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Quando não houver saída 

Quando não houver mais solução 

Ainda há de haver saída 

Nenhuma ideia vale uma vida 

Quando não houver esperança 

Quando não restar nem ilusão 

Ainda há de haver esperança 

Em cada um de nós 

Algo de uma criança 

[...] 

Quando não houver caminho 

Mesmo sem amor, sem direção 

A sós ninguém está sozinho 

É caminhando 

Que se faz o caminho 

Quando não houver desejo 

Quando não restar nem mesmo dor 

Ainda há de haver desejo 

Em cada um de nós 

Aonde Deus colocou 

Enquanto houver… 

 

(BRITTO, 2004, p. 1)  



 
 

RESUMO 

 

O Ensino de Ciências, especificamente de Química baseado na abordagem Ciência-

Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA), traz grandes possibilidades e ao mesmo 

tempo reflexões quanto à prática metodológica em diferentes níveis de ensino. 

Nessa perspectiva, a articulação entre os conhecimentos científicos e tecnológicos 

junto ao contexto social, faz-se necessário para formar cidadãos aptos e conscientes 

de seu papel na sociedade.  A prática de ensino por meio de contextualização 

converge com a abordagem CTSA, uma vez que instiga o estudante a questionar, 

resolver problemas para transformar a sua realidade, buscando de forma autônoma 

possíveis soluções através da investigação, da reflexão e decidindo qual a melhor 

resolução para o problema. O objetivo desse trabalho foi investigar as concepções 

de professores e estudantes do curso de Química-Licenciatura de uma IES pública e 

docente de uma escola de Referência em Ensino Médio que trabalha com o 

componente Química sobre a abordagem CTSA e a inserção nas práticas 

metodológicas no ensino. A presente pesquisa teve uma abordagem qualitativa e 

utilizou como instrumentos de coleta de dados, entrevistas semiestruturadas com os 

docentes e licenciandos, análise documental e oficina didática. Os resultados 

mostraram que a inserção da abordagem CTSA na formação dos licenciandos, 

mesmo que em sua maioria ocorra apenas nos componentes pedagógicos, tem a 

possibilidade deles desenvolverem metodologias de ensino voltadas para a 

formação cidadã e autônoma dos estudantes da educação básica. E em relação ao 

professor da Educação Básica, alguns aspectos da abordagem CTSA fazem parte 

da metodologia de ensino por considerar a problematização no contexto social, 

fazendo com que o estudante utilize o conhecimento científico de forma consciente. 

PALAVRAS-CHAVE: Abordagem CTSA. Ensino de química. Formação inicial e 

continuada. Educação básica. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The teaching of Science, specifically Chemistry based on the Science-Technology-

Society-Environment approach (CTSA – in Portuguese) brings great possibilities 

while reflections on the methodological practice at different levels of education. From 

this perspective, the relationship between the scientific and technological knowledge 

to the social context, it is necessary to form citizens capable and aware of their role 

in society. The practice of teaching through context converges with the CTSA 

approach as it encourages the student to question, solve problems in order to 

transform your reality, seeking autonomously possible solutions through research, 

reflection and deciding how best resolution to the problem. The objective of this work 

was to investigate the conceptions of teachers and students of the Chemistry-

Licentiate course of a Public Higher Education Institution and teacher of a Reference 

High School which works with the Chemistry component on the CTSA approach and 

the insertion in methodological practices in teaching. The present research had a 

qualitative approach and used as instruments of data collection semi structured 

interviews with the teachers and Undergraduate, documentary analysis and didactic 

workshop. The results showed that the insertion of the CTSA approach in the training 

of undergraduate, even if mostly occur only in the pedagogical components, has the 

possibility of them developing focused teaching methodologies for citizen and 

autonomous training of students of Basic Education. What about the teacher of Basic 

Education some aspects of the CTSA approach are part of the teaching methodology 

for considering questioning the social context, so that students use scientific 

knowledge consciously. 

KEYWORDS: Approach CTSA. Chemical Teaching. Initial Training and Continuing. 

Basic Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

A articulação entre os conhecimentos científicos, tecnológicos e sociais no 

contexto do ensino, faz-se necessário para formar cidadãos aptos e conscientes de 

seu papel na sociedade (FIRME; AMARAL, 2008). O que dialoga com os 

documentos oficiais que regulamentam e normatizam a Educação brasileira, como a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB nº 9.394/96 e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – PCNEM, em direcionar o ensino para 

o desenvolvimento do educando para o exercício da cidadania, além da formação 

autônoma e do pensamento crítico (MONTEIRO et al., 2015). 

Nessa perspectiva, o Ensino de Ciências, especificamente, de Química 

baseado na abordagem Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente – CTSA traz 

grandes possibilidades e ao mesmo tempo reflexões quanto à prática metodológica 

em diferentes níveis de ensino. Tal abordagem segue os princípios norteadores do 

Movimento CTS, cujo objetivo é alfabetizar científica e tecnologicamente os 

indivíduos (SANTOS; MORTIMER, 2002), promovendo a reflexão para tomada de 

decisão sobre questões da ciência e tecnologia e suas interferências na sociedade e 

ambiente (BAZZO, 1998; SANTOS; MORTIMER, 2002).  

As principais características do ensino com a abordagem CTSA é o uso da 

contextualização numa abordagem social de temais atuais, que promovam a 

reflexão para uma posterior tomada de decisão partida dos educandos (SANTOS, 

2007). Assim, tal abordagem aplicada ao Ensino de Química não pode enfatizar 

apenas as dimensões conceituais no processo de ensino e aprendizagem, 

promovendo uma aprendizagem mecânica de informações e teorias totalmente fora 

do contexto social e tecnológico em que o estudante vive (FIRME; AMARAL, 2011). 

Entendemos que optar pela abordagem CTSA representa ampliar a visão para o 

ensino, superando a fragmentação e o reducionismo. 

No entanto, sabe-se que, um professor que em sua formação inicial não teve 

essa vivência, provavelmente terá dificuldades em desenvolver essas discussões 

em sua prática. Além disso, alguns cursos de formação têm deixado a desejar pelo 

fato de haver docentes com concepções simplistas de/sobre ciência, falta de 

compreensão sobre o papel da Ciência e da Tecnologia (CT) na sociedade e 

entendimento equivocado sobre neutralidade da CT (AULER; DELIZOICOV, 2006; 
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FIRME; AMARAL, 2008). Assim, o professor possivelmente terá dificuldades em 

discutir as inter-relações e influências existentes entre Ciência-Tecnologia-

Sociedade-Ambiente de forma que os estudantes da educação básica reflitam sobre 

questões que abordem aspectos sociais auxiliando-os na formação cidadã. 

O interesse por essa temática surgiu durante a vivência do Componente 

Curricular Educação, Ciência, Tecnologia e Trabalho – ECTT do Curso de 

Graduação de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Educação, Ciências 

e Tecnologia de Pernambuco - IFPE – Campus Vitória de Santo Antão. Durante o 

momento vivenciado, houve várias discussões e leituras acerca da importância do 

letramento científico, bem como a necessidade do entendimento pelos estudantes 

da Educação Básica do papel da Ciência e da Tecnologia na sociedade e suas 

influências, o que culminou no trabalho de conclusão de curso de graduação.    

E, para dar continuidade e aprofundamento sobre essa temática, de que 

forma as práticas pedagógicas numa abordagem CTSA no ensino de química que 

enfatize a contextualização e a abordagem social dos conteúdos podem promover a 

reflexão e a tomada de decisão, contribuindo para a formação cidadã? 

Temos como pressupostos que a abordagem CTSA, quando vivenciada pelos 

licenciandos durante a formação inicial contribuirá para que, no exercício 

profissional, eles possam ter maior facilidade em desenvolver práticas diferenciadas, 

com o uso de contextualização, considerando problemas reais e, assim, promovam 

a formação autônoma de seus estudantes. Já para os Professores que trabalham 

com o componente curricular Química da Educação Básica, tal abordagem 

possibilita uma reflexão sobre a própria prática, auxiliando, desta forma, a 

reconstrução de metodologias de Ensino que contemplem as inter-relações entre 

Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente. 

Salienta-se que, durante o Primeiro Simpósio Latino-americano em Formação 

de Professores: Tecnologia e Educação, que ocorreu na Universidade de Playa 

Ancha, em Valparaíso, no Chile, uma oficina didática foi ofertada pela pesquisadora, 

a qual contemplou elaboração de aulas temáticas, considerando a contextualização 

dos conteúdos envolvendo temas sociais, promovendo a reflexão sobre as inter-

relações existentes entre Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente. Essa oficina foi 

realizada em grupos de três participantes, brasileiros e chilenos juntos e de áreas 

distintas (Matemática, Química, Biologia, Pedagogia), o que promoveu maior 
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interdisciplinaridade. Essa vivência foi tomada como piloto para desenvolver as 

oficinas desta pesquisa. 

Este trabalho apresenta uma abordagem qualitativa da análise dos dados, 

sendo utilizada como aporte metodológico a análise de conteúdo de Bardin (2011). 

Os participantes da pesquisa foram professores do curso de Química/Licenciatura 

de uma IES, os licenciandos do referido curso e um professor que trabalha com o 

componente curricular Química na Educação Básica, no município de Caruaru/PE. 

Como instrumentos, foram utilizadas entrevistas semiestruturadas, análise 

documental e observações das oficinas.  

O segundo capítulo desta dissertação está relacionado com o levantamento 

de trabalhos nos bancos de teses e dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e Biblioteca Brasileira de 

Teses e Dissertações – BDTD nos últimos dez anos para justificar a importância da 

presente pesquisa.  

O terceiro capítulo apresenta a fundamentação teórica relacionada à 

formação inicial de professores de Química e as possibilidades no processo de 

formação continuada.  

O quarto capítulo foi destinado à discussão sobre o a importância do ensino 

de Química com a abordagem CTSA pautada nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais e a apresentação da importância dos livros didáticos com a presença da 

abordagem CTSA.  

O quinto capítulo apresenta a fundamentação teórica a respeito do marco 

histórico sobre o surgimento do movimento CTSA e a inserção dos princípios 

norteadores na Educação.  

O sexto capítulo apresenta o desenho metodológico que estrutura este 

trabalho de pesquisa. Já o sétimo capítulo apresenta a discussão dos resultados 

pautados na fundamentação teórica. 

O oitavo capítulo foi destinado à apresentação das ações de intervenção do 

pesquisador a partir dos resultados encontrados durante a análise. E, por fim, o 

nono capítulo apresenta as considerações finais do trabalho. 
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Espera-se que a abordagem CTSA possa contribuir e influenciar as práticas 

pedagógicas dos licenciandos com a vivência da contextualização dos conceitos 

químicos, visando uma abordagem social, para que promovam uma reflexão sobre 

os temas evidenciados, de forma que, os futuros docentes tenham uma formação 

inicial diferenciada como também os Professores da IES e da Educação Básica 

reflitam suas próprias práticas e que favoreçam o processo de aprendizagem.  

1.1 Objetivo Geral 

 Investigar as concepções de professores e estudantes do curso de 

Química/Licenciatura de uma IES pública e de professores de uma escola de 

referência em ensino Médio que trabalham com o componente Química sobre 

a abordagem CTSA e a inserção nas práticas metodológicas no ensino de 

Química, do município de Caruaru/PE. 

1.2 Objetivos Específicos 

 Identificar as relações existentes entre as concepções de Professores e 

licenciandos do curso de Química-Licenciatura da IES pública e Professores 

que trabalham com o componente Química em uma Escola Pública da rede 

estadual de educação da cidade de Caruaru/PE sobre a abordagem CTSA; 

 Apontar como os livros didáticos das escolas públicas exploram a CTSA nos 

conteúdos propostos relacionando-os com as concepções dos professores 

sobre a temática/abordagem; 

 Analisar a inserção da temática CTSA em componentes curriculares no Curso 

de Química-Licenciatura de uma Instituição de Ensino Superior e em uma 

Escola Pública da rede estadual de educação da cidade de Caruaru; 

 Analisar as contribuições de uma proposta de oficina, que apresenta uma 

abordagem CTSA, para a (re) construção de práticas metodológicas no 

ensino de Química. 

 

  



20 
 

2 ESTADO DA ARTE 

Sustentados e movidos pelo desafio de 
conhecer o já construído e produzido para 
depois buscar o que ainda não foi feito [...] 
(FERREIRA, 2002, p. 259). 

 

Com o avanço da tecnologia, o acesso à informação referente a diversas 

áreas do conhecimento se tornou, praticamente, instantâneo com o uso de internet, 

aplicativos e smartphones.  Essas informações não são apenas locais, mas também 

mundiais, estamos “conectados”. Descobertas científicas, avanços tecnológicos, 

desastres ambientais, produção de materiais biodegradáveis, alimentos 

transgênicos, reciclagem, reutilização e descarte de materiais provenientes de lixo 

urbano e eletrônico são temas e/ou informações que a maioria da sociedade, que 

não discute esses assuntos, tem conhecimento de forma superficial. No entanto, ter 

apenas conhecimento de certos assuntos como os citados acima sem saber os 

pontos positivos e negativos, sem compreender as possíveis consequências no 

contexto social, não é suficiente.  

Nessa perspectiva, ensinar ciência tem sido um desafio a ser superado 

diariamente, se considerarmos as demandas da sociedade contemporânea atual em 

que vivemos. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação do Brasil, uma das 

finalidades da educação é a formação cidadã do estudante (BRASIL, 1996). Dessa 

forma, entendemos que ensinar ciências, especificamente em nosso caso, Química, 

apenas com metodologias tradicionais em que é priorizada a transmissão de 

conteúdos e símbolos, sem nenhuma articulação ou inferências às inter-relações 

existentes entre Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente – CTSA, sem instigar a 

reflexão para tomada de decisão sobre as consequências dessas inter-relações na 

sociedade, a formação cidadã tão almejada, possivelmente se tornará precária. 

No entanto, entende-se que para que o professor desenvolva a abordagem 

CTSA, dependerá de sua concepção sobre ciência, de seu entendimento da não 

neutralidade das inter-relações entre ciência e tecnologia.  Ressalta-se que a 

formação inicial se constitui como espaço privilegiado de construção de concepções 

e, por isso, seria de suma importância que o professor tenha vivências de práticas 

numa abordagem CTSA, nesse espaço, para que, refletindo sobre a prática, 
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tomando como base os estudos, possa construir concepções sobre as inter-relações 

entre a ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente e então puder desenvolver a 

abordagem CTSA no cotidiano de suas aulas. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, o processo de aprendizagem dos futuros docentes 

deverá ser pautado em metodologias que foquem na ação-reflexão-ação e que 

tenham resolução de situações-problemas como estratégias didáticas privilegiadas 

(BRASIL, 2002a). O que nos faz refletir sobre a importância da abordagem CTSA 

nos cursos de formação inicial de professores, proporcionando o desenvolvimento 

de práticas que instiguem a reflexão dos estudantes da Educação Básica para a 

tomada de decisão em prol da formação cidadã.  

Diante do exposto, realizou-se uma busca sobre a inserção da abordagem 

CTS/CTSA na prática metodológica da formação inicial e continuada de professores 

de Química nos bancos de teses e dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e Biblioteca Brasileira de 

Teses e Dissertações – BDTD, considerando o intervalo de 10 anos, entre 2008 e 

2018. 

 Inicialmente, foram pesquisados trabalhos que continham os termos 

“abordagem CTS”, “abordagem CTSA”, “movimento CTS”, “enfoque CTS” e/ou 

“Ciência-Tecnologia-Sociedade” em títulos e palavras-chaves. Foram encontrados 

161 trabalhos de dissertações e teses no total, e em diferentes áreas, porém, 

focando apenas os trabalhos voltados à área de ciências da Natureza, restringiu-se 

a 72 trabalhos, como se pode observar no gráfico 1.  

Gráfico 1. Relação de trabalhos sobre abordagem 
CTS/CTSA e a área do conhecimento. 

 
Fonte: a própria autora. 
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Com relação aos trabalhos que mencionam a abordagem CTS/CTSA no 

Ensino de Química, dentre os analisados inicialmente, obteve-se 27 trabalhos no 

total. A maioria desses trabalhos, aproximadamente 38%, trazem investigações 

sobre o ensino de conteúdos de Química ou temas na perspectiva CTS/CTSA na 

Educação Básica, os quais apresentam, geralmente, intervenções a partir de 

discussões com os professores. 

Com relação à investigação das concepções dos professores referente a essa 

abordagem, apenas 15% dos trabalhos estão relacionados ao ensino de Química.  

Marcondes e Silva (2015, p. 66) afirmam que a contextualização no ensino de 

ciências na perspectiva CTSA promove a “educação voltada para a cidadania, por 

possibilitar a aprendizagem significativa de conhecimentos científicos e tecnológicos 

relacionados à sociedade”. Dessa forma, ao analisar os trabalhos voltados para o 

ensino de Química, apenas 11% deles dão ênfase a essa importância. A 

contextualização é a relação presente entre as concepções prévias que os 

estudantes possuem e com o contexto e conteúdo a serem estudados, dando 

possibilidade para que este estudante transforme sua realidade (SILVA; 

MARCONDES, 2010).  

Dos trabalhos voltados à área de Química, apenas 7% referem-se à formação 

do professor com a abordagem CTSA, como é possível observar no quadro 1. 

Quadro 1 - Trabalhos relacionados com a abordagem CTS/CTSA e 
formação do professor de Química. 

AUTOR TÍTULO 
TIPO DE 

TRABAHO 
ANO 

FIGUEIREDO, 
MÁRCIA CAMILO  

Constatações a respeito da 
perspectiva CTSA na formação 
inicial de professores de 
química 

Dissertação 2011 

SILVA, BRUNA 
HERCULANO DA 

A perspectiva CTS na formação 
inicial de professores de 
química: construindo subsídios 
para uma ação didático-
pedagógica inovadora' 

Dissertação 2014 

CRUZ, VIVIANNE 
WANDERLEY 

Investigando indícios do 
engajamento de licenciandos 
em atividade de estudo sobre a 
orientação CTS na formação 
inicial de professores de 
química 

Dissertação 2016 

MUNCHEN, 
SINARA.   

A inserção da perspectiva 
Ciência-Tecnologia-Sociedade 

Tese 2016 
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na formação inicial de 
professores de química 

SILVA, MARA 
APARECIDA 
ALVES DA  

Ciência, tecnologia e 
sociedade, experimentação e 
formação inicial de professores 
de química: explorando 
possibilidades' 

Dissertação 2016 

 VACHESKI, 
GESSICA 
MAYARA OTTO 

Atividades sob a perspectiva 
CTS na formação inicial de 
professores de química: 
implicações para o 
desenvolvimento profissional 
docente 

Dissertação 2016 

Fonte: a própria autora. 

O trabalho realizado por Figueiredo (2011) se propôs a investigar se um 

determinado curso de Licenciatura em Química fornece aos seus discentes um 

embasamento teórico orientado pela perspectiva CTSA, chegando à conclusão de 

que a maior ênfase de discussões sobre essa abordagem está presente nas 

disciplinas pedagógicas. 

Já o trabalho de Silva (2014) buscou analisar como a inserção da discussão 

sobre a perspectiva de ensino CTS na formação inicial pode contribuir para 

possíveis mudanças nas concepções sobre ciência e tecnologia dos licenciandos e 

para o planejamento de uma ação docente inovadora. O resultado dessa pesquisa 

foi bastante positivo por proporcionar aos licenciandos em Química a incorporação 

em menor ou maior grau da abordagem CTS, dando subsídio para o planejamento 

de ações docentes diferenciadas. 

 Na dissertação de Cruz (2016) objetivou-se investigar, no âmbito da formação 

inicial de professores, indícios do engajamento de licenciandos em Química em 

atividade de estudo contribuindo para a apropriação dos pressupostos teóricos e 

metodológicos da orientação CTS para o processo ensino-aprendizagem. Como 

resultado, foi possível verificar que houve aprendizagem sobre a abordagem CTS 

por parte dos licenciandos, para utilizar em função dos futuros alunos, bem como a 

procura de mais informações sobre a abordagem CTS para se inserir nas novas 

abordagens de ensino-aprendizagem, contribuindo para a superação da formação 

do professor que química alienante. 

 O trabalho de München (2016) investigou a inserção da perspectiva Ciência – 

Tecnologia – Sociedade (CTS) na formação inicial de professores de Química, o que 

permitiu como viável e importante a inserção da perspectiva CTS na formação do 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=G%C3%A9ssica+Mayara+Otto+Vacheski
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professor de Química, apesar dos desafios que os licenciandos tiveram em pensar 

uma organização de ensino a partir de outro olhar. 

 A pesquisa de Silva (2016) objetivou-se em analisar os limites e as 

potencialidades envolvidos em uma proposta de ensino para a disciplina Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS) na Licenciatura Plena em Química do Centro de 

Formação de Professores. Apesar dos esforços relatados pela autora, não foi 

possível estimular os licenciandos a leituras de textos para discussões mais 

aprofundadas sobre a abordagem CTSA, que iriam auxiliar aos novos professores a 

superar as visões positivista e tradicional sobre ciência. 

 A dissertação de Vacheski (2016) buscou compreender o processo de 

formação docente de dois estudantes do curso de licenciatura em Química de uma 

Universidade Estadual Paranaense durante os estágios supervisionados e as suas 

reflexões no decorrer do planejamento, da execução e da avaliação das atividades, 

que compõem uma Sequência Didática sob o enfoque ciência, tecnologia e 

sociedade (CTS). Considerou-se nesse trabalho que a perspectiva reflexiva de 

formação docente ajuda no planejamento de atividades sob o enfoque CTS e que 

um currículo formador baseado nas proposições CTS auxilia nas escolhas dos 

conteúdos, dos objetivos e da metodologia a serem utilizados nas atividades das 

aulas de Química da Educação Básica.  

 Apesar desses trabalhos se aproximarem quanto aos objetivos, observa-se a 

importância da pesquisa em tela, pois se trata da formação inicial e continuada e o 

número de trabalhos é bastante resumido para um tema que tão importante e que 

ainda necessita ser tão discutido, como é o caso da inserção da abordagem CTSA 

na formação do professor. 
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3 FORMAÇÃO DE PROFESSORES: INICIAL E CONTINUADA 

Ninguém começa a ser educador numa certa 
terça-feira às quatro horas da tarde. 
Ninguém nasce educador ou é marcado para 
ser educador (FREIRE, 2006, p. 58). 

 

 

 Neste capítulo, inicialmente, discutimos sobre alguns aspectos considerados 

importantes sobre a formação inicial do professor de Química. Em seguida, sobre a 

importância da formação continuada e suas formas para auxiliar o professor nos 

desafios encontrados no contexto escolar. 

3.1 Formação Inicial do Professor de Química 

A respeito da formação do profissional do professor, muitos pesquisadores 

têm contribuído através de reflexões e discussões importantes, como Tardif (2011), 

Maldaner (2006), Pessoa de Carvalho e Gil-Pérez (2011), dentre outros, o que 

promoveu, de certa maneira, uma crítica e superação ao processo de formação do 3 

+ 1, em que se priorizava a formação de bacharéis nos primeiros anos e apenas 

uma posterior formação “complementar” pedagógica no último ano nas 

universidades brasileiras (OLIVEIRA; BARBOSA, 2013, p. 142). 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

licenciatura, durante os cursos de formação de professor,  

a aprendizagem deverá ser orientada pelo princípio metodológico geral, que 
pode ser traduzido pela ação-reflexão-ação e que aponta a resolução de 
situações-problema como uma das estratégias didáticas privilegiadas 
(BRASIL, 2002a, p. 3).  

O que possibilita uma formação com as áreas específica e pedagógica 

dialogando conjuntamente. 

Com relação à Formação do Professor de Química, especificamente, 

Maldaner (2006, p. 45) traz uma discussão que durante a formação conforme o 

sistema acima, o que ocorre, geralmente, é uma separação entre “a formação 

profissional específica da formação de conteúdos”, priorizando dar uma boa base de 

conceitos específicos desarticulados de uma vivência do ponto de vista pedagógico, 
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ou seja, o professor não saberá mediar adequadamente a significação de conceitos, 

com prejuízos à aprendizagem de seus alunos. Por outro lado, segundo Carvalho e 

Gil-Pérez (2011, p. 22), a carência de aprofundamento de conhecimentos sobre o 

conceito específico, “transforma o professor em um transmissor mecânico dos 

conteúdos do livro de texto”, deixando de desenvolver outras atividades que 

contribuam para a aprendizagem dos estudantes. 

Além disso, as concepções sobre a Ciência têm influenciado diretamente na 

formação dos futuros docentes, pois, segundo Maldaner (2006, p.54), baseando-se 

nos estudos de Gil-Pérez (1988), “admite como fato indiscutível que os professores 

não aplicam os métodos que lhes foram ‘predicados’, mas os métodos que lhes 

foram aplicados”. Consequentemente, a falta de problematização do conhecimento 

químico em que as concepções de ciência sejam positivista e empírico-indutivista 

promove uma difusão da ideia de que a Ciência é uma verdade estabelecida, 

incontestável e descoberta por pessoas iluminadas chamadas de cientistas.  

Sendo assim, o professor de Química necessita “conhecer a história das 

Ciências, [...] as orientações metodológicas empregadas na construção de 

conhecimento [...] e as interações entre Ciência-Tecnologia-Sociedade associadas” 

à construção do conhecimento e ao papel social da Ciência, para assim, 

desconstruir a visão distorcida da Ciência (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2011, p. 23-

24). 

Para isso, tornam-se imprescindíveis discussões de abordagens 

contextualizadas nos cursos de formação para tentar minimizar as dificuldades de 

aprendizagem na educação básica (FERNANDES; MARQUES; DELIZOICOV, 

2016).  

A prática pedagógica do professor consiste em uma constante reflexão e 

transformação das suas ações, bem como rever as teorias que as informam 

(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011, p. 13), tendo em vista que 

constituem um conjunto de saberes que não se reduzem a um componente, como 

afirma Tardif (2011),  

[...] a prática docente não é apenas um objeto de saber das ciências da 
educação, ela é também uma atividade que mobiliza diversos saberes que 
podem ser chamados de pedagógicos. [...] provenientes de reflexões sobre 
a prática educativa no sentido amplo do termo, reflexões racionais e 
normativas que conduzem a sistemas mais ou menos coerentes de 
representação e de orientação da atividade educativa (TARDIF, 2011, p.37). 
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Nessa perspectiva, segundo Felício e Oliveira (2008), apesar da formação 

oferecida na sala de aula ser extremamente fundamental, apenas ela não é 

suficiente para formar e preparar os licenciandos para o pleno exercício de sua 

profissão. 

 Para isso, a aproximação que o Estágio Supervisionado proporciona, permite-

se vislumbrar o processo de ensino-aprendizagem e, principalmente, faz-se refletir 

todo o processo de formação da docência. Em relação ao estágio, Felício e Oliveira 

afirmam que: 

“[...] essa problematização das vivências realizadas no estágio, [...] 
contribui, por um lado, para que os professores-formadores desenvolvam 
um processo permanente de reflexão em torno do Projeto Pedagógico, do 
Currículo Oficial do curso e de sua própria prática em sala e aula, e, por 
outro lado, contribui para formação prática do futuro professor.” (FELÍCIO; 
OLIVEIRA, 2008, p. 223). 

 Vale salientar que, um dos modos que o estágio promove a aprendizagem por 

meio da prática é a partir da imitação através “da observação, reprodução e, às 

vezes, reelaboração dos modelos já existentes na prática considerados como bons” 

(LIMA; PIMENTA, 2006, p. 7). 

Ou seja, a formação de professores de química deve se constituir não apenas 

em saberes voltados aos conhecimentos pedagógicos e Químicos, “mas sim através 

de uma trabalho de reflexibilidade crítica sobre as práticas e da (re)construção 

permanente de uma identidade pessoal” (NÓVOA, 1995, p. 25).  

Contudo, segundo Figueiredo (2011),  

Alguns professores desenvolvem e tentam inserir, em suas disciplinas, 
conteúdos científicos, abordando somente problemas ambientais. Mas 
dessa maneira, não se consegue, efetivamente, construir em sala de aula 
questões relacionadas à perspectiva CiênciaTecnologia-Sociedade-
Ambiente (CTSA). Provavelmente, a ocorrência desse fato se deve à 
carência de conhecimentos teóricos e metodológicos desses professores, o 
que os impede de realizar um trabalho nessa perspectiva (FIGUEIREDO, 
2011, p. 33).  

 Assim, faz-se necessária a inserção de discussões e vivências de abordagens 

metodológicas que contemplem a formação do professor de Química que possa 

ensinar essa ciência de forma diferenciada, com a utilização de contextualização de 

temas sociais, reflexões sobre problemáticas reais que favoreçam tanto a 

aprendizagem dos conteúdos quanto a formação cidadã.  
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Em outro caso, a alternativa para superar as lacunas na formação inicial é a 

realização da autoavaliação e reflexão da própria prática docente juntamente com as 

trocas de saberes durante a formação continuada.   

3.2 Formação Continuada: novas possibilidades 

As demandas emergentes da nossa sociedade atual não são as mesmas da 

última década, embora não seja tanto tempo. Constantemente, novas discussões e 

necessidades surgem no meio social e político que refletem diretamente na 

comunidade escolar. Cada estudante da Educação Básica traz consigo um mundo 

cheio de inquietações, conhecimentos prévios, questões de diversos âmbitos, além 

de problemas pessoais, de relacionamento e cognitivos e, o professor em sala de 

aula precisa estar preparado para enfrentar esses desafios diários. 

De fato, para atender a tantas questões apenas a formação inicial não é 

suficiente, necessitando buscar outras fontes de saberes que possam auxiliar na 

dinâmica de sala de aula, dentre as quais práticas diferenciadas e inovadoras que 

contribuam, de forma significativa, no processo de ensino e aprendizagem. 

Sabendo do desafio que o professor encontra no ambiente escolar diante de 

tantas demandas e com o objetivo de obter êxito na promoção de uma educação 

eficiente, o Ministério da Educação Brasileira dispõe da Resolução nº 2 de 1º de 

julho de 2015, a qual define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação 

inicial e continuada de professores. 

No capítulo VI dessa resolução, destinado à formação continuada dos 

profissionais do magistério, no Art. 17 estão compreendidas como formação 

continuada atividades formativas diversas, cursos de atualização, extensão, 

aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado, desde que possam agregar 

novos saberes e práticas para a atuação profissional (BRASIL, 2015). 

O trabalho de dissertação de Ferreira (2016) apresenta uma diferente 

concepção sobre a formação continuada, trazendo a visão da necessidade de 

reflexões sobre o discurso e a escrita do professor-sujeito em sua prática diária, 

sendo possível ter uma vivência permanentemente de formação continuada. 
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De fato, o ato de refletir sobre a própria prática docente, as teorias que 

norteiam e direcionam as metodologias utilizadas, os esquemas utilizados, a 

autoavaliação constante sobre o próprio ato de ensinar, devem ser tomados como 

base no processo de formação (IMBERNÓN, 2011). 

Nessa perspectiva, é possível perceber que não existe o sujeito-professor 

pronto e finalizado após sua formação inicial. Fazem-se necessárias ações 

contínuas que levem a refletir sobre a intencionalidade na produção de novos 

conhecimentos teóricos e assim ter condições para gerar mudanças (SANTOS, 

2017, p. 47). 

De acordo com Tardif (2011), 

O saber profissional está, de um certo modo, na confluência entre várias 
fontes de saberes provenientes da historia da vida individual, da sociedade, 
da instituição escolar, dos outros atores educativos, dos lugares de 
formação, [...] (TARDIF, 2011 p. 64). 

 A prática educativa de um profissional está relacionada tanto à sua formação 

inicial, quanto a trocas de saberes durante toda a sua trajetória como docente, suas 

experiências vivenciadas e demais formações, dentre elas a continuada. E ainda 

segundo Tardif (2011), esses saberes docentes por possuírem um sentido amplo, 

formam categorizados na seguinte forma: 

 Saberes provenientes da formação escolar: escola primária e secundária; 

 Saberes provenientes da formação profissional para o magistério: 

estabelecimentos de formação de professores, os estágios, cursos de 

reciclagem; 

 Saberes provenientes de programas e livros didáticos usados no trabalho: 

programas, livros didáticos, cadernos de exercícios utilizados pelos 

professores; 

 Saberes provenientes de sua própria experiência a profissão, na sala de aula 

e na escola: prática do ofício na escola e na sala de aula, a experiência dos 

pares. 

Segundo Tardif (2011), esses saberes são vivenciados na prática docente, 

conforme o quadro 2 a seguir. 

Quadro 2 - Os Saberes do Professor. 
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Saberes dos Professores 
Fontes Sociais de 

Aquisição 
Modos de Integração no 

Trabalho Docente 

Saberes pessoais 
Família, ambiente de vida, 
educação no sentido lato 

Pela história de vida e pela 
socialização primária 

Saberes provenientes da 
formação escolar anterior 

Escola primária e secundária, 
estudos pré-secundários não 
especializados 

Pela formação e socialização 
pré-profissionais 

Saberes provenientes da 
formação profissional para o 
magistério 

Estabelecimentos de formação 
de professores, estágios, 
cursos de reciclagem 

Pela formação e socialização 
profissionais nas instituições de 
formação de professores 

Saberes provenientes dos 
programas e livros didáticos 
usados no trabalho 

Na utilização de “ferramentas” 
dos professores (programas, 
livros didáticos, cadernos de 
exercícios) 

Pela utilização de 
“ferramentas” de trabalho, sua 
adaptação às tarefas 

Saberes provenientes de sua 
própria experiência na 
profissão, na sala de aula e na 
escola  

Prática do ofício na escola e na 
sala de aula, experiências dos 
pares 

Pela prática do trabalho e pela 
socialização profissional 

Fonte: Tardif (2011, p. 63). 

Todo momento de reflexão, diálogo, busca por novos conhecimentos, 

compartilhamentos e trocas de saberes com os pares fazem parte do processo 

formativo contínuo e necessário para uma boa prática docente. Nesse sentido, a 

formação continuada não se restringe a apenas cursos com exigências de carga 

horária extensiva.  

Para Nóvoa (1999) é na escola que tem a maior possibilidade de garantir a 

formação de professores a partir da criação e pesquisa para vislumbrar as 

necessidades de docentes, considerando a valorização de seu conhecimento 

durante o processo de formação continuada. Nesse sentido, faz-se necessária a 

compreensão do ensino de Química na educação básica na perspectiva da 

abordagem CTSA. 
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4 ENSINO DE QUÍMICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA E ABORDAGEM CTSA 

[...] os conhecimentos químicos devem levar 
o aluno, a construir uma visão de mundo 
mais articulada com o contexto das 
aplicações do conhecimento científico e 
tecnológico, e suas implicações ambientais, 
sociais, políticas e econômicas (FIRME; 
AMARAL, 2011, p.386). 

 

 Neste Capítulo, inicialmente, discutimos sobre o a importância do ensino de 

química com a abordagem CTSA pautada nos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Em seguida apresentamos a abordagem CTSA nos livros didáticos. 

4.1 Ensino de Química: o que dizem os PCNs 

A Química é uma ciência que estuda a matéria e suas transformações físicas 

e químicas, bem como “as variações de energias por elas sofridas, os 

comportamentos dos gases diante da variação de temperatura e pressão, a 

tendência ao equilíbrio de uma reação, enfim, representa uma parte importante em 

todas as ciências naturais, básicas e aplicadas” (MONTEIRO; SALES; LIMA, 2013, 

p. 2). 

Contudo, por ser de base empírica, a Química é encarada como componente 

curricular de difícil compreensão por estudantes, seja da educação básica, seja em 

nível superior, além de objetivar conhecimentos nas dimensões macro e 

microscópicas.  

O que ocorre, geralmente, nas escolas é um ensino de Química pautado em 

decorar regras, conceitos e fórmulas sem uma visão mais ampla da aplicação como, 

por exemplo, dos elementos da tabela periódica. E, concordando com Delizoicov, 

Angotti e Pernambuco (2011, p. 32-33), o ensino de ciências acaba reduzindo-se a 

[...] regrinhas e receituários; classificações taxonômicas; valorização 
excessiva pela repetição sistemática de definições, [...] tabelas e gráficos 
desarticulados ou pouco contextualizados relativamente aos fenômenos 
contemplados, [...]. Enfim, atividades de ensino que só reforçam o 
distanciamento do uso dos modelos e teorias para a compreensão dos 
fenômenos humanos, [...] um trabalho didático-pedagógico que favorece a 
indesejável ciência morta. 
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Faz-se necessário promover relações entre os conceitos químicos ensinados 

com o meio vivenciado pelo estudante, conduzindo-os a uma reflexão sobre as 

questões científico-sociais dos conteúdos abordados, levando em consideração as 

discussões ambientais para uma formação ampla. Assim, 

para aprender um conceito é necessária, além das informações recebidas 
do exterior, uma intensa atividade mental [...]. Portanto, um conceito não é 
aprendido por meio de treinamento mecânico, nem tampouco pode ser 
meramente transmitido pelo professor ao aluno: o ensino direto de conceitos 
é impossível e infrutífero (VYGOTSKY, 2007, p.72). 

Dessa forma, o ensino por simples transmissão de conteúdos pode não 

contribuir para a aprendizagem do estudante de forma efetiva. Favorecer o diálogo 

sobre diversos contextos em que a Química está inserida baseando-se na reflexão, 

pode ser um fator primordial para a formação crítica do estudante. 

O que ocorre, normalmente, é a transmissão tradicional dos conteúdos como 

instrumentos, com uma preocupação de cumprir com os parâmetros curriculares, já 

que o estudante tem que saber para realizar provas, exames, testes, e até mesmo o 

Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. Mas para isso, os estudantes precisam 

saber fazer, como uma concretização do saber. Então, geralmente são realizados 

exercícios, os quais se seguem uma mesma estrutura de resolução que os “ajudem” 

a aprender por repetição. E o ser, torna-se não necessário. Ou seja, há uma 

priorização dos conteúdos conceituais (saber) e procedimentais (saber fazer) em 

detrimento dos conteúdos atitudinais (ser), os quais são todos importantes e 

fundamentais na formação cidadã (ZABALA, 2010, p. 31). 

A abordagem CTSA no ensino pode ter um papel importante nesse sentido, 

uma vez que visa à contextualização dos conteúdos através de uma abordagem 

social, buscando a discussão e reflexão das inter-relações entre Ciência-Tecnologia-

Sociedade-Ambiente e suas consequências para tomada de decisão, 

compreendendo a natureza da Ciência e seu papel na sociedade (MONTEIRO, et al. 

2015).  

Tendo em vista que a “Educação não é neutra” (SANTOS et al., 2010, p. 141), 

a abordagem CTSA não pode ser empregada apenas para servir como forma 

atrativa e cumprir os programas de conteúdos (AULER, 2002). Na perspectiva dessa 

abordagem, ensinar Ciências tem a ver com “preparar os futuros cidadãos para que 
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participem ativamente no processo democrático de tomada de decisões na 

sociedade” (SILVA; MARCONDES, 2010, p. 20).  

Assim, faz-se necessário que o ensino da Química possa proporcionar aos 

estudantes a compreensão da não neutralidade da Ciência e da Tecnologia (CT) e 

que ambas têm um papel social; discussões sobre temas relevantes como, por 

exemplo, a reciclagem, não como atividade em si mesma, mas considerando as 

dimensões políticas (LAYRARGUES, 2002); discussões sobre o uso de 

medicamentos genéricos e assistência aos cidadãos; compreensão sobre o 

tratamento da água para consumo humano e desenvolvimento de possíveis 

alternativas na ausência de abastecimento, dentre outras questões que podem ser 

trabalhadas e discutidas nesse viés. 

Isso só será possível com o enfoque CTSA “como uma abordagem no ensino 

de Química, visando preparar os alunos para o exercício da cidadania e 

caracterizando-se por uma abordagem dos conteúdos científicos no seu contexto 

social” (COSTA; SANTOS, 2015, p. 91). Ou seja, partindo-se de situações locais é 

que os conteúdos são trabalhados de forma contextualizada, visando uma reflexão 

das inter-relações entre Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente.  

A abordagem CTSA prioriza a contextualização dos conteúdos. Segundo 

Silva e Marcondes (2014), essa contextualização deve  

enfatizar situações problemáticas reais, de forma crítica, que possibilitem ao 
aluno desenvolver competências e habilidades específicas como analisar 
dados, informações, argumentar, avaliar e tomar decisões a respeito da 
situação (SILVA; MARCONDES, 2014, p. 16). 

De certa maneira, isso poderá ajudar o estudante a resolver e a enfrentar 

problemas que estão/estarão inseridos em seus contextos como, por exemplo, na 

preservação do meio ambiente, se os estudantes conhecerem a natureza de 

algumas substâncias, ou em relação aos cuidados com a saúde, se os estudantes 

conhecerem vários elementos e compostos formados, serão capazes de escolher 

melhor os alimentos nos supermercados, bem como comprar medicamentos 

genéricos mais baratos, dentre outros (MONTEIRO; VIANA, 2014). 

No entanto, o que geralmente ocorre é a exemplificação de situações do 

cotidiano para ilustrar conceitos químicos, na tentativa de responder, muitas vezes, 

às curiosidades que os estudantes trazem para as aulas, o que não deixa de ser 
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importante. Porém, a compreensão menos ingênua pode ser desenvolvida através 

de contextos sociais (SILVA; MARCONDES, 2010). Dessa forma, quando o 

cotidiano é utilizado no ensino em um contexto social, abrangendo aspectos 

ambientais, políticos e econômicos, e não apenas como exemplificação, pode-se 

dizer que contextualização e cotidiano têm a mesma definição.  

Ainda em relação à contextualização, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio – PCNEM afirma que não deve haver  

uma ligação artificial entre o conhecimento químico e o cotidiano, 
restringindo-se a exemplos apresentados apenas como ilustração ao final 
de algum conteúdo; ao contrário, o que se propõe é partir de situações 
problemáticas reais e buscar o conhecimento necessário para entendê-las e 
procurar solucioná-las (BRASIL, 2002b, p. 93). 

Essa afirmação presente nos PCNEM leva-nos a perceber a convergência 

com o os princípios norteadores da abordagem CTSA por, dessa forma, 

proporcionar uma formação reflexiva e questionadora, contribuindo para que o 

estudante possa tomar decisões frente a problemas que façam parte de sua vida, 

tendo a compreensão de seu papel como cidadão. 

Nesse sentido, a abordagem CTSA no ensino de Química possui aspectos da 

Pedagogia Libertadora de Paulo Freire, uma vez que a contextualização dos 

conteúdos está intimamente imbricada com a resolução de situações-problemas 

reais, podendo ser igualmente comparada problematização de temas geradores, a 

partir de manifestações locais (AULER, 2007). 

  O que, possivelmente, caracteriza-se como um impasse para o 

desenvolvimento dessa abordagem CTSA no ensino é a ausência do conhecimento 

sobre a existência das inter-relações entre Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente, 

bem como as concepções evolvidas a partir do surgimento do movimento CTS, a 

falta de contextualização por meio de problematização nos cursos de formação de 

professores.  

Além disso, a carência dos aspectos do enfoque CTSA nos livros didáticos 

também pode contribuir para a não inserção dessa abordagem no ensino, tendo em 

vista que o livro ainda é uma das ferramentas mais utilizadas pelo professor. 
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4.2 Livro Didático de Química na abordagem CTSA 

Outra questão bastante importante é que para muitos professores da 

educação básica, o livro didático, praticamente, torna-se seu único instrumento e 

recurso em suas aulas. É seguido criteriosamente, desde a transcrição de seus 

conteúdos na lousa aos exercícios propostos de vestibulares anteriores. Seguem-se 

até informações baseadas em regras de classificações irrelevantes em detrimento 

às propostas de práticas, por exemplo, classificações relacionadas aos ácidos: 

número de elementos na molécula, número de hidrogênios ionizáveis, etc. (LUTFI, 

2005, p. 57-59). Não significa que se deve descartar o saber a essas informações, 

mas que isso não podem ser o único propósito de uma aula. 

Os conteúdos de Química são apresentados na maioria das vezes nos livros 

de forma lógica, “desde a Lei de Conservação das Massas até as Teorias Atômicas 

e Moleculares, sem mostrar que o real é o contrário disso” e, além disso, sem 

evidenciar o contexto da época, a luta contra a imposição dessas leis (LUTFI, 2005, 

p. 60).  

 Para evitar incoerências com o PCNEM, o Guia do Plano Nacional do Livro 

Didático – PNLD de 2015 apresenta critérios que foram considerados para a 

avaliação dos livros de química, tais quais: 

1. apresenta a Química como ciência de natureza humana marcada pelo 
seu caráter provisório, enfatizando as limitações de cada modelo explicativo 
2. aborda a dimensão ambiental dos problemas contemporâneos, [...] mas 
também os processos humanos subjacentes aos modos de produção do 
mundo do trabalho; 3. apresenta o conhecimento químico de forma 
contextualizada, considerando dimensões sociais, econômicas e culturais 
da vida humana, em detrimento de visões simplistas acerca do cotidiano, 
[...]; 5. trata os conteúdos articulando-os com outras disciplinas escolares, 
tanto na área das Ciências da Natureza quanto em outras áreas; [...] 7. 
valoriza a constituição do conhecimento químico a partir de uma linguagem 
marcada por representações e símbolos especificamente significativos para 
essa ciência e que necessitam ser mediados na relação pedagógica; 8. 
valoriza, em sua atividade, a necessidade de leitura e compreensão de 
representações nas suas diferentes formas [...]; 9. não apresenta atividades 
didáticas que enfatizam exclusivamente aprendizagens mecânicas, com a 
mera memorização de fórmulas, nomes e regras, de forma 
descontextualizada; 10. apresenta experimentos adequados à realidade 
escolar, [...] indicando o modo correto para o descarte dos resíduos 
produzidos em cada experimento (BRASIL, 2014, p. 14). 

 
Percebe-se que esses critérios adotados pelo Guia estão inteiramente 

articulados com os princípios do movimento CTSA, por apresentar: 
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 A experimentação com abordagem investigativa, dando oportunidade aos 

estudantes perceberem o processo permanente de reconstrução da ciência; 

 A importância da história da ciência para a compreensão da construção 

sócio-histórica da ciência; 

 A presença da contextualização dos conteúdos a partir de temas sociais; 

 Presença das inter-relações entre a ciência, a tecnologia, a sociedade e o 

Ambiente por possibilitar a compreensão de como a Química produz 

artefatos e as diversas consequências no meio social, econômico e político. 

Essa preocupação com a forma em que os conteúdos são apresentados e 

abordados nos livros, de acordo com o Guia do PNLD 2015, “pode contribuir de 

forma decisiva para estimular a docência na direção de estabelecer vínculos entre 

as disciplinas, gerando ações pedagógicas que se fortaleçam em torno de temas de 

relevância social, cultural e científica” (BRASIL, 2014). 

O livro didático – LD além de dar suporte ao professor, também orienta os 

estudantes no momento de leituras, consultas, práticas, reflexões, discussões, etc. E 

nesse sentido, tendo a inserção da abordagem CTSA proporciona o ensino de forma 

diversificada do ensino tradicional (quadro 3). 

Quadro 3 – Aspectos enfatizados no ensino tradicional de ciência e ensino CTS. 

Ensino tradicional de Ciência Ensino de CTS 

1. Organização conceitual da matéria a ser 
estudada (conceitos de física, química e 
biologia). 

1. Organização da matéria em temas 
tecnológicos e sociais. 

2. Investigação, observação, experimentação, 
cotela de dados e descoberta como método 
científico. 

2. Potencialidades e limitações da tecnologia 
no que diz respeito ao bem comum. 

3. Ciência, um conjunto de princípios, um 
modo de explicar o universo, com uma série 
de conceitos e esquemas conceituais 
interligados. 

3. Exploração, uso e decisões são 
submetidas a julgamento de valor. 

4. Busca da verdade científica sem perder a 
praticabilidade e a aplicabilidade. 

4. Prevenção de consequências a longo 
prazo. 

5. Ciência como um processo, uma atividade 
universal, um corpo de conhecimento. 

5. Desenvolvimento tecnológico, embora 
impossível sem a ciência, depende mais de 
decisões humanas deliberadas. 

6. Ênfase à teoria para articulá-la com a 
prática. 

6. Ênfase à prática para chegar à teoria. 
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7. Lida com fenômenos isolados, usualmente 
do ponto de vista disciplinar, análise dos fatos 
exata e imparcial 

7. Lida com problemas verdadeiros no seu 
contexto real (abordagem interdisciplinar). 

8. Busca, principalmente, novos 
conhecimentos para a compreensão do 
mundo natural, um espírito caracterizado pela 
ânsia de conhecer e compreender. 

8. Busca principalmente implicações sociais 
dos problemas tecnológicos; tecnologia para 
a ação social. 

Fonte: Zoller e Watson (1974, p. 110) traduzido por Santos e Schnetzler (2015, p.66). 

E, o interessante disso é que, para os professores que durante sua formação 

não tiveram a oportunidade de vivenciar o ensino CTSA, a partir da reflexão e 

orientações pedagógicas presentes no LD, têm a possibilidade de tentar elaborar 

aulas com outras perspectivas.  

Para haver uma maior compreensão sobre os princípios que norteiam essa 

abordagem, faz-se necessário compreender a partir de que contexto surgiram as 

discussões sobre as inter-relações entre ciência-tecnologia-sociedade-ambiente e 

como ocorreu a inserção dessa abordagem na educação. 
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5 MOVIMENTO CTSA 

Está cada vez mais evidente que a 
exploração desenfreada da natureza e os 
avanços científicos e tecnológicos obtidos 
não beneficiaram a todos. Enquanto poucos 
ampliaram potencialmente seus domínios, 
camuflados no discurso sobre a neutralidade 
da C&T e sobre a necessidade do progresso 
para beneficiar as maiorias, muitos 
acabaram com os seus domínios reduzidos 
e outros continuam marginalizados, na 
miséria material e cognitiva (ANGOTTI; 
AUTH, 2001, p.16).  

 

 No presente capítulo trouxemos os momentos que implicaram o surgimento 

do enfoque CTS/CTSA e como seus princípios passaram a dialogar com a 

Educação, tornando-se importante a sua implementação na metodologia de ensino 

do professor em todos os níveis. 

5.1 Surgimento do movimento CTSA 

Com o avanço na medicina, pesquisas na área da nanotecnologia, dentre 

outros, remetemo-nos ao pensamento de que o desenvolvimento da Ciência e da 

Tecnologia tem contribuído para a sociedade atual como nunca antes. Vivemos na 

era da tecnologia em que a praticidade se tornou algo a ser adquirido e desejado por 

todos. E, geralmente, para não dizer sempre, atribuímos a esse avanço tecnológico 

ao desenvolvimento científico, como se as tecnologias fossem simplesmente a 

aplicação da Ciência. Isso nos induz, facilmente, a pensar que quanto maior o 

desenvolvimento e o avanço da ciência, mais tecnologia temos à disposição, 

consequentemente, mais riquezas, resultando em maior bem estar social (SANTOS; 

MALDANER, 2010).   

Essa ideia linear progressista e positivista a respeito de que, quanto mais 

ciência, mais tecnologias levarão a humanidade a um futuro melhor, ou seja, “a 

ciência e os avanços tecnológicos fariam felizes os homens, independentemente das 

condições de suas aplicações” (BAZZO, 1998, p. 117), fortaleceu, de forma 
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semelhante no momento pós Segunda Guerra Mundial e na Era do Ouro com 

indústria estadunidense proveniente do desenvolvimento da ciência e os avanços 

tecnológicos.  

Esse pensamento linear progressista se baseia em três pilares, segundo 

Auler (2007), que são “a suposta superioridade/neutralidade do modelo de decisões 

tecnocráticas, a perspectiva salvacionista/redentora atribuída à CT e o determinismo 

tecnológico”. A superioridade/neutralidade do modelo de decisões tecnocráticas está 

relacionada a crenças de que o especialista pode solucionar os problemas sociais, 

de maneira eficiente, porém com os conflitos ideológicos neutralizados. A 

perspectiva salvacionista/redentora atribuída à CT está relacionada à necessária 

resolução dos problemas pelo desenvolvimento cada vez maior da CT e que quanto 

mais CT a humanidade será mais feliz. Já o determinismo tecnológico tem a ver com 

os limites que a tecnologia determina numa sociedade e ao mesmo tempo em que é 

independente as influências sociais (ibid). 

Contudo, as consequências desses avanços como, por exemplo, os acidentes 

nucleares envolvendo civis e militares, vestígios de agentes contaminantes, poluição 

e degradação ambiental pelo derramamento de petróleo, dentre outros, passaram a 

ser questionados e a Ciência e Tecnologia (CT) criticadas. 

Em meados de 1960 e início de 1970 surge o movimento devido a 

insatisfações com as concepções tradicionais de ciência e da tecnologia, tais como 

considerar a neutralidade de ambas, mas priorizando as questões sociais, 

principalmente as inter-relações presentes entre ciência-tecnologia-sociedade (CTS) 

(SILVEIRA; BAZZO, 2009, p. 686).  

De acordo com Santos e Mortimer (2001, p. 2), “a ciência não é uma atividade 

neutra e o seu desenvolvimento está diretamente imbricado com os aspectos 

sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais”. Ou seja, toda e quaisquer 

atividades científicas têm implicações na sociedade, não sendo, dessa forma, de 

exclusividade dos cientistas.  

Duas grandes obras impulsionaram as discussões sobre CTS, ambas 

publicadas em 1962. Com relação às críticas sobre a neutralidade da Ciência, a obra 

de Thomas Kuhn, intitulada A estrutura das revoluções científicas, traz a importância 

do papel social na construção do conhecimento científico. Esta obra foi um marco 
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que contribuiu para a mudança da visão sobre a natureza e o papel da Ciência na 

sociedade. A outra obra intitulada Primavera Silenciosa (Silent Spring) de Rachel 

Carson, traz denúncias sobre os riscos associados ao uso de inseticidas como o 

DDT, o que proporcionou e ampliou o debate sobre questões sociais. 

Todos esses acontecimentos contribuíram para a quebra do pensamento 

linear progressista mencionado anteriormente, sendo necessária maior participação 

social nas tomadas de decisões através de reivindicações democráticas.  

As origens do movimento CTS, de acordo com os estudos realizados por 

Cerezo (2009, p. 23), são duas distintas, uma europeia e outra estadunidense. A 

primeira está mais voltada para as investigações acadêmicas, surgindo nas Ciências 

Sociais. Já a segunda, mais voltada para “políticas públicas e aspectos 

educacionais” (AULER, 2002, p. 29). Essas diferenças podem ser observadas no 

quadro 4. 

Quadro 4 - Origem Europeia e Estadunidense para CTS. 

ORIGEM EUROPEIA ORIGEM ESTADUNIDENSE 

Institucionalização acadêmica na Europa (em 
suas origens). 

Institucionalização administrativa e acadêmica 
nos Estados Unidos (em suas origens). 

Ênfase nos fatores sociais antecedentes. Ênfase nas consequências sociais. 

Atenção à ciência e, secundariamente, à 
tecnologia. 

Atenção à tecnologia e, secundariamente, à 
ciência. 

Caráter teórico descritivo. Caráter prático e valorativo. 

Marco explicativo: ciências sociais 
(antropologia, sociologia, psicologia, etc.). 

Marco avaliativo: ética, teoria a educação. 

Fonte: Adaptado (PINHEIRO, 2005). 

Diante de várias discussões e aprofundamento sobre esse movimento, houve 

a propagação de três direções de estudos em CTS nos campos da investigação, de 

políticas públicas e da educação (SANTOS et al. 2010, p. 135). 

No campo da investigação, os estudos foram mais centrados na promoção de 

uma visão mais contextualizada da ciência. No campo das políticas públicas, as 

discussões foram pautadas em defender uma participação pública maior e mais 

ativa relacionadas com as questões envolvendo ciência e tecnologia. E no campo da 

educação, o empenho foi voltado para a busca do ensino de ciências mais crítico e 
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contextualizado, contribuindo para promover maior participação da sociedade em 

questões sobre o desenvolvimento da ciência e tecnologia (STRIDER, 2012, p. 27). 

Com relação à nomenclatura, encontra-se na literatura Ciência-Tecnologia-

Sociedade (CTS) e Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA). O que ocorre é 

que, de acordo com os trabalhos desenvolvidos por Auler (2002, p. 12), a partir das 

orientações do Ensino de Ciências Pós-Mudanças Conceituais, o ensino de ciências 

é valorizado segundo as orientações CTSA, em que Sociedade e Ambiente são 

tomados como ponto de partida, tendo perspectiva cognitiva, sendo vislumbrado 

como epistemologia a Filosofia da Ciência de forma externalista, e a incorporação da 

dimensão axiológica. 

No entanto, os autores Vilches e Pérez (2010, p.3) enfatizam a importância e 

relevância na incorporação da letra A ao CTS, pois 

[...] aqueles que promovem a expressão CTSA não estão dizendo que A 
não está contido em CTS, mas, que se destinam a dar maior ênfase no 
aumento da educação científica, indo ao encontro de um tratamento 
particularmente inadequado de questões ambientais, mesmo quando 
relações CTS são incorporadas (VILCHES; PÉREZ, 2010, p. 3). 

Da mesma forma, estudos desenvolvidos por Silva (2009) mostram que, 

[...] com o agravamento das questões ambientais e a tomada de 
consciência por parte da população e das autoridades mundiais em 
diferentes níveis acerca das possíveis consequências da degradação 
ambiental corrente, introduziu-se, de maneira explícita, a questão ambiental. 
Foi então que alguns passaram a denominar o movimento como Ciência, 
Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) (SILVA, 2009, p. 31). 

Diante do exposto, utilizaremos o termo CTSA ao invés CTS quando nos 

referirmos a essa abordagem, uma vez que na literatura diversos trabalhos como, 

por exemplo, as pesquisas de Solbes e Vilches (2004), Marcondes et al. (2009), 

Vasconcellos e Santos (2008), Ricardo (2007), Lopes e Carvalho (2009) , Nunes e 

Dantas (2009), dentre outros, consolidam  a temática CTSA. 

Para ampliar a discussão e embasar a presente pesquisa, houve a 

necessidade da compreensão sobre a inserção do enfoque CTSA na Educação. 
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5.2 Movimento CTSA na Educação 

Mediante discussões acerca da importância de ter a sociedade como parte 

ativa e consciente sobre as questões do desenvolvimento da ciência, da tecnologia e 

os impactos positivos e negativos no ambiente, houve a preocupação de inserir esse 

enfoque na Educação com o objetivo de formar cidadãos críticos e atuantes. Embora 

as raízes do enfoque CTSA não se originaram nas bases da Educação, inserí-lo 

nessa área é justificável por  

Assegurar o estudo dos aspectos sociais da Ciência e da Tecnologia 
através dos processos educativos como atividade humana inerente ao 
homem (científico e tecnológico) em seu processo de desenvolvimento, mas 
enfatizando o poder explicativo e instrumental que tem nos contextos sócio-
políticos dados. (QUINTERO, 2010, p. 225). 

 No entanto, pensar o ensino nessa perspectiva, deve-se considerar uma 

reestruturação do currículo dos conteúdos de maneira que haja uma aproximação da 

ciência e da tecnologia às concepções voltadas ao contexto social, focando na 

formação para a cidadania. E, para que essa educação seja possível, Silva (2013) 

afirma que 

Um dos principais objetivos da utilização da abordagem CTS no âmbito 
educacional é possibilitar o desenvolvimento de uma reflexão crítica os 
estudantes no que diz respeito aos impactos sociais e ambientais 
produzidos decorrentes das novas tecnologias, podendo assim contribuir 
para a formação de uma concepção mais realista da natureza social e 
política da ciência e da tecnologia na sociedade contemporânea (SILVA, 
2013, p. 24). 

 Essa proposta inserida na Educação levanta reflexões sobre o que de fato 

deve ser priorizado na formação de jovens, se o ensino centrado apenas em 

conteúdos ou proporcionando uma mudança nas metodologias de ensino. Para que 

a abordagem CTSA se faça presente no contexto educacional, é preciso 

compreender os aspectos que envolvem a natureza da Ciência, da Tecnologia, da 

Sociedade e suas inter-relações (quadro 5). 

Quadro 5 - Nove aspectos da abordagem de CTS.  

ASPECTOS CTS ESCLARECIMENTOS 

1. Natureza da Ciência 
Ciência é uma busca de conhecimento dentro de 
uma perspectiva social. 

2. Natureza da Tecnologia 
Tecnologia envolve o uso do conhecimento 
científico e de outros conhecimentos para resolver 
problemas práticos. A humanidade sempre teve 
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tecnologia. 

3. Natureza da Sociedade 
A sociedade é uma instituição humana na qual 
ocorrem mudanças científicas e tecnológicas. 

4. Efeito da Ciência sobre a 
Tecnologia 

A produção de novos conhecimentos tem 
estimulado mudanças tecnológicas. 

5. Efeito da Tecnologia sobre 
a Sociedade 

A tecnologia disponível a um grupo humano 
influencia geralmente o estilo de vida do grupo. 

6. Efeito da Sociedade sobre 
a Ciência 

Através de investimento e outras pressões, a 
sociedade influencia a direção da pesquisa 
científica. 

7. Efeito da Ciência sobre a 
Sociedade 

Os desenvolvimentos de teorias científicas podem 
influenciar o pensamento das pessoas e as 
soluções de problemas. 

8. Efeito da Sociedade sobre 
a Tecnologia 

Pressões dos órgãos públicos e de empresas 
privadas podem influenciar a direção da solução do 
problema e, em consequência, promover 
mudanças tecnológicas. 

9. Efeito da Tecnologia sobre 
a Ciência 

A disponibilidade dos recursos tecnológicos limitará 
ou ampliará os progressos científicos. 

Fonte: McKavanagh e Maher (1982, p. 72) traduzido por (SANTOS; SCHNETZLER, 

2015, p. 69). 

Assim, percebe-se que o ensino baseado no movimento CTSA não tem a ver 

com abordagens tradicionais e conteudistas. Na verdade, representa um novo 

planejamento curricular em todos os níveis de ensino (ACEVEDO-DIAZ, 2009, p.35). 

Dessa forma, discutir as inter-relações entre Ciência-Tecnologia-Sociedade-

Ambiente no âmbito educacional é possibilitar a compreensão do ser cidadão e seu 

papel na sociedade. É possibilitar ao estudante a assumir uma postura crítica e 

questionadora num futuro próximo (PINHEIRO et al., 2007). 
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6 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Quem escolheu a busca não pode recusar a 
travessia (BOSI, 2003, p. 45). 

  

Neste capítulo apresenta-se a metodologia que foi utilizada neste trabalho, 

bem como a questão da pesquisa, a caracterização e os procedimentos 

metodológicos que foram adotados para o desenvolvimento desta. 

O estudo apresenta uma pesquisa de abordagem qualitativa que de acordo 

com Oliveira (2008), pode ser caracterizada como uma tentativa de explicar 

profundamente o significado e as características do resultado da informação colhida 

visando um estudo detalhado de determinado fato, objeto, grupo de pessoas ou um 

único ator social ou até mesmo um fenômeno. 

No caso desta pesquisa, foi importante a abordagem qualitativa por favorecer 

maior compreensão dos dados que foram obtidos e pelas particularidades de nosso 

objeto de estudo. 

6.1 Caracterização dos Campos e Participantes da Pesquisa 

Nos itens abaixo estão apresentadas a caracterização dos campos e dos 

participantes da pesquisa, justificando as escolhas e suas particularidades.  

6.1.1 Campos de Pesquisa 

A pesquisa foi vivenciada em duas instituições públicas de ensino, sendo uma 

delas de nível superior, que tinha o curso de Química-Licenciatura, e a outra de nível 

médio, ambas localizadas na cidade de Caruaru, agreste pernambucano.   

A escolha justificou-se pela Instituição de Ensino Superior - IES por ofertar o 

curso de Química/Licenciatura. E, com relação à escola de Ensino Básico, a escolha 

aconteceu por ser o campo de atuação dos licenciandos enquanto estagiários, uma 

vez que colocam em prática as atividades e discussões vivenciadas durante o curso. 
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6.1.2 Participantes da Pesquisa 

Os participantes da pesquisa que estão inseridos na IES foram os professores 

e estudantes do curso de Química – Licenciatura. Os professores, especificamente, 

aqueles que atuaram nos componentes curriculares que contemplem tanto as 

práticas de ensino como as atividades experimentais:  

 Laboratório de Química Geral (3º período);  

 Metodologias no Ensino de Química I e II (5º e 6º períodos);  

 Estágio Supervisionado II (7º período). 

O componente curricular Laboratório de Química Geral I foi escolhido por 

possuir pré-requisito importante como Química Geral I, em que conceitos teóricos 

basilares e principais devem ser aprendidos pelos licenciandos. O componente 

Metodologia no Ensino de Química I, além de ter o mesmo pré-requisito supracitado, 

a escolha justificou-se por promover o desenvolvimento de materiais didáticos 

envolvendo contextualização e abordagens de ensino voltado para Química Geral. A 

escolha da disciplina Metodologia no Ensino de Química II ocorreu por ter como pré-

requisito o componente curricular Metodologia no Ensino de Química I e por instigar 

os licenciandos a desenvolver materiais didáticos envolvendo contextualização 

voltados para o ensino da Química Orgânica. A justificativa da escolha do 

componente Estágio Supervisionado II ocorreu pelo fato de o discente desenvolver 

atividades de regência no Ensino Médio, o que possibilitou atender ao objetivo da 

pesquisa.  

Dessa forma, os discentes participantes da pesquisa foram aqueles que 

estavam vivenciando esses componentes (3º, 5º, 6º e 7º períodos) e que estavam 

cursando em períodos regulares. Já o professor da instituição de Ensino Médio foi o 

que estava trabalhando com o componente curricular Química e com disponibilidade 

de horário. 

Para preservar a identidade dos participantes, seus nomes não foram 

mencionados. As categorizações dos Docentes do Ensino Superior – DES (A, B, C e 

D), dos Estudantes do Curso de Química/Licenciatura – ECQ (A, B, C, D, E, F, G, H, 

I, J, K, L e M) e do Docente do Ensino Médio - DEM estão apresentadas nos 

quadros 6 e 7 a seguir:   
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Quadro 6 - Perfis dos professores participantes da pesquisa. 

Instituições Professor 

Componentes 
Curriculares 

que trabalharam 
durante o 

período da 
pesquisa 

Formação 
Inicial 

Pós-
Graduação 

Tempo de 
atuação 
como 

docente 

Docentes 
da IES 

DES-A 
Laboratório de 

Química Geral I 
Graduação 
em Química 

Mestrado em 
Química Teórica 
Computacional 

2 
semestres 

DES-B 
Metodologia do 

Ensino de 
Química I 

Licenciatura 
Plena em 
Biologia 

Doutorado em 
Química 

8 anos 

DES-C 
Estágio 

Supervisionado I 
Licenciatura 
em Química 

Doutorado em 
Química 

Inorgânica 
6 anos 

DES-D 
Metodologia do 

Ensino de 
Química II 

Graduação 
em Química 

Doutorado em 
Química 

9 anos 

Professor 
do Ensino 

Médio 
DEM Química 

Licenciatura 
em Química 

Especialização 
em 

Psicopedagogia 
11 anos 

Fonte: a própria autora. 

 
 

Quadro 7. Estudantes do Curso Química/Licenciatura. 

Período Estudantes 

3º Período 

ECQ-A 

ECQ-B 

ECQ-C 

ECQ-D 

5º Período 

ECQ-E 

ECQ-F 

ECQ-G 

ECQ-H 

6º Período 

ECQ-I 

ECQ-J 

ECQ-K 

7º Período 
ECQ-L 

ECQ-M 

Fonte: a própria autora. 

Salienta-se que a participação dos professores e licenciandos na pesquisa 

ocorreram de forma voluntária em todas as etapas da pesquisa. 
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6.2 Instrumentos da Pesquisa 

A pesquisa utilizou a análise documental, entrevistas semiestruturadas 

(apêndices A, B e C), oficinas didáticas (apêndices D e E) e observação (apêndice 

F). Ressalta-se que, as escolhas dos instrumentos foram feitas partindo das 

particularidades de nosso objeto de estudo na perspectiva de que os mesmos nos 

ajudaram a ampliar a compreensão do que pretendemos investigar.  

6.2.1 Análise Documental 

Destaca-se a análise documental pelo fato de que a mesma busca a 

identificação de informações de fatos em documentos a partir de focos ou hipóteses 

de interesse (LÜDKE; ANDRÉ, 2015, p. 45). Ainda, permite-se realizar 

representações da informação primária do texto original de outro modo por 

intermédio de procedimentos de transformação, visando facilitar consultas 

posteriores, “sendo a fase preliminar da constituição de um serviço de 

documentação ou de um banco de dados” (BARDIN, 2011, p.51).  

Assim, a análise documental foi importante para fundamentar esta pesquisa, 

além de ter permitido obter algum parâmetro sobre a temática escolhida dentro do 

campo científico. Para isso, foram analisados os seguintes documentos da 

Instituição de Ensino Superior - IES: Projeto Pedagógico do Curso - PPC de Química 

– Licenciatura (anexo A) e ementas dos componentes curriculares investigados 

(anexos B, C, D e E). Os documentos da escola do Ensino Básico foram o Projeto 

Político Pedagógico – PPP (anexo F) e livro didático, observando os aspectos do 

movimento CTSA. 

6.2.2 Entrevista semiestruturada 

A entrevista, segundo Minayo (2009, p. 65) pode fornecer dados que 

“referem-se a informações diretamente construídas no diálogo com o indivíduo 

entrevistado e tratam da reflexão do próprio sujeito sobre a realidade vivenciada”. 

Assim, optou-se pela entrevista semiestruturada “[...] porque a mesma possibilita um 

processo, que apesar das questões orientadoras existentes, permite uma forma 

mais livre, com espaços para interpelações” (CUNHA, 2005, p. 105), além de 

permitir uma relação direta com os sujeitos.  
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Nesse tipo de entrevista há a possibilidade de maior abertura e proximidade 

entre entrevistador e entrevistado e essa interação favorece além de respostas 

espontâneas, tocar em assuntos mais complexos e delicados, possibilitando a partir 

do discurso do entrevistado novas perguntas para elucidar questões que surgem, 

permitindo ao entrevistador intervir, conduzindo o entrevistado à questão central de 

estudo caso fuja do tema (BONI; QUARESMA, 2005). 

Pontuam-se a partir dos estudos de Ludke e André (2015), alguns aspectos 

importantes que nos levam a optar pela entrevista, pois  

permite a captação imediata e coerente de informação desejada [...]. Uma 
entrevista bem feita pode permitir o tratamento de assuntos [...], como 
temas de natureza complexa e de escolhas nitidamente individuais. Pode 
permitir o aprofundamento de pontos levantados por outras técnicas de 
coletas de alcance mais superficial (LUDKE; ANDRÉ, 2015, p. 39). 

Assim, o uso da entrevista para investigação de concepções dos participantes 

torna-se mais adequado para esta pesquisa. 

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas de forma voluntária e pré-

agendadas com os docentes do curso Química/Licenciatura, professores da 

Educação Básica e licenciandos. Salienta-se que os participantes da pesquisa 

assinaram o Termo Consentimento Livre e Esclarecimento (TCLE). Ressalta-se que 

os riscos que poderiam ter ocorrido aos participantes foram possíveis 

constrangimentos.  

6.2.3 Observação  

Associada ou não a outras técnicas, a observação é um dos principais 

métodos de investigação por possibilitar ao observador uma relação estreita com o 

fenômeno pesquisado, acompanhando “in loco as experiências diárias dos sujeitos” 

(LÜDKE; ANDRÉ, 2015, p.31). 

Para isso, foi necessário definir critérios que orientassem a observação para 

torná-la um instrumento válido e fidedigno, como por exemplo, determinar ‘o que’ e 

‘como observar’ com antecedência para evitar registros de situações irrelevantes e 

focar no que é importante para a investigação (LÜDKE; ANDRÉ, 2015, p.30).  

Embora haja várias formas de realizar os registros, Minayo afirma que  

o principal instrumento de trabalho de observação é o chamado ‘diário de 
campo’, que nada mais é que um caderninho, uma caneta, ou um arquivo 
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eletrônico no qual escrevemos todas as informações que não fazem parte 
do material formal de entrevistas em suas várias modalidades (MINAYO, 
2013, p. 72). 

 O mais prudente é realizar as anotações em momentos próximos às 

observações para que nenhuma informação seja perdida. 

Dependendo do propósito de uma pesquisa, o observador poderá delimitar o 

grau de envolvimento com os sujeitos participantes, bem como, em algumas 

situações, evitar explicar de forma clara o que se pretende investigar para não 

interferir no comportamento dos participantes. Assim, baseando-se nos estudos 

realizados por Buford Junker (1971), que tratam das variações da participação do 

observador dentro de um continuum da observação, Lüdke e André (2015) citam o 

participante total; participante como observador; observador como participante; e 

observador total. 

 Dialogando com os objetivos desta pesquisa, o papel desempenhado pelo 

pesquisador foi o de “observador participante”. Nessa posição, além de a identidade 

do observador e os objetivos aos quais se pretendem são revelados desde o início, 

possibilita o acesso a uma grande variedade de informações. Ressalta-se que as 

observações ocorreram de forma orientada de acordo com o apêndice F. 

6.3 Procedimentos de Pesquisa 

A presente pesquisa foi desenvolvida em três etapas, apresentadas a seguir. 

6.3.1 Aplicação dos instrumentos (etapa 1): 

Nesta fase inicial foram realizadas a análise documental, as entrevistas 

semiestruturadas, as aplicações dos questionários e as observações das oficinas 

didáticas, as quais ocorreram em momentos distintos. 

Momento 1 – Foi destinado à análise documental: 

 PPC de Química/Licenciatura da IES; 

 Ementa das disciplinas de Metodologias no Ensino de Química I e II; 

Estágio Supervisionado II e Laboratório de Química Geral I do Curso 

Química/Licenciatura da IES; 

 PPP da escola de Ensino Básico; 
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 Livro didático 

Momento 2 – Envolveu a realização das entrevistas semiestruturadas com os 

docentes do curso Química/Licenciatura, um professor da instituição de Ensino 

Básico e licenciandos dos 3º, 5º, 6º e 7º períodos. Com relação aos discentes, 

inicialmente, voluntariaram-se 4 (quatro) de cada período, totalizando 16 

participantes. No entanto, um dos licenciandos do 6º período e dois do 7º período 

desistiram de participar da pesquisa, permanecendo 13 estudantes.  

Momento 3 – Observações das atividades apresentadas pelos participantes das 

oficinas que se basearam (i) nas questões problemáticas, elaboração de hipóteses e 

conteúdos com a abordagem CTSA, com o uso da contextualização realizado pelos 

licenciandos e (ii) pelo professor da Educação Básica baseadas na abordagem 

CTSA após às intervenções. 

As entrevistas foram utilizadas para obtenção de dados que auxiliaram na 

análise das relações existentes entre as concepções de professores de ambas as 

instituições de ensino, superior e básica, e licenciandos sobre a abordagem CTSA, 

atendendo ao primeiro objetivo da pesquisa. A análise documental serviu para 

verificar a presença da abordagem CTSA nos conteúdos propostos no livro didático 

e analisar a inserção da temática CTSA nos componentes curriculares no curso de 

Química/Licenciatura e na escola, atendendo ao segundo e terceiro objetivos.  Por 

fim, as observações auxiliaram na análise das contribuições de uma intervenção 

para (re)construção de práticas metodológicas dos conteúdos relacionados ao 

Ensino de Química que promoveram discussões das inter-relações existentes entre 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, atendendo ao quarto objetivo. 

6.3.2 Oficinas Didáticas (etapa 2) 

As oficinas foram destinadas à ação do pesquisador com a finalidade de 

contribuir para a (re) construção de práticas metodológicas dos conteúdos 

relacionados no Ensino de Química que promovam discussões das inter-relações 

existentes entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente aos licenciandos e 

professores da Educação Básica. 
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6.3.2.1 Oficina Didática para os Licenciandos 

A sequência didática foi desenvolvida no componente curricular Metodologia 

do Ensino de Química I do Curso de Química/Licenciatura da IES (apêndice D), pelo 

fato da disciplina orientar o estudo epistemológico e didático dos conceitos de 

química geral abordados na Educação Básica envolvendo a contextualização 

histórica e/ou sociocultural do conhecimento. 

Para o seu desenvolvimento foram necessários três encontros de duas horas, 

totalizando seis horas. Foram utilizados computador, Data Show, Livros Didáticos e 

textos (anexos G, H, I e J) para fundamentar as discussões. Participaram dessa 

oficina 24 estudantes que foram organizados em quatro grupos para melhor 

distribuição das atividades.  Salientamos que a participação em todas as etapas da 

pesquisa ocorreu de forma voluntária e que a ausência dos demais licenciandos não 

prejudicou essa etapa da pesquisa. 

As discussões ocorreram acerca da abordagem CTSA, suas características 

no ensino e a contextualização. Foram solicitados aos discentes que, em grupos, 

elaborassem questões problemáticas locais vivenciadas por eles, os quais 

elencaram possíveis hipóteses para resolução, vislumbrando questões sociais, 

ambientais e conceitos químicos. Em seguida, os estudantes pesquisaram os 

conteúdos de química nos livros didáticos que auxiliariam na confirmação e/ou 

refutação das hipóteses.  

Posteriormente foram realizadas reflexões das interações da abordagem 

CTSA sobre as temáticas escolhidas e os resultados encontrados, promovendo uma 

tomada de decisão por parte dos discentes. Após essa vivência, como fechamento 

da oficina, foram realizadas apresentações dos planos de aulas elaborados por eles 

(Apêndice D). 

6.3.2.2 Oficina Didática para o professor do Ensino Básico 

Essa sequência didática foi destinada ao professor do Ensino Básico, 

participante da pesquisa, que trabalhou com o componente curricular Química 

(apêndice E).  

Para a realização desse momento, ocorreram anteriormente as análises da 

concepção do professor a partir da entrevista semiestruturada e do livro didático 
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utilizado por ele. Diante dos resultados obtidos, a oficina foi estruturada e ocorreu  

em um encontro posterior com duração de três horas mediante discussões sobre a 

temática. Percebeu-se que o professor tinha conhecimento sobre a abordagem 

CTSA a partir dos princípios norteadores encontrados em sua fala. Diante disso, a 

intervenção ocorreu através de discussões e reflexões sobre a prática metodologia 

do professor, seguida de uma exposição dialogada acerca do surgimento do 

movimento CTSA, a necessidade de reflexão para a tomada de decisão, os efeitos 

da tecnologia sobre a ciência, possibilitando a ampliação de sua metodologia no 

ensino. 

6.4 Análise dos Dados 

Dialogando com os instrumentos escolhidos, para a realização da análise 

dos dados coletados, inicialmente foi utilizada a análise de conteúdo por apresentar 

um conjunto de técnicas de análises das comunicações que utilizam 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens indicadoras (quantitativas ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) dessas mensagens (BARDIN, 2011, p.48). 

Ainda segundo a autora, esta análise se constitui de várias técnicas onde 

se busca descrever o conteúdo emitido no processo de comunicação, seja ele por 

meio de falas ou de textos, sendo organizada em três etapas: (i) pré-análise, (ii) 

exploração do material e (iii) o tratamento dos resultados: a inferência e a 

interpretação. 

Na pré-análise compreende-se a leitura flutuante, o que requer o contato 

direto e intenso com o campo de estudo, reformulando hipóteses ou pressupostos. 

Durante a etapa da exploração do material, o investigador buscará encontrar 

categorias que serão expressões ou palavras significativas em função das quais o 

conteúdo de uma fala será organizado. O tratamento dos resultados consiste em 

realizar operações estatísticas para maior validação os resultados brutos, com a 

finalidade de torná-los significativos, sendo permitida a elaboração de quadros e 

diagramas. Dessa forma, torna-se possível propor inferências e realizar 

interpretações. Salienta-se que, para a interpretação, o pesquisador necessita 

recorrer ao referencial teórico com o intuito de embasar as análises (BARDIN, 2011, 

p.131). 
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Posteriormente a esses três momentos foram realizadas a codificação e a 

categorização. No que tange à codificação, “corresponde a uma transformação – 

segundo regras precisas – dos dados brutos do texto, transformação esta que, por 

recorte, agregação e enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo, 

ou da sua expressão” (BARDIN, 2011, p. 133). Já a categorização, consiste na 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação 
e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os 
critérios previamente definidos. As categorias são rubricas ou classes, as 
quais reúnem um grupo de elementos [...] sob um título genérico, 
agrupamento esse efetuado em razão dos caracteres comuns destes 
elementos (BARDIN, 2011, p. 147). 

Ressalta-se que, outros autores propõem fases semelhantes à de Bardin 

com mudança de nomenclatura, mas que em nada alteram o processo em si. 

A construção das categorias foi realizada em momento posterior às três 

etapas (pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados).  Após a 

análise, foi realizada a triangulação dos dados, tendo em vista o uso de vários 

instrumentos nesta pesquisa. A triangulação dos dados visa “contribuir no 

enriquecimento da compreensão de um fenômeno sob o olhar de múltiplas 

perspectivas” para obtenção de dados mais completos e detalhados possíveis 

(AZEVEDO et al, 2013). Assim, ocorreu o cruzamento dos dados a partir da 

discussão dos resultados. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

É tempo de travessia: e, se não ousarmos 
fazê-la, teremos ficado, para sempre à 
margem de nós mesmos (ANDRADE, F. T, 
19--). 

 

Neste capítulo está presente a discussão dos resultados obtidos após a análise 

dos dados. Primeiramente, apresentamos as concepções dos professores, dos 

licenciandos e do professor da Educação Básica em relação à abordagem CTSA.  

Em seguida, apresentamos a análise do LD utilizado pelo professor do Ensino Médio 

em relação à presença dos princípios CTSA nos conteúdos. Posteriormente, 

apresentamos a análise das ementas dos componentes curriculares do curso 

Química/Licenciatura e os resultados e discussão das oficinas. 

7.1 Concepções dos Professores e Discentes. 

As concepções que os professores têm sobre o ensino podem influenciar, 

através de suas próprias práticas, a formação dos estudantes em quaisquer níveis. 

Na busca de compreender as concepções sobre a abordagem CTSA foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas com os participantes da pesquisa. 

Com relação às entrevistas, de acordo com as respostas dos participantes, 

foram eleitas algumas categorias temáticas a posteriori, tais como conhecimento 

sobre o termo CTSA, Contextualização e abordagem CTSA e formação de 

professor. 

7.1.1 Conhecimento sobre o termo CTSA 

Ao serem indagados sobre o que eles compreendiam sobre a abordagem, os 

professores DES-B, DES-C e DES-D expressaram saber sobre CTSA, como é 

possível observar nas seguintes falas: 

DES-B: “O CTSA eu compreendo como uma inserção de como trabalhar aspectos 

da Ciência, da Tecnologia, da sociedade e ambiente como o todo”. 

DES-C: “CTSA cabe dentro da contextualização porque você considera aspectos de 

ciência, tecnologia, sociedade e ambiente”. 
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DES-D: “Então, CTSA é uma abordagem, um movimento que envolve ciência, 

tecnologia, sociedade e ambiente, é uma forma de você materializar uma 

abordagem contextualizada [...]”. 

Pode-se perceber que as concepções dos professores estão bastante ligadas 

à abordagem contextualizada. Isso é bastante positivo, uma vez que há a presença 

da mudança de como pensar a prática de ensino em relação à formação dos 

licenciandos. 

Já o Docente do Ensino Médio – DEM, apesar de não conhecer a sigla CTSA, 

mas as palavras Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, mencionou que “seria 

o que é contextualizado, trabalhando [...] através do contexto social, das 

necessidades sociais, das aplicações sociais”.  

A partir dessa fala, percebe-se que a concepção sobre CTSA vai mais além 

da contextualização quando menciona a respeito das necessidades e aplicações 

sociais. De acordo com os aspectos do enfoque CTSA (quadro 5), as necessidades 

sociais estão relacionadas ao efeito da sociedade sobre a ciência e as aplicações 

sociais estão voltadas para natureza da tecnologia, em que o conhecimento é 

utilização e aplicado. 

Quadro 5 - Nove aspectos da abordagem de CTS.  

ASPECTOS CTS ESCLARECIMENTOS 

1. Natureza da Ciência 
Ciência é uma busca de conhecimento dentro de 
uma perspectiva social. 

2. Natureza da Tecnologia 

Tecnologia envolve o uso do conhecimento 
científico e de outros conhecimentos para resolver 
problemas práticos. A humanidade sempre teve 
tecnologia. 

3. Natureza da Sociedade 
A sociedade é uma instituição humana na qual 
ocorrem mudanças científicas e tecnológicas. 

4. Efeito da Ciência sobre a 
Tecnologia 

A produção de novos conhecimentos tem 
estimulado mudanças tecnológicas. 

5. Efeito da Tecnologia sobre 
a Sociedade 

A tecnologia disponível a um grupo humano 
influencia geralmente o estilo de vida do grupo. 

6. Efeito da Sociedade sobre 
a Ciência 

Através de investimento e outras pressões, a 
sociedade influencia a direção da pesquisa 
científica. 

7. Efeito da Ciência sobre a 
Os desenvolvimentos de teorias científicas podem 
influenciar o pensamento das pessoas e as 
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Sociedade soluções de problemas. 

8. Efeito da Sociedade sobre 
a Tecnologia 

Pressões dos órgãos públicos e de empresas 
privadas podem influenciar a direção da solução do 
problema e, em consequência, promover 
mudanças tecnológicas. 

9. Efeito da Tecnologia sobre 
a Ciência 

A disponibilidade dos recursos tecnológicos limitará 
ou ampliará os progressos científicos. 

Fonte: McKavanagh e Maher (1982, p. 72) traduzido por Santos e Schnetzler (2015, 
p. 69). 

Já o professor DES-A, nunca ouviu falar sobre a abordagem. Acredita-se que 

isso se deve ao fato de que durante a sua formação profissional não houve 

discussão, nem leitura a respeito. No entanto, reflexões sobre a natureza da ciência, 

as implicações da ciência e tecnologia na sociedade e no meio ambiente deveriam 

fazer parte na formação de qualquer profissional, uma vez que “a ciência não é uma 

atividade neutra e o seu desenvolvimento está diretamente imbricado com os 

aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais” (SANTOS; 

MORTIMER, 2001, p. 2).     

Para os licenciandos, as concepções que eles apresentam na maioria das 

vezes dizem muito sobre a prática metodológica que os professores formadores 

desenvolvem nas aulas durante o curso. As experiências vivenciadas a partir da 

abordagem CTSA podem contribuir para a formação do futuro docente, 

possibilitando desenvolver metodologias que superem o ensino que enfatize apenas 

conteúdos. 

Nesse sentido, com relação aos estudantes do curso de 

Química/Licenciatura, os discentes do 3º período afirmaram não conhecer sobre o 

movimento CTSA, conforme relatos abaixo.  

ECQ-C: “Sobre CTSA, de fato, não entendo nada. Assim, não conheço pelo nome, 

de fato nunca ouvi falar”. 

ECQ-D: “Nunca ouvi falar sobre o tema. Nenhum texto, nem apresentação de aula, 

nada”. 

É compreensível os licenciandos do 3º período não saberem informações 

sobre o enfoque CTSA porque não foi possível identificar nas falas dos demais 

estudantes algum componente curricular que tenham vivenciado de alguma maneira 

tal abordagem, de acordo com o quadro 8.  
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 Para Santos e Schnetzler (2015), 

Pode-se dizer que o objetivo central do ensino de Química para formar o 
cidadão é preparar o indivíduo para que ele compreenda e faça uso das 
informações químicas básicas necessárias para a sua participação efetiva 
na sociedade tecnológica em que vive (SANTOS; SCHNETZLER, 2015, p. 
101). 

 Nesse sentido, a ausência da abordagem CTSA nos componentes básicos de 

Química pode levar os licenciandos a terem dificuldades de correlacionarem os 

conteúdos a um contexto social. 

 No entanto, à medida que os demais licenciandos dos períodos seguintes 

foram sendo entrevistados, foi possível perceber que eles conheciam a abordagem 

CTSA, como podemos observar em algumas falas a seguir: 

ECQ-F: “Eu sei que é uma área referente à Ciência, Tecnologia, Sociedade e meio 

Ambiente. Mas assim, a abordagem mais aprofundada eu ainda não tive”. 

ECQ-G: “Eu entendo que é uma forma de aprendizagem, uma forma de promover a 

aprendizagem e de atender às necessidades, é... de acordo com a sociedade, de 

acordo com o tipo de aluno que a gente está encontrando atualmente”. 

ECQ-L: “É trabalhando em conjunto com a sociedade, levando a ciência para eles 

em conjunto com a tecnologia. [...] Relacionar a Ciência com a Tecnologia, 

envolvendo a sociedade e você como professor”. 

 Contudo, percebe-se que as concepções apresentadas pelos licenciandos 

são superficiais por não terem mencionado as inter-relações existentes Ciência-

Tecnologia-Sociedade-Ambiente, o processo de reflexão para a tomada de decisão 

que são aspectos primordiais que norteiam o movimento CTSA. 

 De acordo com Vacheski, 

O professor atuante na perspectiva CTS tem a possibilidade de contribuir 
para a formação de cidadãos capazes de participar e de se posicionar 
diante das discussões atuais e polêmicas que permeiam a nossa sociedade 
em locais como: conselhos municipais de educação e meio ambiente, 
associação de moradores, associação de proteção ao meio ambiente, em 
comissões das câmaras municipais, entre outros (VACHESKI, 2016, p. 25). 

 No entanto, para que essa atuação seja real, apenas conhecer o movimento 

superficialmente não dará o suporte necessário para desenvolver essa formação tão 

almejada. 
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 Os licenciandos também mencionaram ter vivenciado, em algum momento, a 

abordagem CTSA em outros componentes, conforme o quadro 8 a seguir. 

Quadro 8 - Componentes curriculares que os licenciandos vivenciaram/vivenciando 
a abordagem CTSA. 

Componentes 
Curriculares 

3º Período 5º Período 6º Período 7º Período 

EC
Q-A 

EC
Q-B 

EC
Q-C 

EC
Q-D 

EC
Q-E 

EC
Q-F 

EC
Q-G 

EC
Q-H 

EC
Q-I 

EC
Q-J 

EC
Q-K 

EC
Q-L 

EC
Q-M 

Ecologia e 
Química 

- - - - X         

Introdução à 
Química 

- - - -  X        

Metodologia no 
Ensino de 
Química I 

- - - -  X X  X X X X X 

Metodologia no 
Ensino de 
Química II 

- - - -    X X X X   

Avaliação - - - -   X       

Didáticas - - - -  X       X 

Pedagógicas - - - -    X      

Estágio 
Supervisionado 

II 
- - - -        X X 

Fonte: a própria autora. 

Embora alguns componentes curriculares citados pelos licenciandos não 

façam parte da pesquisa, é possível perceber que os mais citados contemplam em 

suas ementas (Anexos II e III) a abordagem CTSA relacionada à produção de 

materiais didáticos para o Ensino Médio, considerando os aspectos das interações 

entre Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente. O que reflete no componente 

curricular de Estágio Supervisionado II (anexo IV) no momento da elaboração de 

projetos, planos de aulas pelos licenciandos, uma vez que já vivenciaram uma 

discussão dessas interações. 

  No entanto, percebe-se que os licenciandos não mencionaram componentes 

que abrangem a área específica do curso. De acordo com estudos realizados por 

Maldaner (2006), o que geralmente ocorre é nos cursos de formação de professores 

é que 

Enquanto os professores universitários ligados ao departamento e institutos 
das chamadas ciências básicas mantêm a convicção de que basta uma 
formação científica básica para preparar bons professores para o Ensino 
Médio, os professores da formação pedagógica percebem a falta de uma 
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visa clara e mais consistente dos conteúdos específicos, por parte dos 
licenciandos, de tal maneira que lhes permita uma reelaboração 
pedagógica, tornando-os disponíveis e adequados à aprendizagem das 
crianças e adolescentes (MALDANER, 2006, p. 44). 

 Essa ausência da presença da abordagem CTSA nos componentes 

curriculares específicos do curso pode proporcionar lacunas na formação dos 

licenciandos, podendo apresentar dificuldades em exercer seu papel de mediador do 

conhecimento e na inserção da contextualização dos conteúdos com a finalidade de 

facilitar a aprendizagem dos estudantes da educação básica. 

 

7.1.2 Contextualização e abordagem CTSA 

 A contextualização dos conteúdos com a utilização de temas sociais, 

envolvendo a problematização de situações reais é algo bastante discutido e 

defendido por (FERNANDES; MARQUES; DELIZOICOV, 2016; SILVA; 

MARCONDES, 2014; COSTA; SANTOS, 2015), principalmente relacionado ao 

ensino de Química na Educação Básica e na formação docente. 

Com base nesse direcionamento, foi possível perceber a relação entre a 

contextualização e a abordagem CTSA nas falas dos entrevistados quando foram 

indagados sobre a importância dessa abordagem com o ensino da Química, como 

podemos observar nas seguintes respostas de alguns professores: 

DES-B: O que nós observamos geralmente é que os alunos tendem a fazer 

perguntas como qual a importância daqueles conceitos, onde eles irão ver na vida 

deles... Procuro mostrar que a Química permeia por todos esses aspectos e assim 

podemos diminuir a abstração da química, [...] expondo acontecimentos que fazem 

parte do dia a dia da sociedade, como por exemplo, drogas, alcoolismo, questões 

ambientais, tecnologias que são desenvolvidas [...]. 

DES-C: Ensinar ao aluno trazendo contextos que envolvem ciência, tecnologia, 

sociedade, envolve questões sociais, mostrando que aqueles conceitos que ele 

aprende na escola têm significado em termos de formação para ele enquanto 

cidadão. Embora às vezes na escola os conteúdos estejam muito presos às 

questões de nomenclatura, de memorização ou de relação de cálculo. [...] não que 

isso não seja importante, mas acho que só isso não mostra ao aluno qual é o real 

significado dele está aprendendo esses conceitos. 
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 De acordo com Rodriguez (2015, p. 58), a garantia da efetivação da 

abordagem CTSA na formação tem a ver com o papel protagonista que os 

professores desenvolvem, favorecendo a motivação de ser trabalhado na Educação 

Básica nessa perspectiva.  

Com relação à contextualização, os docentes mostram-se engajados em 

formar professores que busquem relacionar os conteúdos científicos a questões que 

necessitam ser discutidas e refletidas dentro do ambiente escolar. O que dialoga 

com as ementas dos componentes curriculares (anexos C e D), uma vez que busca 

envolver a contextualização histórica e/ou sociocultural do conhecimento e a 

articulação teoria-prática. 

 Rodriguez (2015) apoiado em Azevedo (1996) apresenta as principais 

motivações que os professores precisam conhecer para a promoção da Educação 

com abordagem CTSA:  

a) proporcionar uma visão mais adequada da Ciência e da Tecnologia 
situando-as no contexto profissional dos professores. b) Dar coerência 
epistemológica à prática educativa desenvolvida. c) melhorar as atitudes 
frente à aprendizagem de Ciência e de tecnologia. d) potenciar a dimensão 
ética na Educação em Ciências por meio da educação em valores e e) 
conseguir um maior espaço acadêmico para a prática docente neste 
enfoque (RODRIGUEZ, 2015, p. 59). 

 Entendendo-se o papel da Educação, a abordagem CTSA é inserida no 

ensino com o objetivo muito mais além do que servir para atrair a atenção dos 

estudantes, mas para formar cidadãos ativos na sociedade (AULER, 2002). 

 Em relação aos licenciandos, apenas um estudante do 3º período mencionou 

a respeito de ter vivenciado a contextualização. Porém, não fez nenhuma inferência 

sobre a abordagem CTSA.  

 Apesar dos docentes apresentarem concepções bem fundamentadas sobre 

essa categoria, apenas 45% dos licenciandos dos demais períodos relacionaram as 

características da contextualização com os princípios CTSA, como podemos ver nas 

seguintes falas:  

ECQ-J: [...] a contextualização [né] que é muito a questão do aluno é... na sala de 

aula ter o entendimento e lá fora tentar relacionar o conceito na prática [...]. 

ECQ-K: [...] explicar com relação que tanto fazia chamar CTS ou CTSA mais que a 

parte ambiental estava envolvida em todo o contexto. 
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 Apesar dos licenciandos vivenciarem e discutirem essa abordagem em 

algumas disciplinas, relacionando-as ao quantitativo de componentes curriculares 

que frequentam durante o curso, é possível que a compreensão sobre a 

contextualização termine ficando fragilizada. 

 De acordo com Maldaner (2006, p. 212), as características do Ensino Médio 

têm se mantido: “descontextualizado, fragmentado, isolado em disciplinas, sem 

utilidade intelectual ou prática, preparatório para o vestibular, de pouco valor 

formativo e educativo para o mundo vivido das pessoas, etc.”. 

 Isso levanta reflexões sobre quais bagagens os recém-licenciados estão de 

fato levando para as escolas em relação a metodologias, abordagens de ensino, 

concepções sobre seu papel social e da Educação. Pensar numa formação de 

professor com a vivência da abordagem CTSA pode contribuir para a superação do 

ensino descontextualizado que ainda permanecem na maioria das escolas. 

7.1.3 Abordagem CTSA e formação de professor 

 A presença da abordagem CTSA no curso de formação de professores tem a 

possibilidade de desenvolver práticas metodológicas diferenciadas que possam 

contribuir na aprendizagem do estudante da educação básica, seja superando a 

ausência de contexto social no ensino dos conteúdos, seja na formação cidadã. 

 Nessa perspectiva, os docentes do curso de Química/Licenciatura ao ser 

indagados sobre a importância dessa abordagem na formação inicial do professor, 

mostraram ter o cuidado de inserir discussões e reflexões sobre questões sociais, 

como podemos observar nas falas a seguir: 

DCQ-B: Porque o que nós observamos geralmente é que os alunos [licenciandos] 

tendem a se fazer perguntas como qual a importância daqueles conceitos? Onde 

eles [estudantes da educação básica] vão ver na vida deles?  Então, quando eu 

procuro trazer é mostrando que a química [...] permeia por todos esses aspectos e 

assim podemos diminuir a abstração da química [...], que não deixem aquela coisa 

bruta. [...] Então é de suma importância nessa conquista diária, nessa formação 

desse professor, na construção dessa identidade docente. Então eu vejo por esse 

lado de organizar esses conceitos a partir da interação da ciência, da tecnologia, da 

sociedade e do meio ambiente. 
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DCQ-C: Eu vejo que muitas vezes os alunos da licenciatura eles têm muito essa 

dificuldade. Estão mais preocupados com as questões dos conceitos em si, do que 

no significado que esses conceitos vão ter para os alunos. Então tento incluir a 

questão do CTSA quando eu trabalho metodologia com eles. [...] Nos estágios, [...] a 

gente viu a questão dos conteúdos procedimentais, atitudinais e conceituais, e 

quando a gente vai para nos conteúdos atitudinais o CTSA cai muito bem.  No 

sentido de que tipo de cidadão eu quero formar na escola, será que se eu 

desenvolver, fizer meu aluno refletir sobre determinadas questões a partir de 

conteúdos que estou trabalhando em sala de aula, será que isso também não é 

importante?  [...]. 

DCQ-D: [...] essa prática ocorre no entendimento que a gente tem que construir com 

os alunos do que é esse movimento CTSA, do que é essa abordagem 

contextualizada ou de como pode ser essa abordagem contextualizada, porque 

existem diferentes níveis diferentes momentos para utilização seja na sensibilização 

do aluno (educação básica), seja na mobilização de conteúdos já apreendido em 

diferentes contextos, seja na problematização desses conteúdos para que haja a 

compreensão desses conceitos dentro do contexto. Então, assim na prática 

acontece desse jeito, muito sobre o movimento, muito sobre o processo de 

contextualização. Mas por exemplo, isso não significa dizer que o movimento CTSA 

ou que a abordagem contextualizada ela precisa necessariamente só acontecer nas 

disciplinas de ensino. 

 De acordo com Chrispino (2016, p. 84) baseando-se em Yanger (1991), 

afirma que “CTS significa enfocar debates correntes e tentativas de sua solução 

como a melhor maneira de se preparar as pessoas para exercerem a cidadania no 

futuro”. Faz-se necessário promover essa mudança de postura frente ao ensino dos 

conteúdos que ainda em dias atuais se concentra em conceitos químicos, como foi 

possível verificar na fala do DCQ-C. 

 Segundo Nóvoa (1995, p. 25), a formação do professor precisa ser baseada 

na reflexão crítica sobre as práticas de forma que a (re)construção da identidade 

pessoal seja permanente. 

 Outra questão que foi possível perceber é que, de acordo com DCQ-D, a 

discussão sobre a abordagem CTSA ocorre mais nos componentes pedagógicos, 

confirmando que o licenciando ECQ-C na categoria anterior. 
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 O que define a prática do professor não são exclusivamente os estudos sobre 

metodologias de ensino, didáticas e experiências em estágios. A abordagem CTSA 

inserida nos componentes pedagógicos não garante uma formação que proporcione 

meios suficientes para a prática profissional. A presença do diálogo entre os 

componentes específicos e pedagógicos pode possibilitar maiores contribuições 

para a formação (MALDANER, 2006).  

 Compreender a aplicabilidade e implicações dos conceitos químicos na 

saúde, no meio ambiente, na tecnologia, por exemplo. Outra possibilidade seria 

compreender a construção sócio-histórica do conhecimento químico, como as 

mudanças de paradigmas dos modelos atômicos mediante o contexto da época, 

para que licenciandos tenham condições de discutir esses conceitos de forma 

contextualizada na Educação Básica, auxiliando o aluno a compreender que a 

ciência é mutável. Entender que a experimentação não serve apenas para confirmar 

teorias, mas faz parte do processo de investigação e construção do conhecimento.

 E apesar do professor DCQ-A não conhecer a abordagem CTSA, nas aulas 

de Laboratório de Química Geral I, busca realizar discussões acerca dos conceitos 

que estão sendo vistos durante a prática experimental, evitando que os licenciandos 

sigam o roteiro como uma receita de bolo, conforme podemos observar na fala a 

seguir: 

DES-A: “A gente faz o experimento e na aula subsequente, a gente discute esse 

experimento e sua teoria, [...]. Essa aula de discussão está aí justamente para 

auxiliá-los a entenderem o que fizeram lá [no experimento], [...]. Porque às vezes só 

fazer o experimento é apenas seguir aquela tal de receita, você vai lá no 

experimento, vê lá o roteiro e desempenha todos os processos em sequência e não 

o porquê que está fazendo.” 

Isso é um passo positivo, pois proporciona aos licenciandos uma vivência 

diferente do tradicional, ainda que seja uma mudança muito tímida. 

7.2 Análise do Livro Didático 

Tendo em vista a importância do Livro Didático – LD na prática do professor, 

buscou-se analisar de que forma a abordagem CTSA está presente nos conteúdos 

propostos no LD. 
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Para isso, identificou-se o livro utilizado pelo Docente do Ensino Médio – DEM 

no momento deste trabalho (quadro 9). 

Quadro 9 – Livro Didático utilizado pelo professor. 

Coleção Título Autor Editora Vol. Ano PNLD 

Ser Protagonista Química ANTUNES, M. T. SM 1 2013 2015 

Fonte: a própria autora. 

 Para realização da análise, foram utilizados alguns critérios do Guia do PNLD 

2015 (BRASIL, 2014) que dialogam com a abordagem CTSA. Assim, foram criadas 

as seguintes categorias: (i) construção sócio-histórica da ciência, (ii) 

contextualização dos conteúdos a partir de temas sociais, (iii) proposta de resolução 

de situações-problemas reais e (iv) presença das inter-relações entre Ciência-

Tecnologia-Sociedade-Ambiente. O capítulo escolhido para análise foi o 12, o qual 

evidencia as funções inorgânicas: ácidos e bases, cujos temas estavam sendo 

trabalhados pelo professor da educação básica. 

7.2.1 Construção sócio-histórica da ciência 

 No início da apresentação do conteúdo, o LD apresenta a teoria Arrhenius 

descrevendo os caminhos e reflexões da descoberta de soluções eletrolíticas e não-

eletrolíticas, utilizadas para definição de substâncias ácidas e básicas a partir do 

conceito da condutibilidade elétrica de algumas soluções (p. 207). 

 Essa forma de apresentação do conteúdo é importante para que o estudante 

possa perceber como ocorreu a construção da teoria de Arrhenius, apesar de não 

ser mencionado nada a respeito do momento histórico que o teórico estaria vivendo 

no momento. 

 Uma apresentação tímida, no entanto, mais elaborada do contexto sócio-

histórico está relacionada com a história do sabão na humanidade (p. 214), desde os 

povos pré-históricos a partir da observação de espumas até os dias atuais com a 

reação de saponificação. 

 Faz necessário que os estudantes compreendam que a ciência é uma 

construção humana e, que dependendo do momento histórico, ela passa por 

mudanças de paradigmas (KUHN, 1997). E dessa forma, discussões sobre as 
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potencialidades e limitações do conhecimento científico poderão contribuir para a 

formação mais crítica do estudante (SANTOS; SCHNETZLER, 2015, p. 76). 

 No entanto, percebe-se que se o professor não tiver essa compreensão, os 

estudantes apenas com leituras do texto no livro provavelmente não conseguirão ter 

essa visão sobre a ciência. 

7.2.2 Contextualização dos conteúdos a partir de temas sociais 

 A contextualização presente no LD está relacionada a substâncias e 

informações do cotidiano como, por exemplo, a “vitamina C, ácido ascórbico, 

representa duas propriedades: uma química e outra biológica. Em elação à primeira 

propriedade, a vitamina é um ácido” (p. 208). Também apresenta os principais 

ácidos e suas aplicações, como ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido clorídrico e ácido 

fosfórico. 

 A partir do momento que o estudante consegue perceber ligações entre os 

conceitos e seu cotidiano, a aprendizagem passa a fazer sentido. No entanto, 

segundo Santos (2007), 

Para muitos, a simples menção do cotidiano já significa contextualização. 
Mas será que a simples menção de processos físicos, químicos e biológicos 
do cotidiano torna o ensino dessas ciências mais relevante para o aluno? 
Será que o aluno aprenderá ciência mais facilmente com tal ensino? Muitas 
vezes, essa aparente contextualização é colocada apenas como um pano 
de fundo para encobrir a abstração excessiva de um ensino puramente 
conceitual, enciclopédico, de cultura de almanaque (SANTOS, 2007, p. 5). 

 Para que a contextualização na perspectiva CTSA seja inserida no ensino, é 

necessário haver temas sociais para que os conteúdos sejam inseridos no processo, 

o que não é possível perceber no livro.  

Os conteúdos são apresentados a partir de classificações, conforme 

afirmações de Lutfi (2005 p. 57-59). Nesse caso, a ênfase dada aos conteúdos pode 

levar o estudante a se apegar em decorar as regras e classificações do que a 

compreensão sobre o conceito científico, favorecendo uma aprendizagem 

superficial. 
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7.2.3 Proposta de resolução de situações-problemas reais 

 A resolução de situações-problemas reais tem a ver com a contextualização 

com temais sociais cujos conteúdos na perspectiva da abordagem CTSA são 

vivenciados de forma a ajudar a dar soluções possíveis à problemática elaborada. 

 A atividade experimental proposta pelo LD está relacionada com a obtenção 

de indicadores naturais extraídos do repolho roxo, da beterraba e de pétalas de rosa 

com o objetivo de conhecer seus comportamentos em soluções ácidas, básicas e 

neutras. Após a extração e realização da categorização das cores dos indicadores 

nos meios mencionados, o problema a ser solucionado é descobrir a classificação 

de uma amostra-problema oferecida pelo professor (p. 220). 

 Apesar de o LD propor práticas que promova a participação dos estudantes 

nas etapas de elaboração, percebe-se que essa atividade evidencia apenas o 

conteúdo, uma vez que o problema é identificar a amostra desconhecida fornecida 

pelo professor. De acordo com Auler (2007, p. 2), “o ponto de partida para a 

aprendizagem devem ser situações-problema, de preferência relativas a contextos 

reais”.  

 A presença da resolução de problemas reais possibilita ao estudante refletir 

sobre possíveis soluções viáveis socialmente, levando-o ao exercício de tomada de 

decisão. Essa vivência pode promover condições para que ele compreenda seu 

papel na sociedade e exerça sua cidadania frente a questões semelhantes, que 

apenas a aprendizagem por conteúdos não consiga contribuir. 

7.2.4 Presença das inter-relações entre Ciência-Tecnologia-Sociedade-

Ambiente 

A partir da análise do LD verificamos que, normalmente, há uma página 

reservada em cada capítulo para Ciência, Tecnologia e Sociedade.  No capítulo 

analisado, por exemplo, o tema retratado é relacionado à “nova ameaça para os 

recifes de corais: acidificação dos oceanos ligada ao aumento de CO2 pode 

comprometer ecossistemas marinhos” (p. 222), seguido do texto com informações a 

respeito das consequências da acidificação, como a redução da vida marinha.   

 Nesse texto estão inseridos conteúdos sobre o potencial hidrogeniônico – pH, 

ácido e base de forma contextualizada, remetendo a reflexão sobre o aquecimento 
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global e a importância do equilíbrio químico da água.  Ao final do texto são 

apresentadas algumas questões que o estudante necessita discutir e responder 

quimicamente. 

 Nessa perspectiva, é possível promover diversas discussões acerca da 

temática sobre o que poderia ser feito para minimizar o processo de acidificação, as 

implicações dos efeitos tecnológicos na sociedade e ambiente, bem como ações de 

leis ambientais vigentes, dentre outras possibilidades. 

 Assim, faz-se necessária a compreensão de como a abordagem CTSA está 

inserida tanto no curso de Química/Licenciatura quanto na escola a partir dos 

documentos que norteiam as práticas dos professores. 

7.3 Inserção da abordagem CTSA 

7.3.1 No curso Química/Licenciatura 

 A seguir estão apresentadas as análises realizadas do PPC de 

Química/Licenciatura e ementa dos componentes curriculares investigados. 

7.3.1.1 PPC do curso de Química/Licenciatura 

 Para análise do PPC foram realizados recortes para a escolha das unidades 

de registros, sendo considerados trechos que convergem com o objetivo desta 

pesquisa. Dessa forma, considerou-se o objetivo do curso, as competências e 

habilidades a serem desenvolvidas pelos licenciandos durante o curso em relação à 

formação profissional. 

 Para esses trechos foram criadas categorias como (i) presença dos princípios 

da abordagem CTSA, (ii) ausência do termo CTSA e (iii) possibilidade de 

desenvolver a abordagem na Educação Básica pelos licenciandos. 

Presença dos princípios norteadores da abordagem CTSA 

As concepções sobre Ciência têm influenciado as práticas pedagógicas para 

o ensino e aprendizagem de conceitos científicos, levando à compreensão 

equivocada sobre sua neutralidade. A falta do entendimento de que “a Ciência é um 

construto social que tem estreitas relações com a tecnologia e o meio ambiente” 
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pode dificultar o desenvolvimento de práticas metodológicas inovadoras e 

condizentes com as necessidades que o contexto social atual exprime (GARCIA-

RUIZ; MAGAÑA; ALONSO, 2014, p. 269). No entanto, quando esse entendimento 

se faz presente, tanto pelo professor formador quanto pelo professor da educação 

básica, torna-se “uma alternativa para o estudo da Ciência com o enfoque CTSA1” 

(ibid).  

O PPC apresenta em alguns trechos referentes a competências e habilidades 

a seres desenvolvidas pelos licenciandos ao longo do curso a presença de princípios 

norteadores da abordagem CTSA, como se pode observar no quadro 10 a seguir: 

Quadro 10 - Análise da presença dos princípios norteadores da abordagem 
CTSA. 

Categoria Trechos analisados Unidades de Registros 

Presença dos 
princípios 

norteadores 
da 

abordagem 
CTSA 

Formação pessoal 

"Ter uma visão crítica com relação ao 
papel social da Ciência e à sua 
natureza epistemológica, 
compreendendo o processo histórico-
social de sua construção." 

Compreensão de Química 

"Reconhecer a Química como uma 
construção humana e compreender os 
aspectos históricos de sua produção e 
suas relações com o contexto cultural, 
socioeconômico e político." 

Ensino de Química 

"Compreender e avaliar criticamente 
os aspectos sociais, tecnológicos, 
ambientais, políticos e éticos 
relacionados às aplicações da 
Química na sociedade." 

Formação Profissional 
"Ter consciência da importância social 
da profissão como possibilidade de 
desenvolvimento social e coletivo." 

Fonte: a própria autora. 

 Apesar de os princípios não serem o foco principal do curso de 

Química/Licenciatura, pode-se perceber que se espera uma formação consciente 

em relação com os aspectos filosóficos da Ciência. Isso se torna fundamental para a 

desmistificação dos estereótipos criados ao longo da construção humana de que a 

                                            
1 Inclusão da letra A pela autora deste projeto para inserir o termo Ambiente. Salienta-se que no trabalho 

citado, o termo encontra-se referenciado nas linhas seguintes. 
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Ciência, além de ser considerada neutra, as teorias formuladas e estudadas até os 

dias atuais são consideradas verdades absolutas (MORTIMER, 2001, p. 2). 

 Para desenvolver tais competências e habilidades descritas no PPC, a 

reflexão das inter-relações existentes entre Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente 

pode se tornar uma grande aliada, uma vez que poderá levar a discussões acerca 

do desenvolvimento da Ciência, suas influências na sociedade ao longo da 

construção humana, bem como em relação à visão distorcida da Química devido 

suas aplicações sem considerar os aspectos sociais, éticos e ambientais. 

 Em relação aos licenciandos adquirirem “consciência da importância social da 

profissão como possibilidade de desenvolvimento social e coletivo” (quadro 10) tem 

a ver com o entendimento de que o papel do professor, enquanto profissional, não é 

apenas em relação ao cumprimento dos conteúdos propostos por programas 

educacionais (AULER, 2002), mas, além disso, promover discussões e reflexões 

para possíveis tomadas de decisões na sociedade, pelos educandos da educação 

básica, promovendo uma formação para a cidadania (SILVA; MARCONDES, 2010, 

p. 20). 

 Contudo, para que os licenciandos possam desenvolver tamanha 

desenvoltura enquanto profissionais, os professores formadores tendo o 

conhecimento da presença de princípios norteadores do enfoque CTSA no PPC do 

curso, podem possibilitar vivências de práticas metodológicas diferenciadas aos 

licenciandos, que contemplem a reflexão das inter-relações entre Ciência-

Tecnologia-Sociedade-Ambiente no ensino da Química durante a formação. 

 Por outro lado, essa falta de percepção possivelmente deve-se ao fato de os 

professores formadores não terem tido em suas formações tal abordagem 

(FONTES; SILVA, 2004). 

 

Ausência do termo CTSA 

 O PPC por ser um documento institucional e estruturador do curso, orienta 

toda prática pedagógica, bem como apresenta todos os saberes necessários à 

formação profissional. Nessa perspectiva, foi analisada a presença do termo CTSA 

ou menção sobre a abordagem CTSA inserida no contexto da formação dos 

licenciandos. 
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 Foi observada a ausência do termo CTSA nos trechos analisados. Isso é um 

achado importante o que poderá auxiliar na compreensão das possíveis informações 

apresentadas nas entrevistas. 

 Diante disso, realizando uma análise mais crítica a respeito dessa ausência, 

possivelmente, o que pode ocorrer aos licenciandos é não vivenciarem a abordagem 

CTSA com práticas que vislumbrem a contextualização de situações-problemas 

reais, assim como discussão sobre a natureza da Ciência e as inter-relações 

existentes entre Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente, ou até mesmo levar ao 

não conhecimento de tal abordagem.  

 Nessa perspectiva, embora haja a presença de princípios norteadores da 

abordagem CTSA no PPC, caso professores e licenciandos não tenham 

conhecimento do que venha a ser o enfoque CTSA, pelo fato de ter ausência do 

termo, tal abordagem pode passar despercebida numa simples leitura do 

documento. 

 Outro olhar sobre essa ausência presente no PPC seria o fato de os cursos 

de formação inicial, segundo Fonte e Silva (2004) não contemplarem a 

implementação da abordagem CTSA. E, por sua vez, a formação termina 

vislumbrando o acompanhamento de novas exigências para a educação científica, 

com a transformação das aulas de ciências em “contextos diversificados, agradáveis 

e motivadores da aprendizagem da Ciência” (FONTES; CARDOSO, 2006, p. 16). 

 

Possibilidade de desenvolver a abordagem CTSA na Educação Básica 

 Com relação à prática pedagógica dos licenciandos enquanto futuros 

profissionais da educação, segundo Firme (2007, p. 51), “a implementação da 

abordagem CTSA no ensino de Ciências, e em particular, no ensino de Química, 

sugere uma reflexão sobre possíveis mudanças das concepções, das crenças, dos 

valores e das práticas pedagógicas do professorado”.  

 Nessa perspectiva, o PPC do curso de Química/Licenciatura denota a 

possibilidade do desenvolvimento da abordagem CTSA na educação básica, uma 

vez que no objetivo do curso assegura o desenvolvimento de uma prática 

pedagógica que seja comprometida com o desenvolvimento social, ambiental, 

científico e tecnológico. E com relação às competências e habilidades a serem 



71 
 

desenvolvidas pelos licenciandos relacionadas ao ensino de Química, prevê uma 

compreensão e avaliação de forma crítica os aspectos sociais, tecnológicos, 

ambientais, políticos e éticos relacionados às aplicações da Química na sociedade. 

 Dessa forma, é possível perceber que o ensino de Química pode ser 

difundido a partir de práticas que superem a aprendizagem por regras, decorar 

fórmulas e símbolos, com excesso de repetições sistemáticas e sem o uso de 

contextualização, como Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) defendem. Assim, 

a abordagem CTSA pode atuar nesse sentido, levando a aprendizagem de conceitos 

de forma articulada com o contexto social. 

 Nesse sentido, analisar as ementas dos componentes curriculares é umas 

das formas de compreender de que maneira a abordagem CTSA está inserida na 

formação dos licenciandos. 

7.3.1.2 Componentes Curriculares 

As ementas dos componentes curriculares são de suma importância para a 

prática docente porque nelas estão presentes as orientações necessárias para 

elaboração dos planos de ensino. Dessa forma, foram analisados trechos das 

ementas, dos objetivos e das metodologias, acerca de (i) a presença da abordagem 

CTSA, (ii) da presença do termo CTSA e (iii) de discussões sobre essa abordagem. 

Os componentes curriculares analisados foram Laboratório de Química Geral 

I (anexo B), Metodologia no Ensino de Química I (anexo C), Metodologia no Ensino 

de Química II (anexo D) e Estágio Supervisionado II (anexo E).  

 

Laboratório de Química Geral I 

Com relação à presença dos princípios da abordagem CTSA, pode-se 

observar a aproximação com o processo de construção do conhecimento científico a 

partir de atividades experimentais por investigação. As atividades experimentais por 

investigação promovem uma postura mais ativa dos estudantes em que participam 

de situações problemas, coletas de dados, elaboração de hipóteses, argumentação 

e, o mais importante, discussão e reflexão sobre o erro. De acordo com Suart e 

Marcondes (2008),  
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[...] se o estudante tiver a oportunidade de acompanhar e interpretar as 
etapas da investigação, ele possivelmente será capaz de elaborar 
hipóteses, testá-las e discuti-las, aprendendo sobre os fenômenos químicos 
estudados e os conceitos que os explicam, alcançando os objetivos de uma 
aula experimental, a qual privilegia o desenvolvimento de habilidades 
cognitivas e o raciocínio lógico (SUART; MARCONDES, 2008, p.2). 

 Dessa forma, os licenciandos têm a oportunidade de vivenciar as atividades 

experimentais por outra ótica, não se restringindo, exclusivamente a obter os 

mesmos resultados esperados nos roteiros pré-elaborados. 

 No entanto, não foi possível encontrar indícios da presença do termo CTSA 

nem de discussões sobre a abordagem mencionada, de acordo com o quadro 11. 

Quadro 11 – Unidades de análises do componente curricular Laboratório de 
Química Geral I. 

Componente Ementa Objetivo Metodologia 

Laboratório de 
Química Geral I 

Experimentos 

abordando conceitos 
relacionados aos 
conteúdos gerais da 
química: separação de 
misturas, 
termoquímica, 

equilíbrio físico, 
equilíbrio químico, 
eletroquímica, cinética 
química 

Desenvolver no aluno 
a capacidade 
investigativa, bem 
como aptidões para 
monitorar, por 
observação e por 
medição, propriedades 
e transformações 
químicas. E ainda 
capacitar o aluno para 

elaboração de 
relatórios. 

A dinâmica do 
componente curricular 
será desenvolvida por 
meio de aulas práticas 
no laboratório de 

química, com 
realização de 
experimentos por parte 
dos alunos com 
supervisão e 
orientação do 
professor. 

 Fonte: a própria autora. 

 Uma das possibilidades de inserção da abordagem CTSA nesse componente 

que poderia ser considerada seria a reflexão sobre quais implicações do descarte 

inadequado dos rejeitos após as práticas experimentais, juntamente com propostas 

de conscientização para promover a mudança de postura em relação a essa 

problemática. Apesar do PPC do curso apresentar a política de gestão de resíduos, 

essa reflexão na disciplina oportunizaria aos licenciandos uma vivência dentro do 

real contexto social. 

 

Metodologias no Ensino de Química I e II 

 Com relação aos princípios da abordagem CTSA em ambos os componentes, 

foi possível identificar vários aspectos, de acordo com Santos e Schnerzler (2015, p. 

66), conforme apresentado no quadro 12. 
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Quadro 12 – Aspectos da abordagem CTSA nos componentes curriculares Metodologias no 
Ensino de Química II. 

Foco da 
Análise 

Metodologia no Ensino de 
Química I 

Metodologia no Ensino de 
Química II 

Aspectos da 
abordagem 

CTSA 

Ementas 

1. Estudo epistemológico e 

didático dos conceitos de 
Química Geral abordados no 
Ensino Fundamental e 
Médio da Educação Básica; 

1. Estudo epistemológico e 
didático dos conceitos de 
Química Orgânica abordados 
no Ensino Fundamental e 
Médio da Educação Básica;  

1. Natureza da 
ciência; Relação 
entre Natureza 
da ciência e a 
sociedade; 

2. Elaboração de materiais 
didáticos para Química 
Geral (softwares, 
experimentos, textos, aulas 
e avaliações) envolvendo a 
contextualização histórica 
e/ou sociocultural do 
conhecimento; 

2. Elaboração de materiais 
didáticos para Química 
Orgânica (softwares, 
experimentos, textos, aulas e 
avaliações) envolvendo a 
contextualização histórica 
e/ou sócio-cultural do 
conhecimento; 

2. Efeito da 
ciência sobre a 
sociedade; 
Efeito da 
sociedade sobre 
a ciência; 

Objetivos 

3. Identificar visões 
deformadas da ciência 
transmitidas por professores 
do ensino médio afetam o 
ensino de Química Geral;  

3. Identificar como as visões 
deformadas da ciência 
transmitidas por professores 
do ensino médio afetam o 
ensino de Química Orgânica;  

3. Natureza da 
Ciência; 

4. Compreender as 

consequências das visões 
deformadas dos professores 
sobre a Natureza da Ciência 
(NdC) e suas implicações 
para o ensino de Ciências/ 
Química. 

4. Compreender as 
consequências das visões 
deformadas dos professores 
sobre a Natureza da Ciência 
(NdC) e suas implicações 
para o ensino de 
Ciências/Química Orgânica;  

4. Natureza da 
Sociedade; 
Natureza da 
Ciência; 

5. Produzir material didático 
para o ensino médio de 
Química considerando a 
contextualização histórica 
e/ou sóciocultural do 
conhecimento de química. 

5. Produzir material didático 
para o ensino médio de 
Química Orgânica 
considerando a 
contextualização histórica 
e/ou sóciocultural do 
conhecimento de química. 

5. Efeito da 
ciência sobre a 
sociedade; 
Efeito da 
sociedade sobre 
a ciência. 

Fonte: a própria autora. 

  A presença do enfoque CTSA nesses componentes mostra o quanto o curso 

de Química/Licenciatura investigado pode contribuir na Educação Básica, formando 

professores com concepções consideradas inovadoras no ensino de ciências.  

 Com relação à presença do termo CTSA e discussões sobre a abordagem foi 

possível identificar em ambas as disciplinas nos objetivos, o que dá ainda mais 

condições para que os licenciandos compreendam as inter-relações entre Ciência-
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Tecnologia-Sociedade-Ambiente através das vivências e trocas de saberes para 

que, em conjunto com os docentes possam refletir e desenvolver metodologias que 

contribuam não só para a aprendizagem dos conteúdos químicos, mas a formação 

cidadão tão almejada. 

 

Estágio Supervisionado II 

 O Estágio é um dos componentes ansiados pelos licenciandos por 

proporcionar a aproximação com o ambiente escolar. É nessa disciplina que os 

futuros professores começam a por em prática as abordagens, as trocas e 

atividades experimentais vivenciadas e discutidas até então.  

 Nesse sentido, ao analisar a presença da abordagem CTSA, a presença do 

termo CTSA e indícios de discussões sobre a abordagem mencionada nenhum 

elemento foi encontrado. 

No entanto, uma vez que os licenciandos terem cursados os componentes 

curriculares Metodologias no Ensino de Química I e II, espera-se que as atividades 

propostas pelo plano de Estágio Supervisionado II, tais como elaboração de plano 

de aula, elaboração de estratégias didáticas, execução de regências, sejam 

baseadas nas discussões e estudos da abordagem CTSA. 

Apesar de não haver a presença da abordagem CTSA nesse componente, a 

prática do professor responsável pela disciplina no momento da pesquisa mostra a 

preocupação de propor atividades para que haja, por parte dos licenciandos, uma 

mudança de postura frente à ação pedagógica, conforme é mostrado em sua fala a 

seguir. 

DES-C: “Esse semestre eu fiz um trabalho com os alunos [licenciandos] que eles 

teriam que propor um tema, para do tema fazer propostas que fossem contemplando 

esses conteúdos que a gente está muito preso ao conceitual: o aluno precisa saber. 

Agora, os outros [conceitos] parece que não são importantes. Então dessa forma eu 

também tento incluir o CTSA. Mas os nossos alunos eu acho que devido à formação 

que a gente tem na educação básica, a gente fica muito preso enquanto professor, 

enquanto está em formação, no sentido de reproduzir, embora a gente às vezes 

critique, ache que não foi a melhor forma. Mas a gente acaba meio que sendo, 
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inconscientemente, motivado a reproduzir aquilo [...] que a gente já sabe que não é 

o mais apropriado”. 

 Essa fala representa o quanto há a necessidade de maiores discussões e 

reflexões sobre metodologias de ensino que possam contribuir na aprendizagem não 

apenas da dimensão conceitual, mas também na dimensão atitudinal. E, de acordo 

com Felício e Oliveira, é nesse momento da vivência do estágio que  

contribui, por um lado, para que os professores-formadores desenvolvam 
um processo permanente de reflexão em torno do Projeto Pedagógico, do 
Currículo Oficial do curso e de sua própria prática em sala e aula, e, por 
outro lado, contribui para formação prática do futuro professor.” (FELÍCIO; 
OLIVEIRA, 2008, p. 223). 

 Dessa forma, esse exercício de ação-reflexão-ação da prática e a 

possibilidade de inserção de outras abordagens como a CTSA no curso de formação 

pode auxiliar na construção da identidade do ser professor. 

 As ações que esse professor desenvolve na educação básica, além de suas 

próprias concepções, são influenciadas e norteadas de acordo com o que a 

instituição de ensino se propõe. Nesse sentido, foi necessário analisar a presença 

da abordagem CTSA na escola que o professor participante desenvolve sua prática. 

7.3.2 Na escola 

Para encontrar a inserção do movimento CTSA na escola, analisou-se o 

Projeto Político Pedagógico – PPP considerando a presença dos princípios CTSA.  

Em todo o documento não há a menção sobre o termo CTSA. No entanto, foi 

possível encontrar nos objetivos dos níveis de ensino a presença dos princípios 

norteadores do movimento (quadro 13). 
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Quadro 13 – Presença dos princípios CTSA no PPP. 

Categoria Aspectos CTSA Unidades de análise Esclarecimentos 

Princípios CTSA 

Natureza da 
Sociedade 

Desenvolver nos 
educandos a 
capacidade de 
construção de valores 

Reconhecimento 
da universalidade 
de princípios 
éticos 
multiculturais. 

Efeito da Ciência 
sobre a sociedade 

aprender os 
conhecimentos 
necessários para a 
tomada de decisões, 

Postura de 
resolver 
problemas reais a 
partir do 
conhecimento 
científico. 

Reflexão sobre as 
inter-relações 

cidadãos críticos e 
autênticos 

Formação cidadã 

Fonte: a própria autora. 

Percebe-se que a escola se preocupa com a formação cidadã, que a 

aprendizagem dos estudantes proporcione o desenvolvimento de uma postura 

questionadora frente às problemáticas sociais as quais estejam inseridos. 

No entanto, de acordo com Santos e Schnetzler (2015, p. 88), para 

desenvolver a capacidade de tomada de decisões, é necessário que os estudantes 

compreendam a natureza na ciência e do seu papel na sociedade. E, para isso, os 

estudantes precisam adquirir conhecimentos básicos em relação ao processo 

histórico da ciência para que entendam as potencialidades e limitações do 

conhecimento científico. 

Dessa forma, os professores precisam conhecer os princípios do movimento 

CTSA para nortearem suas metodologias de ensino, atendendo aos objetivos do 

PPP da escola. Então, como ação da pesquisadora, foram ofertadas oficina 

didáticas para promover uma maior compreensão sobre a abordagem referida, além 

de reflexos sobre a metodologia de ensino para Educação Básica. 
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8 AÇÃO DO PESQUISADOR: OFICINAS DIDÁTICAS 

A gente se forma como educador 
permanentemente na prática e na reflexão 
sobre a prática (FREIRE, 2006, p. 58). 

 

Esse momento foi destinado à ação da pesquisadora deste trabalho, 

promovendo reflexões sobre as práticas docentes referentes às metodologias de 

ensino para a educação básica.  

Dessa forma, diante dos resultados da análise em relação às respostas dos 

entrevistados, foram propostas duas oficinas, uma para os licenciandos e outra para 

o professor da educação básica. Os detalhamentos das oficinas estão descritas nos 

apêndices D e E. 

8.1 Oficina para os Licenciandos 

Analisando as apresentações, com relação ao tema Água e estados de 

agregação (anexo K), foi possível identificar a presença da abordagem CTSA a 

partir de vários aspectos, tais como a presença de um problema real, proposta para 

a solução do problema, contextualização dos conteúdos, promovendo a reflexão 

para a tomada de decisão. 

Inicialmente, o grupo 1 apresentou uma imagem (Figura 1) retratando a seca 

com foco no contexto social local a partir de reportagens locais e mundiais.  

Figura 1. Slides 2 e 3 da apresentação do grupo 1. 

 
Fonte: arquivo da autora. 

 Em seguida, o grupo apresentou a questão problema: “Mas de que forma 

podemos fazer para evitar desperdiçar tanta água?”. Posteriormente, apresentou 
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uma proposta para a resolução do problema que foi o uso da planta mandacaru 

(Cereus jamacaru) in natura que é própria da região como polímero natural para o 

tratamento de água de barreiro (Figura 2). 

Figura 2. Apresentação do experimento 
realizado após pesquisa (slide 10). 

 
Fonte: arquivo da autora. 

 A justificativa para a elaboração desse problema foi de promover condições 

reais de revitalizar a água que fica disponível para a população nos tempos de seca, 

como podemos ver na seguinte fala: 

ECQ-F: “Normalmente em lugares secos a única água encontrada é a água que fica 

nos barreiros e poços, [...] assim, com essa técnica acessível ao aluno, ele poderá 

utilizar na sua vivência no dia-a-dia. [...] Não basta trazer um exemplo que não vai 

mudar a vida do aluno. É interessante trazer algo que os alunos utilizem na vida 

deles”. 

 De acordo com Silva e Marcondes (2014), 

enfatizar situações problemáticas reais, de forma crítica, que possibilitem ao 
aluno desenvolver competências e habilidades específicas como analisar 
dados, informações, argumentar, avaliar e tomar decisões a respeito da 
situação (SLVA; MARCONDES, 2014, p. 22). 

 Nesse sentido, foi possível perceber que a proposta elaborada pelo grupo 1 

considerou a inserção dos conteúdos dentro do contexto social, possibilitando uma 

mudança de vida dos estudantes. Segundo Santos (2007), o ensino na perspectiva 

CTSA consiste no uso da contextualização de conteúdos com a abordagem social 

que instigue a reflexão para tomada de decisão, levando em consideração a 
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necessidade da compreensão da natureza da ciência e seu papel da sociedade e 

ambiente.  

 Nessa atividade foi possível identificar a natureza da ciência, o processo de 

construção do conhecimento científico, tomada de decisão frente a uma 

problemática real e possibilidade de uma formação cidadã e atuante na sociedade. 

 No grupo 2 a proposta apresentada foi intitulada Tabela periódica e a saúde 

(anexo L). Inicialmente foi discutido o histórico sobre a Tabela Periódica abordando 

uma imagem (Figura 3) relacionando elementos químicos com o corpo humano, com 

intuito de instigar a curiosidade dos estudantes. O relato do discente ECQ-E traz 

esta relação:  

ECQ-E: Se estamos estudando química e a química estuda a matéria, então, de que 

somos feitos? [...] De quais substâncias e elementos químicos somos formados? [...] 

De elementos que estão na tabela periódica. Durante o caminhar da vida o nosso 

corpo vai perdendo e ganhando elementos, massa muscular... E o nosso corpo 

precisa de alguma fonte para se manter”. 

Figura 3. Relação entre os elementos 
químicos e o corpo humano (slide 4). 

 
Fonte: arquivo da autora. 

 Essa maneira de abordar o conteúdo dialoga com os PCNEM por enfatizarem 

a superação da “ligação artificial entre o conhecimento químico e o cotidiano, 

restringindo-se a exemplos apresentados como ilustrações ao final de algum 

conteúdo” (BRASIL, 2002b, p. 93).  

Em seguida, para instigar a reflexão pelos estudantes, o grupo 2 apresentou 

as porcentagens dos elementos químicos que estão presentes no  corpo humano.  
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 Posteriormente, a partir do uso de charges houve uma discussão sobre a 

ingestão de suplementos versus frutas e a apresentação do questionamento sobre o 

que ambos haviam em comum.  

O que geralmente ocorre no processo de ensino sobre a Tabela Periódica é a 

ênfase nas repetições dos elementos químicos para serem decorados pelos 

estudantes do ensino médio, sem a compreensão de como esses elementos estão 

presentes na vida da humanidade, conforme explicam Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2011, p. 32-33).  

Além de relacionar os elementos com a alimentação, o grupo 2 trouxe na 

atividade, as diversas aplicações dos elementos químicos radioativos na medicina 

(Figura 4) em prol da saúde humana. 

Figura 4. Aplicações dos elementos químicos 
radioativos na medicina (slide 10). 

 
Fonte: arquivo da autora. 

 Analisando essa segunda atividade pode-se perceber a presença dos 

aspectos CTSA através da contextualização social a partir da relação entre os 

elementos e a alimentação. Possibilitando aos estudantes da educação básica 

refletirem sobre a alimentação adequada e assim poder escolher melhor os produtos 

no supermercado, por exemplo. Também, encontram-se os efeitos da ciência na 

sociedade a partir do uso da radioatividade na medicina, dando condições de 

tratamento de várias doenças. 

 No grupo 3, o conteúdo abordado foi Ligações Covalentes (anexo M). A 

proposta de aula apresenta substâncias do cotidiano que são formadas a partir da 
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ligação covalente, como o dióxido de carbono (CO2),  formol (metanal), o monóxido 

de carbono (CO) e o ozônio (O3).  

 Primeiramente, o grupo discutiu sobre a relação entre o dióxido de carbono e 

o cotidiano do aluno com o intuito de aproximá-los ao conceito (Figura 5). 

Figura 5. Relação entre o dióxido de 
carbono e o cotidiano do aluno. 

 
Fonte: arquivo da autora. 

Foi possível perceber a inserção da abordagem CTSA na proposta dos 

licenciandos por referenciar discussões sobre a presença do CO2 em vários 

contextos, dentre eles na realização da fotossíntese, na contribuição no 

aquecimento globais pela emissão de altas concentrações dessa substância pelos 

automóveis, a presença desse gás em bebidas gaseificadas como refrigerantes, 

bem como em extintores.  

E, a partir dessas reflexões, o grupo propôs estratégias para minimizar a 

emissão do CO2, como podemos observar na fala a seguir: 

ECQ-G: “Algumas estratégias seriam priorizar a compra de veículos que emitam 

uma quantidade menor dessa substância, da preferência ao uso de transporte 

público e também o reflorestamento”. 

Apesar de não haver a presença da contextualização defendida por Santos 

(2007), foi possivel observar a presença do ensino CTSA mostrado no quadro 3, em 

que apresenta os aspectos desse ensino.  

Outra possibilidade de trabalhar as Ligações Covalentes, que o grupo 

apresentou, foi a menção e a provocação de reflexões sobre os tratamentos de 

cabelos que ocorrem em salões de beleza para deixá-los mais lisos (Figura 6).  
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Figura 6. O uso de formol no cotidiano. 

 
Fonte: arquivo da autora. 

 Nessa proposta foi possível perceber uma aproximação em relação às 

influências entre a ciência e a tecnologia na sociedade e no meio, uma vez que o 

grupo promove essa reflexão sobre a presença de formol em produtos estéticos e a 

preocupação com o descarte dessas embalagens, conforme a seguinte fala: 

ECQ-G: “A questão estética hoje não é só levada para as mulheres, mas de uma 

forma geral em relação ao cabelo. E infelizmente  a maioria dos produtos têm formol. 

A gente sabe que o formol traz grande malefício para a saúde e o descarte de 

embalagens desses produtos no meio ambiente pode gerar contaminação também”. 

 Através dessa fala percebe-se uma forma de superação do ensino tradicional 

com foco apenas no conteúdo, mostrando outras possibilidades com o uso da  

discussão, da reflexão, favorecendo a conscientização quanto ao uso de certos 

produtos. 

 Analisando a apresentação do grupo 4 intitulada Ácidos e a chuva ácida 

(anexo N), foi possível encontrar vários aspectos do movimento CTSA.  

 Inicialmente, o grupo começou a apresentação trazendo o contexto histórico 

sobre a chuva ácida e em seguida uma charge crítica, buscando instigar sobre qual 

mensagem estava sendo passada (Figura 7). 

 Mostrar o contexto histórico sobre a chuva ácida numa aula possibilita aos 

alunos uma compreensão muito mais ampla sobre o tema e que não é algo tão 

recente, além de provocar a reflexão sobre as implicações do interesse econômico 

em detrimento do meio ambiente. 

 



83 
 

Figura 7. Contexto histórico sobre a chuva ácida (slide 3). 

 
Fonte: arquivo da autora. 

 Em seguida, o grupo mostrou as reações químicas que dão origem à 

formação das chuva ácida (Figura 8). 

Figura 8. Equações químicas representando a 
formação da chuva ácida (slide 5). 

 
Fonte: arquivo da autora. 

 No entanto, o grupo não enfatizou exclusivamente o ensino das equações e 

reações químicas, mas a partir delas inseriu outras questões consideradas 

importantes para o ensino CTSA,  como pode ser observado na seguinte fala: 

ECQ-H: “O objetivo disso é focar na reação que ocorre na atmosfera. É mostrar 

esses gases tóxicos que são emitidos por escapamentos de automóveis, de 

indústrias, eles lá na atmosfera levam a formação de compostos que fazem parte da 
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chuva ácida. Isso justifica o porquê das brigas, das leis, das multas que têm que 

acontecer [...]. Então, o objetivo dessa equação é essa discussão”. 

 Foi possível perceber que o grupo aproximou-se com o que Santos e 

Schnetzler (2015) defendem em relação ao ensino com a abordagem CTSA quando 

afirmam que  

[...] ensino CTS será aquele que apresenta uma visão crítica sobre as 
implicações sociais da Ciência, no sentido das relações de poder e das 
implicações mais amplas da tecnologia em termos de suas consequências 
em uma perspectiva de justiça social (SANTOS; SCHNETZLER, 2015, p. 
74). 

 Nesse sentido proporcionar reflexões sobre o interesse econômico com foco 

nas relações de poder existentes entre o setor industrial e o Meio Ambiente leva o 

estudante  a ter uma maior visão do contexto social em que está inserido e ter 

condições de questionar, reinvindicar, propor soluções possíveis e, assim, exercer 

seu papel como cidadão. 

 Diante do exposto foi possível perceber as contribuições da oficina para uma 

melhor compreensão e aprofundamento sobre a abordagem CTSA e o 

conhecimento das possibilidades de formação a partir de sua inserção no ensino de 

Química. No entanto, no momento de finalização, um dos participantes mencionou 

como fator limitante o tempo gasto para elaboração do material didático apresentado 

nessa perspectiva de ensino. 

A oficina didática também foi ofertada ao professor da Educação Básica, 

proporcionando reflexões sobre a própria prática, discutindo  os aspectos do 

enfoque CTSA. 

8.2  Oficina para o Professor da Educação Básica 

Diante das concepções sobre a abordagem CTSA apresentadas pelo 

professor, a oficina iniciou com a descrição de uma aula já ministrada pelo docente. 

Os conteúdos abordados foram ácidos e bases como pode ser observado na fala a 

seguir: 

DEM: “Eu começo, geralmente, a trabalhar o conteúdo a partir das aplicações no 

cotidiano. Se eu trabalho, por exemplo, ácidos e bases, aí eu começo a falar sobre 

produtos que eles veem naturalmente no dia a dia deles”. 
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 A partir dessa colocação, percebe-se que o professor não enfatizou 

exclusivamente os c*onteúdos, mas apresentou as aplicações no cotidiano. Em 

seguida, o professor apresentou uma problemática envolvendo a azia e má digestão, 

conforme o seguinte trecho: 

DEM: “[...] utilizar algum problema [...] como azia e má digestão e que eles associem 

ao uso de bases que são os medicamentos utilizados para sanar esse problema”. 

 Diante da fala do professor, foi possível perceber a preocupação que ele tem 

com a formação autônoma dos alunos por possibilitar o desenvolvimento da 

capacidade da tomada de decisões, de acordo com os estudos de Cavalcanti, Costa 

e Chrispino (2014) por afirmarem que 

os alunos quando submetidos ao ensino CTS além do conhecimento 
adquirido, estes desenvolvem competências que serão úteis em suas vidas 
particulares, como a capacidade de expor oralmente suas ideias e de 
analisar situações problemáticas buscando de forma embasada e 
responsável possíveis soluções, e, além disso, os mesmos poderão se 
deparar com a necessidade de tomar decisões relacionadas ao consumo 
consciente, a prevenção de doenças, a escolha de uma alimentação 
saudável ou de uma terapia alternativa, temas geralmente discutidos em 
uma educação com enfoque CTS e capazes de preparar o aluno para a vida 
prática (CAVALCANTI; COSTA; CHRISPINO, 2014, p. 34). 

Nesse sentido, é possível encontrar relação com o que se espera sobre 

contextualização, que é o uso de problemas reais dentro do contexto social (AULER, 

2007, p. 2). O professor também expôs, ainda, que tenta relacionar o conteúdo 

explicando como pode servir para a vida futura do aluno em relação à tecnologia e 

aplicação social. 

 Apesar de o professor não possuir uma pós-graduação no Ensino de Química 

ou em áreas afins, os anos de atuação em sala de aula, o uso de livros didáticos 

com uma abordagem mais contextualizada e a troca de saberes com os pares, 

possivelmente, foram fatores que contribuíram para que sua prática se aproximasse 

com a abordagem CTSA. 

No final da oficina, ocorreu a discussão sobre a abordagem CTSA para 

esclarecer alguns aspectos não mencionados durante a descrição como, por 

exemplo, o surgimento do movimento CTSA, o maior aprofundamento sobre as 

implicações das inter-relações entre a ciência, a tecnologia, a sociedade e o meio 

ambiente, bem com o uso da contextualização na perspectiva de Santos (2007). 
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Um dos pontos destacados pelo professor ao término da oficina foi o tempo 

disponível na escola para o planejamento de preparação de aulas. Embora toda 

semana tenha cinco horas/aulas destinadas a essas atividades, muitas vezes acaba 

substituindo outros professores que faltam, tendo seu trabalho ficando a desejar.  

Diante das discussões realizadas durante a oficina com o professor DEM, foi 

possível perceber que a prática dele dialoga com as concepções sobre a abordagem 

CTSA apresentada na entrevista por priorizar a formação autônoma do estudante 

em relação ênfase apenas nos conteúdos. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho buscou-se compreender as concepções de docentes e 

licenciandos sobre a abordagem CTSA e sua inserção em um de curso de 

Química/Licenciatura e no ensino do componente curricular de Química na 

Educação Básica, tendo em vista as diversas contribuições para formação do aluno 

autônomo e ativo na sociedade a fim de ter condições de dialogar, questionar e dar 

soluções possíveis para problemas reais no contexto social que vive. 

Com relação às concepções dos professores formadores sobre a abordagem 

CTSA, a pesquisa demonstrou que os docentes da área pedagógica compreendem 

os princípios norteadores do enfoque CTSA por promoverem discussões sobre 

aspectos sociais que deveriam ser inseridos na sala de aula, superando a ideia da 

neutralidade da ciência e da tecnologia, a construção sócio-histórica do 

conhecimento científico e orientando os licenciandos a refletirem sobre o ensino de 

Química em outra perspectiva. 

Essas concepções dialogam com as ementas dos componentes de 

Metodologia no Ensino de Química I e II que, de acordo com a análise, a presença 

dos aspectos da abordagem CTSA se fazem presentes dando possibilidades de 

maiores reflexões sobre metodologias de ensino que visem trabalhar na educação 

básica a natureza da ciência, a contextualização com resolução de problemas 

sociais reais, além de elaboração de materiais didáticos contemplando essa 

abordagem. 

A análise da ementa do componente Estágio Supervisionado II demonstrou 

que não há menção sobre a abordagem CTSA. No entanto, o professor responsável 

por esse componente, por compreender a importância da abordagem estudada no 

ensino, instiga os licenciandos a elaborarem projetos de ensino em que os 

conteúdos sejam trabalhados a partir de temas sociais, promovendo, assim, a 

formação da identidade docente. 

Já em relação à análise das concepções do professor do componente 

curricular Laboratório de Química Geral I sobre a abordagem CTSA, apesar de não 

possuir nenhum conhecimento a respeito, apresenta uma postura que busca superar 

o que geralmente é realizado nas atividades experimentais, promovendo reflexões 
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sobre as etapas descritas no roteiro possibilitando uma maior compreensão dos 

licenciandos sobre os conceitos envolvidos.  

No entanto, essa falta de conhecimento sobre a abordagem diverge do 

cuidado apresentado no PPC com relação ao descarte adequado dos rejeitos 

produzidos nas atividades experimentais. A análise demonstrou o alinhamento do 

PPC com os princípios do movimento CTSA, embora a ementa do componente de 

Laboratório não apresentasse orientações que norteassem discussões sobre a 

importância do tratamento desses rejeitos antes do descarte. 

Os licenciandos, por sua vez, apesar de a maioria conhecer a abordagem 

mencionada, a análise mostrou que esse conhecimento é superficial por não 

apresentarem os princípios fundamentais do movimento tais como as inter-relações 

entre Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente, a contextualização a partir de temas 

sociais, o processo de reflexão para a tomada de decisão. Possivelmente, essa 

superficialidade deve-se à carência da abordagem CTSA em outros componentes 

que possibilitem aos licenciandos maior vivência e capacidade de identificar os 

demais princípios no processo de formação profissional. 

Em relação às concepções apresentadas pelo professor da Educação Básica, 

de acordo com a análise, alguns aspectos da abordagem CTSA fazem parte na 

metodologia de ensino do docente por considerar a problematização no contexto 

social, fazendo com que o estudante utilize o conhecimento científico de forma 

consciente.  

Como instrumento pedagógico nesse processo de ensino e aprendizagem, o 

livro didático utilizado pelo professor, apesar de enfatizar os conteúdos inclusive nas 

práticas experimentais propostas, a análise demonstrou a presença da construção 

sócio-histórica do conhecimento científico a título de instigar a curiosidade e não 

inserindo na discussão central do conteúdo. 

Nesse sentido, como proposta de ação da pesquisadora, foram realizadas 

duas oficinas, uma destinada aos licenciandos no componente curricular de 

Metodologia no Ensino de Química I e outra ao professor da escola, ambas com o 

intuito de promover uma reflexão sobre a (re) construção de práticas metodológicas 

no ensino de Química a partir da abordagem CTSA.  
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De acordo com a análise, percebeu-se que os licenciandos apresentaram 

propostas de aulas satisfatórias contemplando os princípios norteadores da 

abordagem CTSA, superando o ensino por repetição, aproblemático e isento do 

contexto social. Em relação ao professor, possibilitou um aprofundamento sobre a 

abordagem CTSA, contribuindo na ampliação das estratégias já utilizadas por ele, 

contemplando as implicações das inter-relações entre a ciência, a tecnologia, a 

sociedade e o meio ambiente. Contudo, o fator limitante apresentado pelos 

participantes das oficinas foi a demanda de tempo para elaboração das propostas 

didáticas.   

Diante do exposto, conclui-se que o curso de Química/Licenciatura promove a 

inserção da abordagem CTSA na formação dos licenciandos, mesmo que em sua 

maioria seja nos componentes pedagógicos, possibilitando o desenvolvimento de 

metodologias de ensino voltadas para a formação cidadã e autônoma dos 

estudantes da educação básica.  

Nesse sentido, defendemos a inserção da abordagem CTSA nos demais 

componentes como, por exemplo, História da Química, Química Geral, Orgânica, 

Laboratório de Química, Inorgânica, contemplando a reflexão sobre o processo 

sócio-histórico da construção do conhecimento químico, discussões sobre a não 

neutralidade da ciência, sobre os princípios éticos do uso do conhecimento químico, 

sobre as implicações socioambientais de produtos utilizados por forte interesse do 

setor industrial, dentre outros. 

A partir das considerações apresentadas, salientamos a necessidade de mais 

pesquisa na área para compreender os fatores limitantes para a inserção da 

abordagem CTSA no ensino, uma vez que foi sinalizado pelos participantes da 

oficina.  
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APÊNDICE A – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM DOCENTES DA IES 

 
 

Objetivo da Entrevista: Analisar as concepções do Docente do curso Química/Licenciatura 

sobre a abordagem CTSA. 

Informações sobre o Docente:                                                 Data: _____/_____/________ 

Formação inicial: ________________________  Licenciado: (     ) Sim   (     ) Não    

Área de atuação: ___________________________     Tempo como Professor:_____________ 

Componente curricular que atua:_________________________________________________ 

 

Perguntas da Entrevista: 

1.  O que você compreende sobre CTSA? 

 

2. Qual a importância da inserção de CTSA nas aulas de Química? 

 

3. Na sua prática Docente, como ocorre a inserção de CTSA (nas aulas 
experimentais – para os professores de Laboratório) e qual a importância dessa 
abordagem na formação inicial do professor? 
 
 
 
 
 
 
 



99 
 

APÊNDICE B – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM PROFESSORES DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 
 

Objetivo da Entrevista: Analisar as concepções do Professor que atua no componente 

Química na escola de Educação Básica sobre a abordagem CTSA. 

 

Informações sobre o Docente:                                                 Data: _____/_____/________ 

Nome da Escola: _____________________________________________________________ 

Formação inicial: ________________________  Licenciado: (     ) Sim   (     ) Não    

Área de atuação: ___________________________     Tempo como Professor:_____________ 

Componente curricular que atua:_________________________________________________ 

 
 
Perguntas da Entrevista: 

1. A que você atribui as dificuldades apresentadas pelos estudantes na 
compreensão dos conteúdos de Química? (Sua prática, abstração da 
disciplina etc.). 

 

2. O que você sabe sobre CTSA? 
 

3. Quais os aspectos comuns existentes entre o livro didático adotado e a 
abordagem CTSA? 

 

4. Você utiliza essa abordagem em suas aulas? De que forma?  
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APÊNDICE C – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM LICENCIANDOS DO 
CURSO QUÍMICA/LICENCIATURA 

 
 
 

Objetivo da Entrevista: Analisar as concepções do Licenciandos sobre a 

abordagem CTSA. 

 
 

Informação sobre o Estudante:                                  Data: _____/_____/________ 

 
Período que está cursando: (      ) 3º       (      ) 5º           (       ) 6º           (      ) 7º 
 
Componente curricular que está cursando:  

(      ) Metodologia do Ensino de Química I 
(      ) Metodologia do Ensino de Química II 
(      ) Laboratório de Química Geral 
(      ) Estágio Supervisionado II 

 
Perguntas do Questionário: 

 
1. O que você entende sobre CTSA? 
 
 

 

 

 

 
2. De que forma você vivenciou ou onde está vivenciando a abordagem CTSA? 
 
 

 

 

 

 
3. Em quais componentes curriculares do curso de Química-Licenciatura você 
identifica a presença da abordagem CTSA? Descreva como ocorre. 
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APÊNDICE D – OFICINA DIDÁTICA COM OS LICENCIANDOS DO CURSO 
QUÍMICA/LICENCIATURA 

 
 

Objetivo da Oficina Didática: Contribuir para (re)construção de práticas metodológicas dos 

conteúdos relacionados ao Ensino de Química que promovam discussões das inter-relações 

existentes entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente na formação inicial. 

 
Informações Gerais:                                                  Data: _____/_____/________
   
Componente curricular que ocorrerá a oficina:______________________________ 
Número de aulas/encontros: ________________ Duração: ________________ 
Número de participantes:_____________ 
 
 
Informações sobre a estrutura da oficina: 

 

Sequências Atividades 

1 
Após a análise das respostas das entrevistas, será elaborada a 
oficina. 
 

2 
Ocorrerá uma discussão acerca da abordagem CTSA, suas 
características no ensino e a contextualização. 

3 

Será solicitado aos discentes que, em grupo, elaborem uma 
questão problemática local vivenciada por eles como, por exemplo, 
abastecimento de água, lixo, tecnologias, socialização dos 
estudantes, dentre outros. 
 

4 
Os estudantes elaborarão possíveis hipóteses para resolução da 
questão problemática escolhida vislumbrando questões sociais, 
ambientais e conceitos químicos associados a mesma. 

5 
Em seguida os estudantes pesquisarão os conteúdos de química 
que auxiliarão na confirmação e/ou refutação das hipóteses. 

6 
Reflexão das interações da abordagem CTSA sobre a temática 
escolhida e os resultados encontrados, promovendo uma tomada 
de decisão por parte dos discentes. 
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APÊNDICE E – OFICINA DIDÁTICA COM PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 
 

Objetivo da Oficina Didática: Contribuir para (re)construção de práticas metodológicas dos 
conteúdos relacionados ao Ensino de Química que promovam discussões das inter-relações 

existentes entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 

 
Informações Gerais:                                                    Data: _____/_____/________
   
Número de aulas/encontros: ______________        Duração: _________________ 
Número de participantes:_____________ 
 
 
Informações sobre a estrutura da oficina: 

 

Sequências Atividades 

1 
Após as análises dos dados das entrevistas semiestruturadas, 
será elaborada a oficina. 
 

2 
Ocorrerá uma discussão acerca da abordagem CTSA, suas 
características no ensino e a contextualização. 

3 
Será solicitado ao professor que, conforme o que foi discutido, 
verifique a abordagem CTSA no livro didático. 

4 
Com o auxílio do livro didático, será solicitado ao Professor que 
organize uma proposta de ensino com a abordagem CTSA de 
acordo com os conteúdos programáticos. 

5 Execução da proposta de ensino pelo professor. 
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APÊNDICE F – CRITÉRIOS PARA A OBSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS PELOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS 

 

 

Objetivo da Observação: Analisar as contribuições para (re)construção de práticas 
metodológicas dos conteúdos relacionados ao Ensino de Química que promovam discussões 

das inter-relações existentes entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 

 
Informações sobre a observação:   Data: _____/_____/________
   
Oficina Didática a ser observada:  
(      ) Licenciandos      (       ) Professores da Educação Básica 
 
 
Critérios a serem observados: 

 Por quais temas os participantes apresentaram mais interesse? 

 Quais questões são levantadas pelos participantes durante a discussão? 

 
Critérios a serem observados durante a apresentação dos planos de aula 
elaborados pelos Licenciandos: 

 

 Os Licenciandos elaboraram questões problemas reais vivenciadas por eles? 

 Os problemas elaborados e apresentados abordam as questões sociais? 

 De que maneira ocorre a contextualização dos conteúdos? 

 As hipóteses elaboradas estão coerentes com as questões problemas? 

 Os conteúdos presentes no plano de aula são focos principais ou meios para 

a resolução do problema? 

 Quais justificativas foram usadas para a escolha dos conteúdos? 

 Quais aspectos que os Licenciandos identificam em seus planos de aula que 

configuram a presença das interrelações entre Ciência-Tecnologia-

Sociedade-Ambiente. 

Critérios a serem observados durante a elaboração do plano de aula pelos 

Professores da escola de Ensino Básico: 

 Quais aspectos que os professores identificam nos livros didáticos que 

configuram a presença da abordagem CTSA? 

 As questões problemas elaboradas são reais e/ou vivenciadas, 

possivelmente, por seus alunos? 
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 Os problemas elaborados abordam as questões sociais? 

 De que maneira a contextualização está sendo contemplada no plano de 

aula? 

 Os conteúdos presentes no plano de aula são focos principais ou meios para 

a resolução do problema? 

 Quais justificativas foram usadas para a escolha dos conteúdos? 

 Quais aspectos que os Professores identificam em seus planos de aula que 

configuram a presença das interrelações entre Ciência-Tecnologia-

Sociedade-Ambiente. 
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ANEXOS 
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ANEXO A – PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 
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ANEXO B – EMENTA DO COMPONENTE CURRICULAR LABORATÓRIO DE 

QUÍMICA GERAL 
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117 
 

ANEXO C – EMENTA DO COMPONENTE CURRICULAR METODOLOGIA DO 

ENSINO DE QUÍMICA I 
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ANEXO D – EMENTA DO COMPONENTE CURRICULAR METODOLOGIA DO 

ENSINO DE QUÍMICA II
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ANEXO E – EMENTA DO COMPONENTE CURRICULAR ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO II 
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ANEXO F – PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 
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ANEXO G – TEXTO 1  DISCUTIDO NA OFICINA DIDÁTICA. 
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ANEXO H – TEXTO 2 DISCUTIDO DURANTE A OFICINA 
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ANEXO I – TEXTO 3 DISCUTIDO DURANTE A OFICINA 
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ANEXO J – TEXTO 4 DISCUTIDO DURANTE A OFICINA DIDÁTICA 
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ANEXO K – MATERIAL DA APRESENTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DE AULA NA 
ABORDAGEM CTSA: ÁGUA E OS ESTADOS DE AGREGAÇÃO (GRUPO 1). 
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ANEXO L – MATERIAL DA APRESENTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DE AULA NA 
ABORDAGEM CTSA: TABELA PERIÓDICA E A SAÚDE (GRUPO 2). 
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ANEXO M - MATERIAL DA APRESENTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DE AULA NA 
ABORDAGEM CTSA: LIGAÇÕES COVALENTES (GRUPO 3). 
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ANEXO N – MATERIAL DA APRESENTAÇÃO DE UMA PROPOSTA DE AULA NA 
ABORDAGEM CTSA: ÁCIDOS – CHUVA ÁCIDA (GRUPO 4). 
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