidos de los currículos escolares. Sin embargo, 
en los últimos años, distintas investigaciones sobre la comprensión de la NdCyT 
por el profesorado reiteran el mismo mensaje negativo: la mayoría de profesores 
no tiene una comprensión adecuada sobre esos temas y muestran creencias 
tradicionales, positivistas e idealistas, siendo este el principal obstáculo para su 
enseñanza (Ma, 2009).  
 
Las razones por las cuales los profesores no enseñan estos temas son su carácter 
innovador, su complejidad y la carencia de formación docente apropiada. El 
conocimiento de contenidos, ideas previas y comprensión general de los temas 
por los profesores constituyen condiciones necesarias (aunque no suficientes) 
para su enseñanza en el aula. Otras condiciones tienen que ver con el 
conocimiento didáctico del contenido (CDC) y la propia decisión de enseñar temas 
CTS. Además, la complejidad de los temas de NdCyT, en su transposición a 
contenidos curriculares para enseñanza en el aula, ha sido reducida gracias a la 
existencia de ciertas ideas que merecen un amplio consenso entre los 
especialistas (Vázquez y Manassero, 2012).  
 
Este estudio afronta este campo abierto de investigación presentando una 
experiencia de formación de profesores de ciencias enrolados en el master de 
formación del profesorado de secundaria, a través de un modelo de formación 
sobre un aspecto específico de NdCyT (en este caso, la toma de decisiones de los 
científicos e investigaciones científicas basada en casos históricos de CyT).  
La investigación para mejorar la enseñanza de NdCyT se ha centrado sobre el 
desarrollo curricular y la efectividad en el aula. Ambos temas son complejos por la 
cantidad de factores cruzados intervinientes que impiden, limitan o facilitan la 
enseñanza de NdCyT. A pesar de ello, la revisión de la literatura especializada 
permite concluir que una enseñanza de la NdCyT eficaz se consigue a través de 
dos condiciones clave: el carácter explícito de la enseñanza y la realización de 
actividades reflexivas sobre NdCyT (Deng et al. 2011). Esta comunicación 
presenta resultados empíricos sobre la eficacia del modelo basado en actividades 
de aprendizaje reflexivas sobre una secuencia de enseñanza aprendizaje (SEA), y 
el desarrollo de CDC sobre el tema citado. 
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Metodologia 
 

Participantes  
El profesorado en formación es 

un grupo de 9 estudiantes (edad 
media 24 años), enrolados en el 
master de formación del profesorado 
de secundaria de ciencias, quienes 
poseen ya grados en ciencias físicas, 
químicas o biológicas.  
 
Instrumentos  

Los instrumentos de 
investigación que se aplican en este 
estudio son de dos tipos: el 
instrumento de intervención didáctica 
(secuencia de enseñanza aprendizaje 
SEA) y el instrumento de evaluación. 
El instrumento de intervención 
didáctica es una SEA que comprende 
varios documentos y actividades. El 
profesor debe estudiar las 
características de las actividades y 
materiales incluidos en la SEA y, a 
partir de ellas, proponer los 
elementos didácticos fundamentales 
de la misma. El tercero es una 
entrevista abierta de reflexión 
personal sobre las respuestas del 
profesor a varias cuestiones de 
evaluación antes y después del 
diseño de la SEA. 
La eficacia de estas actividades para 
mejorar la comprensión del profesor 
sobre el aspecto de NdCyT estudiado 
se evalúa mediante un cuestionario 
estandarizado de papel y lápiz 
formado por varias cuestiones 
relacionadas con el contenido de 
NdCyT en consideración, extraídas 
del Cuestionario de Opiniones sobre 
Ciencia, Tecnología y Sociedad 
(COCTS). 
 
 

Procedimiento   
La experiencia cuyos resultados 

se presentan aquí se desarrolla en 
las fases:  

 una evaluación inicial.  

 tratamiento experimental: 
desarrollo de las actividades de 
estudio y análisis de los 
documentos de la SEA y la 
reconstrucción didáctica de la 
SEA.  

 una evaluación final.  

 una entrevista de reflexión escrita 
del profesor acerca de sus 
respuestas iniciales y finales a las 
cuestiones de evaluación. 

 
Para valorar la efectividad del 

tratamiento se comparan los 
resultados de la evaluación inicial y 
final según procedimientos 
estandarizados de valoración de las 
respuestas de los profesores 
(Bennàssar et al. 2010) y de la 
entrevista. 



 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Perfiles de líneas base (índices medios pre-test y pos-test en cada 
cuestión) del profesor 2, que obtiene la mejora global más grande para las diez 

cuestiones de evaluación aplicadas. ´ 
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Resultados  
 

La limitación de espacio no 
permite detallar muchos resultados, 
de modo que se toma una muestra de 
cada aspecto, que permitan 
ejemplificar los rasgos del modelo de 
formación: perfiles personales pre y 
pos-test, algunos comentarios a la 
entrevista y la valoración global de las 
entrevistas con todos los profesores. 

  
Perfiles personales pre y pos-test 

El perfil del profesor 2 presenta 
las mejoras mayores (> .20) en tres 
cuestiones 70221 (Controversias 
Cierre por hechos, +0,250), 70611 
(Universalidad de ciencia 
Personalidad científicos, +0,375) y 
90621 (Investigaciones científicas 
Utilidad, +0,350). Por otro lado, la 
cuestión 90111 (Observaciones y 
carga teórica) empeora y también 
obtiene diferencias negativas en dos 
cuestiones, siendo el resto 
diferencias positivas más pequeñas. 
Comparando los perfiles de línea 
base pre y pos-test (figura 1) se 
observa que la mejora del profesor 2 
se produce es bastante extendida y 
razonable, pues aparece en la 
mayoría de las cuestiones donde sus 
índices medios pre-test habían sido 
los más bajos. 

 
Resultados cualitativos de la 
entrevista 

La evaluación cualitativa en la 
entrevista analiza las reflexiones 
personales de los profesores sobre 
su propio pensamiento, realimentado 
por sus respuestas al test en la 
evaluación inicial (pre) y final (post). 
Se pide realizar una reflexión 
personal para cada cuestión del test 

respondiendo a las siguientes 
preguntas: explicar las razones de las 
valoraciones y explicar las razones 
que justifican los cambios en cada 
cuestión (entre respuestas iniciales 
con las finales).  

 
A modo de ejemplo, se 

muestran algunas valoraciones de las 
respuestas de tres profesores 
prototípicos sobre la primera 
pregunta: el profesor 2 (mejora), el 
profesor 3 (empeora) y el profesor 5 
(grandes cambios). La tabla 1 
muestra extractos literales de las 
respuestas de estos tres profesores a 
la primera pregunta sobre una 
cuestión (70221) donde el profesor 1 
mostró mayor mejora. 

  



 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1  
Textos extractados literalmente de las reflexiones de tres profesores ante la 
primera pregunta (Explica las razones que justifican tus valoraciones) para las tres 
cuestiones donde el profesor 1 tuvo las mayores mejoras. 
 

Profesor 1 (mejora) Profesor 3 (empeora) Profesor 5 (gran 
cambio) 

70221 Las decisiones de los 
científicos se basan en algo 
más que en los hechos. En 
ellas influyen otras variables 
como el carácter del 
científico, la estructura 
lógica de la teoría, etc. Los 
científicos deben ser lo más 
objetivos posibles. 

Pienso rotundamente 
que los científicos 
deben aceptar una 
nueva teoría o no 
dependiendo 
exclusivamente de los 
hechos objetivos y no 
dejarse llevar por sus 
creencias o por sus 
sentimientos. 

Estoy de acuerdo 
con que los hechos 
determinan  
exclusivamente la 
teoría, que necesita 
ser comprobada y 
que depende del 
carácter de cada 
científico.  

 



 

    

 

El profesor 1 considera que las 
teorías se basan en algo más que en 
hechos, matizando que los hechos 
son el factor más fuerte (“…lo más 
objetivos posibles”), aunque admite la 
influencia de otros factores, entre los 
que cita un poco ingenuamente el 
carácter, y no tanto la opinión y los 
posibles beneficios. Los otros 
profesores ratifican la importancia 
total de los hechos (exclusiva), 
aunque el profesor 5 alude la 
influencia del científico en la 
comprobación (no en la génesis). Las 
respuestas ejemplifican la gradación 
entre la concepción informada del 
profesor 1 y las menos informadas 
del profesor 3 y la sutilidad de los 
matices (a veces pequeños) que 
diferencian unas posiciones de otras. 
 
Valoración global de las 
entrevistas 
 

Globalmente, la lectura de las 
explicaciones de los cambios 
producidos en su pensamiento, 
comparando sus respuestas directas 
iniciales y finales sugiere cierta 
dificultad de los profesores para 
percibir con precisión sus cambios 
conceptuales. Las  respuestas a esta 
pregunta se presentan computando 
los aciertos y errores importantes de 
la percepción de los profesores sobre 
sus cambios entre la evaluación 
inicial y final (tabla 2). El 
procedimiento de cálculo compara, en 
cada cuestión y profesor, la 
valoración del profesor (cambio o 
igual) con el resultado cuantitativo 
(cambio o igual) obtenido de la 
diferencia inicial-final entre los índices 
de las cuestiones. La comparación 
valora como acierto, si la valoración 

del profesor en cada cuestión 
(cambio o igual) coincide con el 
resultado cuantitativo de los índices 
medios del profesor en la cuestión 
(cambio o igual); se valora como error 
si ambas difieren.  
El interés de los resultados de la tabla 
2 no reside tanto en la parte izquierda 
(aciertos), porque se espera de los 
profesores identifiquen correctamente 
sus cambios, cuanto en los errores de 
percepción de los profesores (por 
inesperados), tabulados en la parte 
derecha. Los errores son de dos 
tipos: bien porque consideran que su 
pensamiento ha cambiado, cuando 
los índices demuestran que no ha 
cambiado, o al contrario, porque no 
perciben cambio, cuando los índices 
demuestran que la modificación es 
relevante.  
Tabla 2 



 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frecuencias de aciertos y errores de los profesores al comparar la valoración de 
las reflexiones a la segunda pregunta (explica las razones que justifican tus 
cambios) con los resultados cuantitativos de las cuestiones de evaluación. 
 

 Aciertos de la percepción del 
profesor Errores de la percepción del profesor 

 Profesor/Cuestión Profesor/Cuestión Profesor/Cuestión Profesor/Cuestión 

 cambio / cambio igual / igual cambio / igual igual  /  cambio 

Profesor 
1 

1 4 2 3 

Profesor 
2 

4 4 
 

2 

Profesor 
3 

3 4 3 
 

Profesor 
4 

4 3 3 
 

Profesor 
5 

2 2 6 
 

Profesor 
6 

4 3 2 1 

Profesor 
7 

6 1 2 1 

Profesor 
8 

2 4 2 2 

Profesor 
9 

4 1 1 4 

 
 



 

 

Los errores más frecuentes 
son los del tipo cambio a igual, es 
decir, el profesor cree que ha 
cambiado, cuando los índices no 
muestran cambio relevante. Por 
profesores, el profesor 5 destaca 
porque es quien comete el máximo 
número de errores de percepción de 
los cambios conceptuales, y además 
todos en el sentido de creer que 
cambia cuando no es así. En el otro 
extremo, el profesor 2 (uno de los tres 
con mayores mejoras) comete el 
menor número de errores y justo solo 
en el tipo de error contrario al 
anterior, menos frecuente.  
En resumen, la reflexión cualitativa de 
los profesores por un lado confirma y 
precisa los resultados cuantitativos de 
la evaluación con las cuestiones; por 
otro muestra que los cambios en las 
propias ideas son difíciles de 
reconocer a través de la auto-
evaluación realizada por los 
profesores. 
 

Conclusiones 
 

Los resultados de la 
experiencia realizada, aunque 
modestos, avalan la eficacia de las 
actividades y tareas desarrolladas en 
el modelo, pues no solo contribuyen a 
mejorar la comprensión del tema de 
NdCyT, sino que también contribuyen 
a las competencias generales del 
profesorado a través de la 
profundización en el conocimiento 
didáctico del contenido sobre NdCyT. 
Además, la estandarización de los 
instrumentos del modelo de 
formación facilita su diseminación 
para ser usado por otros formadores.  
Los resultados permiten proponer un 
modelo de formación reflexivo y 

explícito sobre NdCyT, cuyos rasgos 
básicos serían: 
 

 Documentos: texto histórico y 
actividades de SEA, matriz 
vacía de SEA, cuestionario de 
COCTS, resultados de pre y 
post tests, entrevista 
(Explica… y Compara…).  

 Actividades del profesor: pre-
test (responde cuestiones 
COCTS), lectura, análisis y 
reflexión SEA, reconstrucción 
didáctica de SEA (resumen, 
objetivos, contenidos, básicos, 
criterios de evaluación, etc.), 
post-test (responde cuestiones 
COCTS), escribe respuestas 
reflexivas a entrevista 
(reflexiona, compara y 
reelabora datos). 

 
Finalmente, algunos cambios 

claves pueden mejorar el modelo: la 
experiencia descrita es de 
autoformación del propio profesor, 
donde la intervención del formador es 
puramente organizativa, de modo que 
una mayor participación del formador 
con explicaciones directas y la 
dirección de debates hacia objetivos 
concretos puede mejorar la magnitud 
de la mejora de cambio. Otro aspecto 
que podría contribuir a mejorar el 
modelo sería la extensión de los 
procesos de reflexión personal a una 
dimensión social, incluyendo debates 
colectivos sobre los conceptos de 
NdCyT en el grupo clase de 
profesores en formación (Akerson, 
Morrison y  Mcduffie, 2006). 
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RESUMEN 
 
En este artículo se reportan los resultados de una investigación cuyo objetivo fue 
promover en los futuros profesores/as de primaria una mejor comprensión de la 
naturaleza de la ciencia y la tecnología desde la perspectiva de género.  
Para ello, se diseñó una secuencia de enseñanza-aprendizaje y fue evaluada 
antes y después de su aplicación a través de un diseño cuasi-experimental pre-
test/post-test.  
Los resultados mostraron que la intervención permitió a los futuros profesores/as 
una mejor comprensión y una reflexión crítica de la NdCyT. También confirmaron 
que el género influye significativamente en estos aspectos. En conclusión está 
propuesta logró fomentar una reflexión crítica sobre los aspectos positivos y 
negativos de la naturaleza de la ciencia y la tecnología desde la perspectiva de 
género. Este trabajo contribuye al mejoramiento de la docencia, dado que 
proporciona algunos elementos relevantes para el diseño de programas de 
formación y actualización de profesores/ras referentes a la educación científica y 
tecnológica. 

 

Palabras clave: naturaleza de la ciencia y tecnología, género, profesores/ras en 
formación, secuencias de enseñanza-aprendizaje, COCTS. 

 

Introducción 
Hoy en día todavía prevalecen 

tradiciones sociales y culturales que 
diferencian las actividades propias de 
los hombres y de las mujeres y son 
esquemas que se creían superados; 
la ciencia y la tecnología (CyT en 
adelante) no son la excepción, en 

muchas sociedades todavía se tiene 
una visión limitada de las 
posibilidades de las mujeres para 
acceder a las actividades científicas y 
tecnológicas. De hecho hay estudios 
como el de Pérez Serdeño y Gómez 
(2008) en España, que muestran la 
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baja representación de las mujeres 
en las ciencias. 

En los últimos años del siglo 
XX y en los primeros años del 
presente, la participación de las 
mujeres en las actividades científicas 
y tecnológicas, es cada vez mayor. 
Sin embargo, aún persisten 
problemas de inequidad que 
aparentemente ya no existían. 
Ejemplo de ello lo documentan las 
investigaciones que se describen a 
continuación. Franchi, Atrio, Maffia y 
Kochen (2008), reportan las 
desigualdades persistentes en el 
desarrollo de la carrera científica de 
las mujeres en el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y 
Técnicas de Argentina. Tovar (2008) 
identifica la persistencia de las 
desigualdades de género en el 
acceso a la educación superior y al 
sistema de CyT en Colombia. 
Fernández Rius (2008) describe 
como la dicotomía jerárquica se 
convierte en un obstáculo para que 
las mujeres sigan carreras 
“científicas” ya que esto sale del 
marco de las expectativas sociales y 
de ellas mismas; identifica que en la 
sociedad se valoran las cualidades 
necesarias para las “ciencias” 
priorizando las masculinas. Pérez 
Serdeño, Sánchez, Miranda y García 
(2008) también en España, han 
constatado cómo el grado de afinidad 
con las prácticas científico-
tecnológicas que muestra el 
alumnado a lo largo de su período 
formativo aparece claramente 
articulado con los procesos de 
formación de su propia identidad de 
género. Predomina el estereotipo de 
la tecnología como actividad 
masculina, aunque también se 

encuentran cargas de masculinidad y 
feminidad en disciplinas  como la 
medicina, el medioambiente y la 
ecología.  
 

En México más del 50% de sus 
habitantes son mujeres. Mujeres y 
hombres  tienen diferentes 
oportunidades de acceso a la 
formación científica y tecnológica. 
Más aún, continúa la visión entre el 
magisterio, que las niñas son mejores 
en español y los niños lo son en 
ciencias y matemáticas (González, 
2004). En los distintos espacios 
sociales de educación, se reproducen 
los estereotipos de género 
diferenciando las cuestiones propias 
de los hombres y de las mujeres, las 
carreras científicas y tecnológicas 
(física, matemáticas, geología y 
carreras técnicas) son estudios 
masculinos, mientras que las carreras 
de servicio y de letras (enfermería, 
magisterio, pedagogía y psicología) 
se consideran femeninas (Vázquez y 
Manassero, 2009). El estereotipo 
sexual de la ciencia es complejo y 
tiene raíces profundas. En muchos 
jóvenes y niños, y aún adultos,  
persiste un desconocimiento del 
papel social de la CyT, como  
también estereotipos de género, 
referidos a la actividad científica. Este 
desconocimiento requiere entre otras 
acciones, una revisión en la 
formación del futuro profesorado de 
educación básica y de nuevos 
modelos de formación con estrategias 
didácticas que promuevan en los 
futuros docentes actitudes favorables 
hacia una educación en CyT con una 
perspectiva de género y por tanto, 
que favorezca los cambios esperados 
en niños y jóvenes  respecto a la 



 

    

 

CyT. La educación en CyT es un 
elemento indispensable para el 
desarrollo de una ciudadanía 
realmente crítica y participativa. 
 

En un estudio previo (García-
Ruiz y Calixto, 2011), reportamos las 
actitudes poco informadas de los 
futuros docentes de educación 
básica, en cuanto a la desigualdad de 
género en la CyT, fue evidente que 
todavía persistía en algunos de los 
futuros profesores/ras, una visión 
inadecuada en cuanto al género. Por 
ello, en esta investigación se 
pretende orientar una mejora en la 
comprensión de la Naturaleza de la 
Ciencia y la Tecnología (NdCyT) en 
profesores/as de primaria en 
formación desde la perspectiva de 
género a través de una secuencia de 
enseñanza-aprendizaje (SEA). 

 
Metodología 

Se trabajó con 32 estudiantes 
del 6° semestre de la licenciatura en 
Educación Primaria con una edad 
promedio de 21 años. La SEA incluyó 
actividades de simulación y 
experiencias vivenciales referentes a 
la contribución de la CT y Sociedad 
(CTS) en la transformación del medio. 
Se aplicó el COCTS; 
(www.oei/COCTS/; Manassero, 
Vázquez y Acevedo, 2003) 
instrumento validado 
internacionalmente. Del COCTS se 
analizaron cuestiones referidas a las 
características de los/as científicos/as 
y a la infrarrepresentación de las 
mujeres en la ciencia. Se utilizó un 
diseño cuasi-experimental pre-

test/post-test. Se llevó a cabo una 
prueba t de Student para muestras no 
relacionadas (SPSSv18). 

 
Resultados 

Referente a los efectos de 
género sobre las características de 
los/as científicos/as (ver figuras 1 y 2) 
encontramos diferencias significativas 
(p< 0.01) entre el pre-test y el post-
test. Hubo mejora en la comprensión 
del desempeño de las mujeres y los 
hombres en CyT después de la 
propuesta, aunque sólo algunas de 
las frases alcanzaron diferencias 
significativas, en la frase F2_60521A 
tanto en las mujeres como en los 
hombres, hubo un cambio 
significativo y es de notar que en este 
caso los hombres se desempeñaron 
mejor. En la proposición F2_60521C 
referente a que los hombres y las 
mujeres son igual de inteligentes, las 
mujeres mostraron una mejora 
aunque todavía tuvieron puntajes 
negativos y en la última la F2_60521I 
referente a las mujeres deben 
trabajar más duro en orden a 
competir en un campo dominado por 
los hombres, las mujeres además 
obtuvieron valores positivos. En los 
hombres las frases con diferencias 
significativas fueron la F2_60521A en 
donde el valor del índice que era 
negativo en el pre-test cambio a 
positivo en el post-test y la 
F2_60521E referente a porque todos 
somos iguales, independientemente 
del trabajo que hagamos, mostraron 
una mejora después de la SEA 
aunque permanecieron los puntajes 
negativos.  

 

http://www.oei/COCTS/


 

    

 

 

Figura 1 
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Figura 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras 1 y 2.- Muestran las diferencias antes y después de la SEA de 
los/as profesores/as de educación primaria en formación, referentes al trabajo 
científico y tecnológico realizado por científicas y científicos (*diferencias 
significativas a una p<0.01). 
 

En cuanto a la cuestión de la 
infrarrepresentación de las mujeres 
en ciencia, encontramos resultados 
más positivos que en la cuestión 
anterior. Hubo una mejora en la 
comprensión sobre la desigualdad de 
género, tanto en hombres como en 
mujeres, en todas las frases (figuras 
3 y 4), aunque sólo algunas 
alcanzaron cambios significativos. En 
las mujeres las frases significativas 
fueron la F1_60611E referente a las 
escuelas no han hecho lo suficiente 

para animar a las mujeres a elegir 
cursos de ciencias. La F1_60611F 
referente a hasta hace poco, se 
pensaba que la ciencia era una 
vocación de hombres y se esperaba 
que la mayoría de las mujeres 
trabajasen en casa o en trabajos 
tradicionales […] y la F1_60611G 
referente a las mujeres han sido 
desanimadas o no se les ha permitido 
entrar en el campo científico [...] En 
los hombres sólo hubo una frase 
significativa la F1_60611E. 
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En la última frase se expresa 
que no hay razones para tener más 
científicos que científicas cuando 
ambos son igualmente capaces y hoy 
día las oportunidades son similares; 
esta frase es plausible en ella 
encontramos elementos adecuados, 
pero también inadecuados, cómo es 
el caso de la afirmación de que hay 
oportunidades similares para ambos 
sexos. Tanto los profesores como las 
profesoras en formación de este 

estudio mostraron índices 
actitudinales negativos (figuras 3 y 4, 
F2-60611H_P), esto significa que no 
lograron discernir entre estos 
elementos, aún después de la 
aplicación de la SEA, lo que nos 
señala una actitud desinformada 
sobre este aspecto, pero al mismo 
tiempo una limitación de la SEA que 
hay que tomar como una oportunidad 
para profundizar en esta temática.  

 

 
Figura 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 
 
Figuras 3 y 4.- Muestran las 
diferencias antes y después de 
la SEA de los/as profesores/as 
de educación primaria en 
formación, referentes a la 
infrarrepresentación de las 
mujeres (*diferencias 
significativas a una p<0.003). 
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Conclusiones 
La propuesta logró orientar 

un cambio de actitud favorable; 
permitió a los futuros profesores de 
primaria una mejor comprensión y 
una reflexión crítica de la NdCyT 
desde la perspectiva de género; 
empero se deben trabajar más 
algunos aspectos, como el que las 
mujeres se deben esforzar más 
para poder competir en el campo 
de la ciencia que se piensa que 
está dominado por los hombres y 
que no hay razones para tener 
más científicos que científicas ya 
que ambos son igualmente 
capaces de ser buenos en ciencia 
y hoy día las oportunidades son 
similares. 

 
Agradecimientos 

Proyecto financiado por el Área 
Académica 2 de la Universidad 
Pedagógica Nacional (México) y por 
el Plan Nacional de I+D del Ministerio 
de Ciencia e Innovación (España) 
Proyecto de Investigación EDU2010-
16553. 

 
Referencias Bibliográficas 

 
FERNÁNDEZ RIUS, Lourdes 

(2008). «Género y ciencia. ¿Paridad 
es equidad?». En: Arbor. Ciencia, 
Pensamiento y Cultura Vol. CLXXXIV, 
N.o 733, pp. 817-826. 

 
FRANCHI ANA,  Atrio, Jorge, 

MAFFIA, Diana y  KOCHEN, Silvia 
(2008). «Inserción de las mujeres en 
el sector científico-tecnológico en la 
Argentina (1984-2006)». Arbor. 
Ciencia, Pensamiento y Cultura Vol. 
CLXXXIV, N.o 733, pp. 827-834. 

 
GARCÍA-RUIZ, Mayra y 

CALIXTO, Raúl (2011). «La ciencia y 
la tecnología en la formación de 
profesores de educación básica. Un 
análisis desde la perspectiva de 
género». En Entre Maestros 11, N.o 
37, pp. 66-75.  

 
GONZÁLEZ, Rosa María (2004). 

Género y matemáticas: balanceando 
la ecuación., México, D.F.: Porrúa-
UPN. 

 
PÉREZ SEDEÑO, Eulalia y 

GÓMEZ, Amparo. (2008). «Igualdad y 
equidad en Ciencia y Tecnología en 
Iberoamérica». Arbor. Ciencia, 
Pensamiento y Cultura Vol. CLXXXIV, 
N.o, 733 pp. 785-790. 

 
PÉREZ SERDEÑO, Eulalia, 

SÁNCHEZ, Isabel, MIRANDA, Ma. 
José y GARCÍA, Silvia (2008). 
«Percepción de la ciencia y la 
tecnología en la adolescencia 
madrileña». En: Arbor. Ciencia, 
Pensamiento y Cultura Vol. CLXXXIV, 
N.o, 733 pp. 949-966. 

Tovar, Patricia. (2008). «La mujer 
colombiana en la ciencia y la 
tecnología; se está cerrando la 
brecha?». En Arbot. Ciencia, 
Pensamiento y Cultura Vol. CLXXXIV, 
N.o 733, pp. 835-844.  

 
VÁZQUEZ, Ángel y 

MANASSERO, M.A. (2009). 
«Patrones actitudinales de la 
vocación científica y tecnológica en 
chicas y chicos de secundaria». 
Revista Iberoamericana de Educación 
N.o 50, pp. 4-24. 

 
 



 

    

 

Webgrafía 
 

MANASSERO, María Antonia, 
VÁZQUEZ, Ángel, & ACEVEDO, José 
Antonio (2003). Cuestionario de 
opiniones sobre ciencia, tecnologia I 
societat (COCTS) [Views on Science, 
Technology, and Society 
Questionnaire]. Princeton, NJ: 
Educational Testing Service. Fecha 
de consulta 12 de diciembre de 
20007. Cf. http://www.ets.org/testcoll/ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ets.org/testcoll/


 

 

 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA NATURALEZA DE 
LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA SOCIEDAD (NdCyTS) 

EN PROFESORES DE CIENCIAS DE EDUCACIÓN MEDIA 
COLOMBIANA. AVANCE  DEL PROYECTO EANCYT. 

 
 

Néstor Cardoso Erlam (nrcardoz@ut.edu.co) 
 

Edna Eliana Morales (eemoraleso@ut.edu.co) 
 

Docentes de la Universidad del Tolima/Departamento de Psicopedagogía/ Facultad de Ciencias de 
la Educación. 

 
 

RESUMEN 
La presente comunicación se enmarca  en el desarrollo del proyecto de 
investigación Iberoamericano Enseñanza y Aprendizaje de la Naturaleza de la 
Ciencia, la Tecnología y Sociedad. Un estudio longitudinal.  Financiado por el Plan 
Nacional de I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación (España). EDU2010-16553  
Se describen dos secuencias didácticas para mejorar la comprensión de la 
NdCyTS  en profesores de ciencias de la educación secundaria colombiana en 
torno a los conceptos de ciencia, características del conocimiento científico y la 
carga teórica de las observaciones, en particular sobre el estatuto científico de la 
astrología, la astronomía y sobre la mediación de la teoría en los procesos de 
observación científica. Igualmente, pone en discusión la existencia y la 
exclusividad del método científico.  
 
Palabras Claves: Naturaleza de la Ciencia, Tecnología y Sociedad, Secuencias 
didácticas, enseñanza de las ciencias. 
 
INTRODUCCIÓN:  
 

La reflexión actual sobre el 
proceso de formación de los 
profesores de ciencias, han superado 
la perspectiva clásica del 
perfeccionamiento disciplinar. En 
particular, se estudian  los contenidos 
relacionados con el conocimiento 
metadisciplinar de la ciencia y su 
valor didáctico. 

La formación de docentes 
desde las perspectivas críticas 

consideran al profesor como un 
sujeto epistémico, constructor de su 
propio conocimiento, a partir de la 
reflexión intencionada y sistemática 
sobre la enseñanza y su práctica.  
Shulman (1986) denomina a este 
proceso como conocimiento 
pedagógico del contenido (CPC) que 
en didáctica se denomina 
conocimiento didáctico de contenido 
(CDC).  

De manera que existe 
consenso que cualquier cambio en la 

mailto:nrcardoz@ut.edu.co
mailto:eemoraleso@ut.edu.co


 

 

 

enseñanza de las ciencias implica 
potenciar de forma directa la 
evolución del CDC en los procesos 
de formación. En el trabajo se 
diseñan y se aplican secuencias 
didácticas explícitas centradas en la 
reflexión sobre de la comprensión de 
la carga teórica de las observaciones 
y  el estatuto epistemológico de la 
ciencia con profesores de ciencias de 
básica secundaria de la ciudad de 
Ibagué, Colombia.  Lo anterior como 
consecuencia de los resultados que 
arrojó el desarrollo del proyecto de 
actitudes hacia la ciencia y la 
tecnología (PIEARCTS), expuestos 
por Cardoso y Morales (2010). 
 
 
 
 
 
 
 

Metodología.  
 

Se recurrió a un proceso cuasi-
experimental en el cual como pre y 
pos test  se aplicó  el cuestionario de 
opiniones sobre actitudes de ciencia, 
tecnología y sociedad (COCTS) 
(Manassero, Vázquez y Acevedo, 
2003) a 15 profesores de ciencias, 
obteniéndose índices numéricos que 
permiten comparar los niveles de 
información antes y después del 
proceso de intervención. Como parte 
del proceso de formación, los 
profesores diseñaron secuencias 
didácticas relacionadas con el 
estatuto científico de la ciencia y el 
método científico. El intervalo de los 
índices es de -1 a 1. Los índices 
negativos representan actitudes 
ingenuas sobre la categoría y los 
índices positivos, actitudes positivas.  

 
Etapa Carga teórica de las Observaciones  Estatus epistemológico de la Ciencia. 

Enganchar:  
 

¿Qué es observar?, ¿En qué se diferencia 

observar de  mirar?, ¿Cuál es la diferencia 

entre sensación y percepción? Estudiantes: 

Los estudiantes discutirán las ideas y las 

registraran para sustentar. 

La astrología es una ciencia? ¿la 

astronomía es una ciencia? ¿En qué se 

diferencia la astrología de la 

astronomía? 

Elicitar:  

 

Los estudiantes discuten las siguientes 

cuestiones:  

¿Qué es observar? 

¿Cuándo se sueña se observa?. 

 

Poner a prueba la exactitud y la 

fiabilidad de los signos zodiacales. La 

actividad consiste en comparar las 

características de personalidad de los  

estudiantes con respecto a las señaladas 

por la astrología a través de un cálculo 

de probabilidades. 

Explorar 

 

Concepto de sensación, percepción, visión, 

observación e inferencia.  

Psicofisiológica de la sensación y la 

percepción  

 

Análisis de la lectura: ¿Esta escrito en 

las estrellas?.Una revisión crítica de la 

astrología. Miguel Ángel Sabadell. 

Explicar:  El profesor muestra una figura de cuatro por 

cuatro  cuadrados. Los estudiantes deben 

responder: Cuántos cuadrados observan en la 

Video: Carl Sagan: “ La Armonía de 

los Mundos”. 

http://www.youtube.com/watch?v=Gr5

http://www.youtube.com/watch?v=Gr5k7dmi23M


 

 

 

malla? Las respuestas son registradas por el 

profesor en una tabla. El profesor pregunta el 

por qué de las diferentes respuestas. Los 

estudiantes deben encontrar una regla 

sistemática y argumentar la validez de la 

respuesta de acuerdo a la pregunta establecida. 

 

k7dmi23M. 

Determinar cuáles son las 

características fundamentales del 

conocimiento científico y su diferencia 

con el conocimiento cotidiano. 

Elaborar:   Acuerdos entre los horóscopos. 

Procedimiento: Cada estudiante recorta 

de diferentes fuentes su horóscopo para 

ese día. Analiza la información 

determinando los acuerdos y disensos. 

Extender:  Comparar las teorías de Ptolomeo, Pitágoras, 

Copérnico y Galileo a la luz de la naturaleza 

de las observaciones que éstos realizaron. 

 

Evaluar:  90111, 90411,  90521,  90621,  91121 90111, 90411, 90521, 90621,91121 

 
Resultados. 
 

Los aspectos de las cuestiones 
evaluadas en el COCTS de acuerdo a 
las dos secuencias fueron las 
siguientes:  
 
C90111: Carga teórica de las 
observaciones en la ciencia.  
C90411: Provisionalidad del 
conocimiento científico. 
C90521: Naturaleza de las 
suposiciones en la ciencia. 
C90621: Metodología Científica. 

C91121: Naturaleza de las 
explicaciones científicas.   
 

A continuación se muestran los 
gráficos de los resultados 
cuantitativos del pre test y pos test de 
las dos secuencias didácticas en 
cada una de las cuestiones.  
 
 
 
 
 

 

C90111 C90411 C90521 C90621 C91121

Pre-test 0,18 -0,05 -0,14 0,08 0,06

Pos-test 0,15 0,07 -0,04 0,04 0,18
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Los resultados producto del 

desarrollo de las secuencias 
didácticas no son homogéneos en 
términos del análisis cuantitativo. 
(Índices del pre-test y pos-test). 
Existen tópicos evaluados en que se 
evidenciaron avances y en otros que 
no son tan evidentes. Por ejemplo, en 
la secuencia de la carga teórica de 
las observaciones, el aspecto 
relacionado con la neutralidad y 
universalidad de las observaciones y 
el estatus privilegiado del método 
como principio único de demarcación 
del conocimiento científico, los 
índices no son diferenciales (0.1).   

 
Este resultado es coherente, 

en la medida que los profesores le 
adjudican un valor importante a la 
observación en la ciencia, ya sea  
como actividad o como indicador de 
validación. En este sentido, la 
ontología del método inicia 
indiscutiblemente con la afinación de 
instrumentos que permiten rigurosas 
observaciones, en palabras de los 
docentes: “en observaciones más 
reales”.  

 

Por su parte, en la secuencia 
didáctica sobre el estatus científico de 
la ciencia, lo relacionado con la 
naturaleza de las explicaciones 
científicas, los modelos como copias 
de la realidad es el índice más alto de 
acuerdo de los docentes. En 
consecuencia, los modelos científicos 
son estáticos, absolutos  y  “reales”, 
obstáculo, que a través del proceso 
de investigación es importante 
revaluar.  

 
Una categoría importante está 

relacionada con la naturaleza 
provisionalidad  del conocimiento 
científico.  Las frases evaluadas en  
la C90411, valoran la naturaleza de 
los hechos científicos y la relatividad 
de los mismos. En este sentido, los 
profesores establecen como posible 
que los datos cambien en el tiempo. 
Las elaboraciones teóricas son su 
gran diferenciación y factor de 
transformación. No obstante, la 
comprensión de estos aspectos fue 
más fácil en tanto las situaciones 
propuestas estuvieran en el marco 
experimental. En consecuencia, la 
idea de cambio está asumida desde 

C90111 C90211 C90411 C90521 C90621 C91011 C91121

Pre-test 0,16 0,01 0,06 -0,016 0,043 -0,03 0,08

Pos-test 0,28 0 0,12 0,01 0,03 0 0,03
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los datos, se debe avanzar en 
considerar la provisionalidad desde la 
estructura semántica de las teorías y 
los modelos como todos y el estudio 
de la lógica de su construcción.  
 
Conclusiones: 
 

La reflexión por la enseñanza 
de la NdCyTS en la formación de los 
profesores en ejercicio se constituye 
en centro de interés para los 
formadores de formadores. La  
naturaleza metateórica incluye una 
trasformación de los profesores en 
cuanto a sus ideas sobre la ciencia y 
su enseñanza, cuestiones que no son 
fáciles en la medida que los 
programas de formación excluyen la 
reflexión de sus prácticas y por la 
misma naturaleza epistémica de 
estos contenidos.  Los resultados 
más allá de los cuantitativos, son un 
avance para plantear formas distintas 
de enseñar ciencias, en específico, 
con profesores que tiene una amplia 
experiencia y cuyos obstáculos más 
significativos tienen relación con la 
complejizacion de su práctica de aula 
y la imagen de ciencia. 

 
Los docentes en el proceso 

diseñaron secuencias didácticas que 
ponían en evidencia no solo los 
resultados del proceso de formación, 
sino la importancia de articular la 
NdCyTS como un tópico curricular 
necesario y urgente en sus colegios. 
El punto de conexión con la práctica 
de los profesores fue complejo,  en la 
medida, que sus  ideas sobre la 
ciencia aún están permeadas por el 
valor empirista que se le presupone a 
la ciencia, cuestión que se reflejaba 
en los diseños de las secuencias.  

 
Por su parte, las secuencias 

didácticas en su diseño, pilotaje y 
desarrollo  se modificaron. A pesar 
que la metodología de la 
investigación se enmarca en un 
modelo cuasi-experimental, la 
reflexión sobre la práctica, su 
contraste con la teoría y su 
trasformación, sobrepasó el análisis 
de índices. Se reconce que el cambio 
de la escala de índices no fue 
significativo, pues no superan el 0.3. 
No obstante, el análisis de la práctica, 
permitieron debatir sobre elementos 
claves de la actividad científica, como 
su hegemonía sobre otras de 
acciones humanas, el origen y la 
consolidación de diferentes tipos de 
conocimientos y la jerarquía que tiene 
el conocimiento científicos, sobre 
formas diferentes de conocer.  
 
Bibliografía 
 

CARDOSO, N. Y MORALES, 
E. (2010). ¿Son diferentes las 
actitudes hacia la naturaleza de la 
Ciencia, la Tecnología y la Sociedad 
por partes de los estudiantes y 
profesores de ciencias y 
humanidades? Un estudio en seis 
países iberoamericanos. Vázquez, A. 
(Coord). Ciencia, Tecnología Y 
Sociedad En Iberoamérica: Una 
evaluación de la comprensión de la 
Naturaleza de Ciencia y Tecnología. 
España. Ed: Estudios 
Iberoaméricanos OEI. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

SHULMAN, L. (1986). Those 
who understand: knowledge growth in 
teaching. Educational Researcher, 
15(2), 4–14. 

 
 
MANASSERO MAS, M. A.; 

VÁZQUEZ ALONSO, A. Y 
ACEVEDO, J. A. (2003). Cuestionario 
de opiniones sobre ciencia, 
tecnología y sociedad (COCTS). 
Princeton, NJ: Educational Testing 
Service. Disponible en: 
www.ets.org/testcoll.



 

 

 

MUDANÇAS CONCEITUAIS APRESENTADAS POR 
ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO APÓS INTERVENÇÃO 

DIDÁTICA COM ENFOQUE NA NATUREZA DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA

64
 
 
 

Ricardo Pereira Sepini (ricardopsepini@gmail.com)    
Maria Delourdes Maciel (maria.maciel@cruzeirodosul.edu.br) 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Cruzeiro do 
Sul / São Paulo - Brasil 

 
 

RESUMO 
 
Neste artigo apresentamos os resultados da investigação realizadas com 10 
estudantes do último período do curso de Ciências Biológicas (licenciatura) de 
uma universidade privada do Estado de São Paulo-Brasil. Na qual, teve como 
objetivo melhorar as concepções destes estudantes sobre a Natureza da Ciência e 
Tecnologia (NdC&T) através de uma Sequência de Ensino e Aprendizagem (SEA), 
e averiguar a eficácia da mesma como processo metodológico. Como instrumento 
de avaliação utilizou-se o questionário COCTS. Com os resultados obtidos, pode-
se averiguar que através da atividade desenhada nesta pesquisa, possibilitou aos 
estudantes alcançar um uma melhora da compreensão da Natureza da Ciência e 
Tecnologia. 
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Introdução 
Este trabalho faz parte do 

projeto de pesquisa internacional 
intitulado: Ensino e Aprendizagem 
sobre a Natureza da Ciência e 
Tecnologia (EANC&T): uma 
investigação experimental e 
longitudinal4. No qual, foi realizado 
uma gestão de uma coleção de SEA 
para trabalhar as várias facetas 
associadas a NdC&T. Ao longo dos 
últimos anos, pesquisas no ensino 
têm evidenciado a importância do 
trabalho com SEA, visando à 
alfabetização e o letramento científico 
dos estudantes. A investigação 
didática para melhorar a 
aprendizagem dos estudantes e o 
ensino dos professores sobre a 
NdC&T vem se centrado nos últimos 
anos sobre o desenvolvimento 
curricular e a sua efetividade em sala 
de aula. Esses temas são complexos, 
pois a quantidade de fatores 
cruzados intervenientes que 
impedem, limitam ou facilitam o 
ensino da NdC&T é a elucidação da 
eficácia dos diferentes métodos 
(Acevedo-Díaz, 2009). A NdC&T 
também é conhecida como Natureza 
do Conhecimento Cientifico e 
Tecnológico. Ela é compreendida 
como uma associação de meta-
conhecimentos sobre Ciência e 
Tecnologia (C&T), no qual, engloba 
várias áreas, sendo derivados de 
reflexões interdisciplinares a respeito 
do que é C&T e como Ciência e 
Tecnologia estão relacionadas entre 
si. (Acevedo-Díaz et al., 2007:45). Na 
atualidade temos presenciado uma 
problemática que vem crescendo 
cada vez mais na área educacional, 
uma grande dificuldade de uma 
compreensão adequada sobre a 

NdC&T. Sabemos que esse enfoque 
é complexo devido à grande 
variedade de problemas que abrange. 
A compreenção da Natureza da 
Ciência (NDC) envolve, entre outras 
coisas:  
 

Compreender como são os 
processos através dos quais a 
ciência desenvolve o conhecimento, 
apreciar o poder explicativo e 
preditivo das teorias científicas, a sua 
evolução ao longo do tempo e o 
impacto dos avanços da ciência na 
sociedade (Vázquez-Alonso; 
Montesano de Talavera; Manassero-
Mas, 2012: 229). 

 
A NdC&T, além da sua 

importância educativa, está 
relacionada com a própria 
importância da C&T no mundo de 
hoje, já que é considerada um 
componente básico do Letramento 
Científico e Tecnológico (LC&T) para 
todos (Bybbe, 1990:156; Deboer, 
2000:585). Essas decisões didáticas 
do desenho curricular requerem 
superar a situação de meras 
intenções discursivas. Pois, 
didaticamente, a NdC&T dentro do 
currículo de C&T requer incluir 
NdC&T em todos os elementos 
centrais do currículo geral como 
objetivos e conteúdos, especialmente 
nos métodos, critérios e 
procedimentos de avaliação 
(Vázquez-Alonso, 2011:47). Visamos 
com a realização deste trabalho dois 
objetivos. O primeiro analisar e 
avaliar a eficácia da SEA e o segundo 
avaliar, se com a aplicação da SEA 
ocorreria melhora da 
(re)compreensão sobre a NdC&T dos 
estudantes de graduação em 



 

 

 

Ciências Biológicas, após a 
intervenção didática. 
 
Metodologia 

Nesta pesquisa apresentamos 
uma metodologia para uma 
investigação empírica sobre a 
eficiência de ensinar a NdC&T, 
através de uma breve SEA intitulada 
“Os cientistas constroem explicações: 
o caso de onde surgem os seres 
vivos", proposta pelos pesquisadores 
Vázquez-Alonso e Manassero-Mas 
(2011), a qual traz a história da 
descoberta pelo biogenista Francesco 
Redi (1626-1691) sobre a Biogênese, 
na qual, esta centrada nas 
implicações relacionadas com a 
sociologia interna da ciência para a 
construção social do conhecimento 
científico, levando em consideração a 
influência dos fatores pessoais e 
profissionais dos cientistas 
(concorrência, raciocínio, criatividade, 
etc.) com o conhecimento que 
produzem e as divergências entre 
eles (disputas) como fonte de 

melhoria do conhecimento científico e 
a influência da sociedade sobre as 
tecnologias e as explorações destes 
conhecimentos. Participaram desta 
etapa da investigação dez estudantes 
(5 homens e 5 mulheres) com idade 
de 20 a 40 anos do último ano de um 
curso noturno de licenciatura em 
Ciências Biológicas de uma 
universidade privada do Estado de 
São Paulo. O procedimento desta 
investigação se ajusta a um desenho 
de pré-teste, intervenção didática 
(aplicação da SEA) e pós-teste. A 
aplicação do pré-teste para o pós-
teste ocorreu em um intervalo de 90 
dias, sendo a intervenção didática 
realizada com 45 dias após a 
aplicação do pré-teste. As sete 
questões (10113, 60211, 60221, 
70221, 70611, 70621 e 90621) 
aplicadas no pré e pós-teste foram as 
mesmas e sustentam a SEA, sendo 
que foram extraídas do Cuestionario 
de Opiniones sobre Ciencia-
Tecnología-Sociedad (COCTS).

 
 

 
 

Na tabela 1, apresentamos um das questões utilizadas na pesquisa e a sua 
classificação (feita por especialistas) das respostas em categorias (Adequadas, 
Plausíveis e Ingênuas), sendo que, as classificações não foram apresentadas aos 
estudantes na aplicação do questionário.  



 

 

 

Tabela 1. Questão do questionário COCTS e respectiva categoria 

10.113- O processo da ciência é melhor descrito como...: 

A. Tudo o que fazemos para entender o mundo ao nosso redor. Plausível 
B. O método científico. Ingênua 
C. Descobrir a ordem que existe na natureza. Plausível 
D. O uso da tecnologia para desvendar os segredos da natureza. Ingênua 
E. A aplicação de métodos qualitativos e quantitativos para entender o universo. Plausível 
F. Observar e propor explicações sobre relacionamento no universo, e verificar a validade das 
explicações. Adequada 

 
O estudante valora as frases de 1 a 
9, sendo que, de 1 a 4 (desacordo), 5 
(indeciso), 6 a 9 (acordo). A métrica 
transforma os valores diretos em um 
índice padronizado e normalizado no 
intervalo [-1, +1]. Este índice é 
calculado a partir da valorização 
direta, e tendo em conta a escala de 
cada frase em uma das três 
categorias (adequado, plausíveis ou 

ingênua), anteriormente realizado por 
um pantel de jurados especialistas, 
ou seja, quanto positivo ou próximo 
do valor máximo (+1), a crença é 
considerada mais apropriada, e 
quanto mais negativo e próximo do 
valor negativa (-1) esta crença é 
considerada ingênua (Manassero-
Mas, 2010:24), conforme apresenta a 
tabela 2 abaixo. 

 
Tabela 2. Correspondência entre a pontuação das respostas e o índice atitudinal normalizado 

Fonte: Manassero-Mas (2010: 24) 

Pontuação Diretas das Respostas 

Grau de 
acordo 

Nulo Quase 
nulo 

Baixo Parcial 
Baixo 

Parcial Parcial 
alto 

Alto Quase 
total 

Total 

Escala 
direta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Índice Atitudinal Normalizado 

Categorias  

Adequada -1 -0,75 -0,5 -0,25 0 +0,25 +0,5 +0,75 +1 

Plausível -1 -0,5 0 +0,5 1 +0,5 0 -0,5 -1 

Ingênua +1 +0,75 +0,5 +0,25 0 -0,25 -0,5 -0,75 -1 

 
 
Resultados 

Os resultados foram 
analisados através do cálculo do 
Índice Atitudinal Médio (IAM) nas 
respostas dos estudantes em cada 
uma das questões que integravam o 
pré-teste e o pós-teste.  
 
 
 
 

Mesmo difícil de ser análisado, 
porém significativo de relatar, foi a 
disposição, interesse e a enorme 
curiosidade demonstrada pelos 
estudantes durante todo o processo 
realizado na pesquisa. No gráfico 1, 
estão representados os valores do 
IAM obtidos no pré teste e no pós-
teste com o grupo de estudantes em 
cada uma das sete questões do 
questionário COCTS utilizado na 
pesquisa.  

 



 

 

Gráfico 1. Resultado do Índice Atitudinal Médio (IAM) das questões COCTS utilizadas na pesquisa 

 
 
 

Como se pode verificar, os 
valores do IAM, obtidos no pós-teste 
são bastante positivos em quase 
todas as frases. Essa diferença 
poderá atribuir-se aos efeitos da 
implementação da proposta didática, 
através da SEA, pois também se 
verifica através dos valores 
representados no Gráfico que os 
valores de IAM obtidos no pré-teste 
são muito semelhantes. Nota-se que 
nas questões 60211 que trata que o 
melhor cientista é sempre aquele que 
possui a mente aberta, imparcial e é 
objetivo em seu trabalho e na 
questão 90621, no qual, trás o debate 
que os melhores cientistas são 
aqueles que seguem os passos do 
método científico, apresentaram uma 
inversão de valores entre o pré-teste 
e o pós-teste, sendo que no pré-teste 
os estudantes apresentam 
concepções melhores referente à 
temática debatida nas questões do 
que pós-teste. Nas demais questões, 
nota-se que ocorreram aumentos no 
IAM, no qual, indica que os 
estudantes, após participarem da 
atividade proposta apresentam 
quantitativamente concepções 
melhores no pós-teste.  

Conclusão 
 

Retornando aos dois objetivos 
desta pesquisa, podemos afirmar que 
o primeiro objetivo foi alcançado, pois 
a utilização desta SEA vem a ser 
promissora, na qual é um instrumento 
de auxílio a alfabetização e 
letramento, sendo um conjunto 
ordenado de atividades, estruturadas 
e articuladas para a consecução de 
um objetivo em relação a um 
conteúdo proposto, que quando 
didaticamente realizado apresentada 
resultado concreto de aprendizagem. 
Sobre o segundo objetivo 
acreditamos que houve uma (re) 
compreensão considerável por parte 
dos estudantes, conforme 
apresentado no gráfico 1, pois nessa 
atividade o estudantes tem um papel 
ativo e reflexivo e o professor adota 
um papel de motivador e guia, 
envolvendo os estudantes em um 
processo de inquérito, o que irá 
melhorar a sua compreensão da 
Natureza da Ciência e Tecnologia, 
ajudando-os a superar alguns 
equívocos sobre os conceitos visados 
nesta atividade. 
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RESUMEN 
 
En esta comunicación se presentan los resultados de la aplicación de la 
Secuencia de Enseñanza y Aprendizaje-SEA- “Predecir el Clima”, realizada por 
una profesora colaboradora del proyecto en un curso de ciencias naturales para 
estudiantes de grado 6º (11-12 años), con el propósito de enseñar un tema 
específico de NdCyT relacionado con la investigación y el desarrollo (I+D). La 
estructura de la SEA plantea a la profesora el reto de lograr que sus estudiantes 
se familiaricen con el trabajo científico y tecnológico para la comprensión de 
fenómenos cotidianos como aquellos que determinan el clima, lo cual promueve el 
planteamiento de problemas, la formulación de hipótesis, el diseño experimental y 
la generación de conclusiones.  
 
 
Palabras Clave: Formación de profesores, Secuencias de Enseñanza y 
Aprendizaje, Naturaleza de la Ciencia y la Tecnología 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto EANCYT 
(Enseñanza y Aprendizaje de la 
Naturaleza de la Ciencia y la 
Tecnología) aborda la formación de 
los profesores tanto inicial como 
continuada, con el propósito de 
mejorar  su comprensión sobre 
naturaleza de la ciencia y la 
tecnología (NdCyT), para lo cual 
propone nuevas metodologías y 
materiales, las Secuencias de 
Enseñanza y Aprendizaje (SEA), que 
son construidas por los profesores 

investigadores del proyecto y 
aplicadas en las aulas por profesores 
colaboradores. La reflexión sobre qué 
son y cómo funcionan la ciencia y la 
tecnología ha producido un cuerpo de 
conocimientos denominado NdCyT, 
que permite comprender cómo 
funciona la ciencia y la tecnología 
(CyT), y constituye un reto importante 
para los profesores de ciencias.  
 

De acuerdo con la propuesta 
de Shulman (2005), entre los varios 
conocimientos que debe tener un 
profesor, está el conocimiento 
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didáctico del contenido (CDC), el cual 
es reconocido por el proyecto 
EANCYT como condición importante 
para la enseñanza de los temas de 
NdCyT y propone una metodología 
que enfatiza el carácter explícito de la 
enseñanza y la realización de 
actividades reflexivas por parte de 
profesores y estudiantes. 
 

En los últimos años, las 
investigaciones orientadas a conocer 
la comprensión de NdCyT por 
estudiantes y profesores han sido 
abordadas desde múltiples 
perspectivas. Para Bennássar & otros 
(2010), la evaluación empírica 
muestra de modo reiterado y 
consistente que los estudiantes no 
tienen una comprensión adecuada 
sobre NdCyT y que la escasa 
comprensión de la NdCyT por el 
profesorado sólo puede remediarse 
con una formación adecuada sobre 
estas cuestiones, tanto en la 
formación inicial como en la 
formación permanente. 
 

El conocimiento didáctico del 
contenido (CDC), es una idea que 
tiene su origen en una visión más 
amplia y reflexiva sobre la 
enseñanza, como el conocimiento 
que los profesores construyen a 
través de su experiencia docente 
acerca de cómo enseñar un 
contenido para lograr la comprensión 
de los estudiantes. En este sentido, 
es particular e individual pues está 
influenciado por el contexto de 
enseñanza, el contenido y la 
experiencia. Para Shulman (2005),  
enseñar  debe incluir la reflexión de 
por qué actúo como lo hago, lo cual 
requiere combinar la reflexión sobre 

la experiencia práctica y la reflexión 
sobre la comprensión teórica de ella.  
 

Por la complejidad de los 
temas de NdCyT, su enseñanza 
plantea un reto a los profesores, por 
lo cual desde las investigaciones 
didácticas se han logrado algunos 
“consensos” en relación con los 
contenidos a ser enseñados y ha 
facilitado la inclusión en varios países 
de la línea CTS/NdCyT (Vázquez y 
Manassero, 2012). 
 
El trabajo con las SEA implica a los 
profesores en un proceso de 
planificación reflexiva de su actividad 
docente, desde la justificación y los 
objetivos, la estructura conceptual, el 
contexto educativo, las actividades, 
los materiales y la evaluación, que 
reconoce las características de los 
estudiantes y sus conocimientos 
previos del tema. En conclusión, el 
CDC es integrador pues implica que 
el profesor conozca el currículo, los 
estudiantes, el contexto de 
aprendizaje y las estrategias 
didácticas (Acevedo, 2009)  
 
METODOLOGIA 
 

La investigación aplica un 
diseño (cuasi)-experimental 
longitudinal con grupo de control, que 
se desarrolla en tres fases: pre-test – 
intervención (enseñanza de la SEA 
“Predecir el Clima”  a un grupo 
natural de estudiantes) - post-test 
para valorar la efectividad de la SEA. 
Posteriormente la profesora hace la 
reflexión utilizando los instrumentos 
propuestos para hacer explícito el 
CDC. 
 



 

 

 

Los instrumentos del proyecto 
son de tres tipos: de intervención 
didáctica (SEA “Predecir el clima” que 
aborda el tema de la relación 
investigación y desarrollo (I+D), un 
rasgo específico de CTS/NdCyT);  de 
evaluación (COCTS) y de reflexión de 
la profesora sobre la aplicación de la 
SEA. Para ello, A. Vázquez & M.A. 
Manassero adaptaron dos 
instrumentos propuestos por 
Loughran et al. (2012) para 
operacionalizar el CDC denominados 
Representación de Contenidos 
(ReCo) y Repertorio de Experiencia 
Profesional y Didáctica (Rex-PyD). 
 

La SEA “Predecir el clima” 
como instrumento de intervención en 
el aula, se diseña para familiarizar a 
los estudiantes con el trabajo 
científico y tecnológico y mejorar su 
comprensión, la cual toma como 
referente el Cuestionario de 
Opiniones sobre Ciencia, Tecnología 
y Sociedad (COCTS) propuesto por 
Manassero y Vázquez (2001) para 
evaluar la comprensión de la (NdCyT) 
y hace parte del banco de 
instrumentos del proyecto EANCYT.  
 

La profesora estudia los 
materiales de la SEA que aborda un 
tema de NdCyT, aplica el pretest y 
unas semanas después inicia el 
desarrollo de la secuencia de 
actividades prevista con su grupo de 
estudiantes. Un mes después, aplica 
el postest y realiza la entrevista a los 
estudiantes. En el marco de la 
reflexión propuesta, la profesora 
diligencia los dos instrumentos 
propuestos para explicitar, en el 
ReCo, en forma de proposiciones 
cómo enfocó la enseñanza del tema 

en cada una de las fases propuestas 
en la SEA, y cuál es su comprensión 
de la práctica docente que realizó, y 
en el Rex-PyD, relata la experiencia 
de enseñanza con la SEA e incluye 
reflexiones, valoraciones, 
comentarios y anotaciones. 
 
RESULTADOS 
  

El desarrollo de la matriz sobre 
la Representación de Contenidos, 
permite a la profesora explicitar y 
analizar las ideas producto de la 
reflexión realizada a partir de la 
enseñanza de la SEA Predecir el 
Clima. Las cuatro ideas planteadas y 
el análisis de cada una en relación 
con las actividades que se proponen 
a los estudiantes, muestran la 
apropiación realizada y son una 
aproximación al conocimiento 
didáctico de los contenidos 
específicos sobre la ciencia y la 
tecnología para la investigación y el 
desarrollo: 
  
A. Efectos dramáticos de la 
variabilidad climatológica en la vida 
de las personas  
B. Articulación entre el conocimiento 
científico y tecnológico  
C. Descripción de situaciones 
problema y formulación de hipótesis  
D. Diseño y construcción de modelo y 
prototipos científicos. 
 
Las actividades que se proponen en 
la SEA a los estudiantes están 
orientadas por una visión integral del 
aprendizaje que articula 
conocimientos, procedimientos, 
actitudes y valores a partir de un 
problema de la vida cotidiana, y 
tienen por objeto familiarizar a los 



 

 

 

estudiantes con el trabajo científico y 
tecnológico, particularmente en la 
identificación de variables que 
influyen en los resultados de un 
experimento, la formulación de 
modelos para predecir los resultados 
de experimentos y simulaciones, al 
igual que la realización de mediciones 
con instrumentos y equipos 
adecuados, lo que hace posible 
trascender la mirada acrítica de los 
eventos climatológicos y buscar 
regularidades para su predicción.  
 

A continuación un ejemplo de 
lo expresado en el ReCo, sobre el 
análisis de las actividades 
desarrolladas en relación con las 
cuatro ideas que la profesora 
considera relevantes acerca de la 
naturaleza de ciencia y tecnología: 
 

Objetivo: ¿Qué me propongo 
que aprendan mis estudiantes acerca 
de cada idea? 
Comprender las consecuencias de la 
variabilidad del clima sobre la Tierra. 
Trascender de una mirada acrítica de 
los eventos climatológicos y buscar 
regularidades para su predicción.
  
Desarrollar habilidades en el 
planteamiento de problemas y la 
formulación de Hipótesis.  
Diseñar modelos y prototipos 
 

Motivación: ¿Por qué es 
importante que los estudiantes 
aprendan esta idea?  
 

Para que se sensibilicen ante 
las consecuencias de este problema 
y empiecen a tomar decisiones que 
no afecten al planeta.  
 

La ciencia y la tecnología son 
los pilares para el desarrollo de un 
país, los beneficios y conocimientos 
que de ellos se derivan se reflejan en 
el mejoramiento de las condiciones 
de vida de una población.  
 

Mejorar la calidad de la 
educación científica en los 
estudiantes.  
 

Explicación: Procedimiento(s) 
de enseñanza (y razones particulares 
para su uso). Proponer un proyecto 
para estudiar el clima de la región, 
integrando aspectos científicos y 
tecnológicos.  
 

Cada estudiante escoge un 
aspecto de la vida de Galileo y 
completa el cuadro sobre el modelo 
de resolución de problemas desde la 
ciencia y la tecnología. 
 

Razón: evidenciar la relación 
entre ciencia y tecnología 
 

En el análisis de las cuatro 
ideas con cada una de las 
actividades, la profesora muestra su 
comprensión del tema, la 
preocupación por los aprendizajes de 
los estudiantes y el logro de los 
objetivos propuestos en la SEA. 
 
CONCLUSIONES 
 

La experiencia de la profesora 
al reflexionar sobre su propia 
práctica, le permitió la construcción 
de nuevos conocimientos 
relacionados con la NdCyT en la 
enseñanza de las ciencias naturales y 
reconocer la importancia de favorecer 



 

 

 

aprendizajes integrales y con sentido 
para los estudiantes.  
 

En las reflexiones planteadas 
en el Rex-PyD, la Profesora expresa 
que la Secuencia de Enseñanza y 
Aprendizaje fue muy clara y 
pertinente en cuanto al planteamiento 
de situaciones problema, formulación 
de hipótesis, diseño de modelos, 
interpretación de datos y 
sistematización de información; ya 
que los nueve grupos de trabajo 
presentaron fortalezas ante estos 
conocimientos. 
 

Señala que la construcción del 
Barómetro fue una actividad que 
motivó a los estudiantes y les generó 
mucho gusto, tanto que después de 
meses de la terminación del trabajo 
insisten en presentar y confrontar 
datos con sus compañeros. 
 

Al plantear las valoraciones, 
hace referencia a las dificultades de 
los estudiantes para diferenciar entre 
conocimiento científico y tecnológico; 
establecer relaciones entre 
conocimientos, investigación y 
desarrollo y relacionar la hipótesis 
con los datos en la actividad 2 que 
realizaron. 
 

En este sentido, la 
investigación aporta elementos de 
reflexión importantes para los 
profesores y las instituciones, al 
identificar las fortalezas y debilidades 
del proceso y mostrar que los 
profesores requieren una 
comprensión amplia de los 
contenidos que enseñan, la cual se 
combina con la experiencia docente 

que les permite utilizar y adaptar 
diferentes estrategias en sus clases. 
  

Las Secuencias de Enseñanza 
y Aprendizaje favorecen una mayor 
comprensión de temas de NdCyT 
cuya enseñanza en el medio escolar 
ha sido muy tradicional, propician 
aprendizajes de contenidos y 
explicaciones de las ciencias; de los 
procesos o formas de aproximarse al 
entendimiento del mundo natural y, 
del contexto social dentro del cual se 
lleva a cabo la formación en ciencias 
y la aplicación de los conocimientos 
para la solución de las necesidades 
humanas. 
 
EANCYT Proyecto de Investigación 
EDU2010-16553 financiado por una ayuda 
del Plan Nacional de I+D del Ministerio de 
Ciencia e Innovación (España), 2011-2013 
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