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RESUMO 
 

Discussões que envolvem Controvérsias Sociocientíficas (CSC) e Natureza da 
Ciência (NdC) podem contribuir para a compreensão dos pressupostos 
epistemológicos presentes nas relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade 
(CTS), sendo este um dos principais objetivos a serem alcançados pelo Ensino de 
Ciências. Neste trabalho, realizamos uma investigação sobre o estado do 
conhecimento das pesquisas a respeito das CSC e NdC apresentadas no Encontro 
Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), desde sua primeira 
edição, no ano de 1997, até 2019. A partir disso, objetivamos conhecer o que vem 
sendo produzido sobre estas duas temáticas, bem como analisar se as CSC têm sido 
utilizadas para produzir reflexões sobre NdC. Para tanto, desenvolvemos um estudo 
do tipo estado do conhecimento, cuja constituição de dados ocorreu a partir das ATAS 
das doze edições do ENPEC. Constatamos que as pesquisas sobre CSC se 
apresentam mais aplicadas ao ambiente escolar e buscam desenvolver capacidades 
argumentativas e discursivas ao tratar de assuntos que envolvem Ciência e 
Tecnologia. Também apresentam relações muito estreitas com a perspectiva CTS, 
discutindo em grande parte temáticas sociais e ambientais. No entanto, notamos que 
pouco se relacionam diretamente à NdC, apresentando de forma implícita aspectos e 
objetivos comuns a esta abordagem. No que se refere às pesquisas sobre NdC, 
constatamos que majoritariamente buscam verificar as concepções de professores e 
alunos, que poucas pesquisas se apresentam como propostas didáticas ou 
intervenções didáticas. Evidenciando, assim, que apesar da crescente preocupação 
em relação ao entendimento da NdC, ainda é necessário que ações para essa 
mudança conceitual estejam presentes na literatura. 
 
Palavras-chave: Controvérsias Sociocientíficas, Natureza da Ciência, Encontro 
Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, ENPEC. 
 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Discussions involving Socio-Scientific Controversies (CSC) and Nature of 
Science (NOS) can contribute to the understanding of the epistemological assumptions 
present in the relations between Science, Technology and Society (STS), which is one 
of the main objectives to be achieved by Science Teaching. In this work, we carried 
out an investigation into the state of knowledge of research on CSC and NOS 
presented at the National Meeting of Research in Science Education (ENPEC), from 
its first edition, in 1997, to 2019. to know what has been produced on these two themes, 
as well as to analyze whether the CSC have been used to produce reflections on NOS. 
For that, we developed a study of the state of knowledge type, whose data constitution 
took place from the ATAS of the twelve editions of ENPEC. We found that research on 
CSC is more applied to the school environment and seeks to develop argumentative 
and discursive skills when dealing with issues involving Science and Technology. They 
also have very close relationships with the STS perspective, largely discussing social 
and environmental issues. However, we note that little is directly related to NOS, 
implicitly presenting aspects and objectives common to this approach. With regard to 
research on NOS, we found that mostly they seek to verify the conceptions of teachers 
and students, that few researches present themselves as didactic proposals or didactic 
interventions. Evidencing, therefore, that despite the growing concern regarding the 
understanding of the NOS, it is still necessary that actions for this conceptual change 
are present in the literature. 
Keywords: Socioscientific Issues. Nature of Science. National Research Meeting in 
Science Education. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

No ano de 2010, atuava na indústria química e ainda era estudante de 

graduação em química pela UFPR. Ao ser selecionada para participar do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), tive a oportunidade de 

conhecer algumas estratégias metodológicas para o Ensino de Química e estudar 

sobre História e Filosofia da Ciência. Por meio desses estudos, pude perceber que 

esta área do conhecimento, além de contribuir nas aulas de química, também poderia 

auxiliar nas percepções em relação aos reflexos da Ciência na sociedade, bem como 

modificar visões enraizadas sobre a Ciência de modo geral. Hoje, reconheço o PIBID 

como o programa mais importante do qual participei, pois foi por meio dele que 

desenvolvi o interesse e o encantamento pela docência. Após 2 anos de participação, 

deixei a indústria química e assumi a docência como profissão. Profissão a qual me 

encontro feliz, perseverante e realizada, apesar da desvalorização e de todos os 

ataques sofridos nos últimos tempos. 

Alguns anos se passaram, já estava há 7 anos na carreira docente e minha 

inquietude com a exclusão social, científica e tecnológica que meus alunos viviam só 

aumentava. Eu tinha plena consciência do papel social de minha profissão, porém não 

sabia como agir. Então, na disciplina de Epistemologia, pude compreender os 

aspectos que tangem a construção do conhecimento, bem como os valores 

empregados, implícita ou explicitamente, nessas construções. A partir dessa 

compreensão, consegui me reconstruir como profissional, redirecionando minha 

prática docente para que meus alunos pudessem entender as relações e os reflexos 

da Ciência e Tecnologia em suas vidas. 

Para compreender como a Ciência se relaciona com a Sociedade, é necessário 

também tratar do histórico do Ensino de Ciências em nosso país. Dessa maneira, 

percebemos que, desde que se inicia no Brasil, o ensino de ciências recebe influências 

externas, como é o caso dos projetos curriculares americanos da década de 1960 ou 

de movimentos ou tendências europeias. Um desses movimentos que passa a 

influenciar as discussões sobre o ensino de ciências brasileiro é o movimento CTS1, 

                                            
1 Nesse trabalho, utilizaremos a perspectiva CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade). Apesar da divisão 
de opiniões entre os pesquisadores sobre a utilização da sigla CTS ou CTSA (Ciência-Tecnologia-
Sociedade-Ambiente), pois consideramos que a preocupação ambiental já é algo inerente ao campo 
CTS e, portanto, já está implícita na tríade. Portanto, utilizaremos a sigla CTS para abordagens 
sinônimas. 
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que, na Europa e EUA, se inicia em finais da década de 1950 e início de 1960. Tal 

movimento tem por base a crescente preocupação ambiental e com uma sociedade 

cada vez mais permeada pela tecnologia, devido aos impactos causados pelo 

desenvolvimento científico e tecnológico a partir de meados do século XX. 

Como consequência deste movimento, um dos principais objetivos do ensino 

de ciências tem sido preparar a população para utilizar os conceitos científicos para 

melhor compreender situações cotidianas que envolvem tais conceitos, refletir sobre 

os interesses e valores que perpassam os artefatos tecnológicos, além de resolver 

problemas e opinar a respeito dessas situações, participando de modo ativo da 

sociedade. 

Todavia, ao atuar na docência tendo por base minhas reflexões, agora 

ancoradas em meus estudos, verifiquei que compreender conceitos científicos para 

atuar socialmente é algo complexo. Ao iniciar um debate sobre desmatamento e 

extração de Minérios na Amazônia, em uma época que o governo estudava liberar a 

extração de minérios em terras indígenas, com alunos do CEEBJA (Centro Estadual 

de Educação Básica de Jovens e Adultos), constatei o que já desconfiava. A grande 

maioria dos alunos, com idades entre de 20 e 50 anos, não fazia ideia das implicações 

sociais e ambientais que a liberação poderia trazer. Eles também acreditavam que 

não havia influência política e financeira por trás das alterações realizadas na 

legislação que liberava certas explorações na Amazônia. Além disso, infelizmente, 

também não tinham noção que tudo isso causaria danos ambientais irreversíveis. A 

problematização inicial partiu da seguinte pergunta: 

Você é contra ou a favor da liberação do desmatamento da Amazônia e da 

extração de minérios em terra indígenas? Por quê? 

Inicialmente, alguns alunos apresentaram-se favoráveis, outros contrários e 

muitos não demonstraram reação. Somente no decorrer de três semanas de estudos 

com argumentações e debates sobre a pergunta, os alunos conseguiram chegar à 

compreensão sobre as implicações sociais, culturais e ambientais que tal exploração 

poderia causar. Tal estudo se desdobrou em uma feira do conhecimento, momento 

em que a turma pôde compartilhar a temática estudada para muitos outros alunos. Foi 

a partir das reflexões a respeito do trabalho com essa turma de jovens e adultos que, 

ao ingressar no mestrado, me aproximei das Controvérsias Sociocientíficas (CSC). De 

forma que sempre pudesse refletir, a partir da perspectiva freireana, que:  
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Quanto mais me capacito como profissional, quanto mais sistematizo minhas 
experiências, quanto mais me utilizo do patrimônio cultural, que é patrimônio 
de todos e ao qual todos devem servir, mais aumenta minhas 
responsabilidades com o homem. (FREIRE, 1985, p. 20).  

 

Com relação às responsabilidades, considero que uma das formas de preparar 

a população para compreender e utilizar conceitos científicos no cotidiano é por meio 

da utilização de abordagens que contemplem Controvérsias Sociocientíficas (CSC) e 

Natureza da Ciência (NdC).  

As CSC estão relacionadas às questões que são baseadas em princípios 

científicos e envolvem discussões públicas a respeito de assuntos controversos. 

Nesse sentido, segundo Sadler e Zeidler (2002), as CSC são influenciadas por fatores 

econômicos, éticos, políticos e morais. São, portanto, passíveis de contextualização2 

e, dessa forma, podem contribuir para o desenvolvimento do aluno em sua percepção, 

reflexão e ação no que se refere às relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS). 

Com frequência encontramos temas controversos na academia e na sociedade, 

todavia são controvérsias distintas. Na primeira ocorrem controvérsias científicas, as 

quais correspondem às disputas teóricas entre cientistas. Já na sociedade, ocorrem 

as controvérsias sociocientíficas, as quais correspondem às questões sociais, morais, 

econômicas, políticas, religiosas, éticas, culturais, que podem ocorrer na esfera mais 

ampla da sociedade, fora dos grupos de cientistas (REIS, 2009).   

Do ponto de vista escolar, podemos afirmar que a utilização de temas 

controversos em sala de aula pode promover a criticidade e independência intelectual 

dos alunos, contribuindo para a formação de cidadãos mais atuantes, de modo a se 

sentirem aptos para participar de discussões e intervir nas decisões relativas às 

questões que envolvem ciência, tecnologia e sociedade. Além de auxiliar na 

compreensão das questões éticas que envolvem a realidade política, científica e 

tecnológica. Nesse contexto, sendo a escola um espaço que reflete questões da 

sociedade em que se insere, consideramos que envolver os alunos em discussões 

sobre CSC, que possibilitem análise de problemas éticos, científicos, tecnológicos e 

ambientais, pode contribuir também para o desenvolvimento de uma melhor 

compreensão sobre a construção da Ciência e do fazer científico. Todavia, mesmo 

                                            
2 Consideramos que a contextualização no ensino de ciências “abarca competências de inserção da 
ciência e de suas tecnologias em um processo histórico, social e cultural e o reconhecimento e 
discussão de aspectos práticos e éticos da ciência no mundo contemporâneo” (BRASIL, 2002). 
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sendo uma metodologia com todas as potencialidades já apontadas, ainda são 

encontradas limitações, principalmente no que diz respeito à formação de professores 

e aos currículos.  

No que se refere à formação de professores, a literatura (REIS, 1999; HILÁRIO; 

REIS, 2009; GALVÃO, REIS; FREIRE, 2011) vem mostrando que, para promover 

debates com a utilização de controvérsias sociocientíficas nas aulas, é necessário que 

o professor esteja preparado didaticamente e seguro sobre os conteúdos e temáticas 

que envolvem o processo de aprendizagem. Nessa perspectiva, Reis (2004) aponta 

que um dos fatores que torna as discussões de CSC raras em sala de aula é a 

dificuldade dos professores dominarem e avaliarem conhecimentos multidisciplinares 

que são necessários para compreensão das questões sociocientíficas.  

Em relação aos currículos, documento que apresenta uma seleção organizada 

dos conteúdos a serem ensinados que regula a prática didática desenvolvida pelos 

professores, estudos (REIS; GALVÃO, 2009; LINHARES; REIS, 2017; MUECHEN et 

al., 2004; GIACOMINI, et al., 2013) evidencia que tais documentos são carregados de 

teorias, apresentando conteúdos fragmentados e distantes dos contextos sociais e 

econômicos dos alunos, tendo em vista que majoritariamente visam exames que 

enfatizam a memorização de conteúdos, limitando os professores a simples 

executores do papel de transmitir conhecimento.  

Apesar dessa realidade problemática, existem possibilidades de 

enfrentamento.  Uma delas consiste em empreender um olhar mais crítico para os 

currículos, tendo como foco o desenvolvimento de uma visão filosófica e sociológica 

em relação à ciência, à tecnologia e à sociedade, abordando elementos de uma 

educação científica mais humana, social e ambientalmente sustentável. 

Nessa perspectiva, ao observarmos um breve histórico do currículo brasileiro, 

notaremos algumas mudanças. De acordo com Garvão e Slongo (2019), nas décadas 

de 1930 e início de 1940, devido a Guerra Fria, a formação era focada na área 

científica, tomando como base os currículos estadunidenses. Em 1946, baseando-se 

no desenvolvimento industrial, a educação passou a ter como foco o desenvolvimento 

de mão de obra para acompanhar a industrialização. Na década de 1960, com a 

promulgação da LDB (Lei de Diretrizes e Bases), ocorreu a reorganização do sistema 

de ensino em todo o Brasil, tendo como foco a leitura e a escrita. Nesse momento, o 

ensino de Ciências não tinha espaço. Mesmo diante das reformas educacionais, na 

década de 1970, ainda sob forte influência estadunidense, o objetivo era atender o 
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mercado de trabalho, excluindo atender a capacidade de pensamento individual e 

coletiva. Com o fim do regime autoritário e a aprovação da Constituição Federal de 

1988, os currículos passaram a ser desenvolvidos levando em consideração a 

formação participativa, enfatizando o exercício da cidadania, visando o mercado de 

trabalho, promovendo avanços na melhoria do ensino de Ciências e Matemática. 

Diante das privatizações das empresas estatais e da abertura do mercado para as 

multinacionais na década de 1990, as políticas educacionais passaram a pautar-se na 

abordagem economicista e tecnicista, mais uma vez direcionando a educação ao 

mercado de trabalho. No entanto, com as mudanças da LDB, em 1996, que enfatiza 

a educação para a cidadania, percebeu-se a necessidade de: 

 
Um currículo que atenda às necessidades de uma nova sociedade deve levar 
em conta um princípio básico, ou seja, deve refletir as relações entre a 
ciência, a tecnologia e a sociedade. Esta análise não poderá ser isolada dos 
fatores sociais, éticos e de valores, pois estes fazem parte do indivíduo e de 
suas relações, sendo e por eles afetados. (KRASILCHIK, 1992, p. 8). 

 

A partir dos anos 2000, ocorreram mudanças significativas para as políticas 

educacionais. O Fundo de Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental e 

de valorização do Magistério (FUNDEF) foi ampliado e o Fundo de Desenvolvimento 

e Manutenção da Educação Básica e de Valorização do Magistério (FUNDEB) passou 

a financiar a Educação Básica, revitalizando o financiamento educacional. Em 2001, 

o Plano Nacional de Educação (PNE – 2001/2010) foi instituído, servindo como base 

para a elaboração de políticas educacionais. Porém, devido ao período de 

instabilidade econômica, não foi aprovado. Essa aprovação ocorreu somente no ano 

de 2014 após a Conferência Nacional de Educação (CONAE). Sua importância se 

deve ao fato de promover a melhoria e a qualidade da educação em todos os níveis 

de ensino. O PNE está organizado por competências e engloba aspectos relacionados 

ao cotidiano, mercado de trabalho e formação cidadã. Na área de Ciências, por sua 

vez, enfatiza a Ciência “como empreendimento humano, e o conhecimento científico 

como provisório, cultural e histórico” (BRASIL, 2017, p. 324). 

No ano de 2016, momento politicamente conturbado pelo processo de 

impeachment da Presidenta Dilma Roussef, foi publicada a Medida Provisória 746/16 

sobre a reforma do Ensino Médio. Essa medida tinha como justificativa corrigir o 

número de disciplinas desse nível de ensino, tratando-as como excessivas e não 

adequadas ao mercado de trabalho, bem como melhorar o desempenho em exames 
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como o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA). Sua proposta 

acarreta na distribuição do ensino em áreas do conhecimento ou formação técnico-

profissional. Nesse contexto, também propõe a não obrigatoriedade das disciplinas de 

Filosofia e Sociologia e exercício da docência por profissionais não habilitados, 

apenas com notório saber. No ano de 2018, com a promulgação na nova BNCC para 

o Ensino Médio, percebe-se que os objetivos remontam à década de 1990, onde a 

ênfase é no exercício do mercado de trabalho, excluindo possiblidades de formação 

histórico-cultural, crítica, reflexiva e cidadã (SILVA, 2018). No entanto, é necessário 

compreender que: 

 
BNCC e currículos têm papéis complementares para assegurar as 
aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da Educação Básica, 
uma vez que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de 
decisões que caracterizam o currículo em ação. (BRASIL 2017, p. 16).  

 

No que diz respeito ao currículo em ação, Saviani (2002) destaca que ele visa 

a organização do espaço e do tempo escolar, observando as necessidades essenciais 

da aprendizagem dentro e fora da escola, considerando os diferentes ritmos dos 

alunos. Dessa forma, há mediação do que o aluno consegue realizar sozinho e o que 

exige mediação pedagógica.  

 
Assim, à BNCC não cabe fixar mínimos curriculares nacionais ou engessar a 
ação pedagógica com objetivos de aprendizagem dissociados do 
desenvolvimento integral do estudante que limitam o direito a educação e, ao 
mesmo tempo, a aprendizagem. É importante considerar, como eixo 
fundamental de uma proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento, a garantia dos princípios constitucionais de liberdade de 
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, bem 
como o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. (AGUIAR, 
DOURADO, 2018, p. 19). 

 

Diante do apresentado, se faz necessário compreender que os currículos são 

construções que refletem os cenários políticos e sociais de cada época. Sendo assim, 

o currículo do ensino de Ciências ampara-se na Base Nacional Comum Curricular, 

que trata-se de “um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico 

e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver 

ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica” (BRASIL, 2017, p. 7). Esse 

documento oficial de ensino explicita que: 
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Na Educação Básica, a área de Ciências da Natureza deve contribuir com a 
construção de uma base de conhecimentos contextualizada, que prepare os 
estudantes para fazer julgamentos, tomar iniciativas, elaborar argumentos e 
apresentar proposições alternativas, bem como fazer uso criterioso de 
diversas tecnologias [...] ainda, criar condições para que eles possam 
explorar os diferentes modos de pensar e de falar da cultura científica, 
situando-a como uma das formas de organização do conhecimento produzido 
em diferentes contextos históricos e sociais, possibilitando-lhes apropriar- se 
dessas linguagens específicas. (BRASIL, 2017, p. 537).  
 

No entanto, ao analisar a BNCC do ensino médio, baseada em habilidades e 

competências, percebemos que ela destaca a capacidade de compreender e 

interpretar o mundo conhecendo procedimentos científicos e não os conteúdos e 

conhecimentos científicos. Nesse sentido, evidencia que aprender Ciência e sobre a 

Ciência não é algo prioritário, tornando importante apenas conhecê-la para atuar no 

cotidiano. Em vista disso, percebemos enormes prejuízos em relação a diversas 

áreas, inclusive nas Ciências da Natureza, pois, ao dividir a estrutura de ensino em 

eixos optativos, as relações entre Ciências Exatas e Ciências Humanas sofrem 

rupturas extremamente bruscas. Tais rupturas não permitem as relações necessárias 

para compreensão da construção e utilização da Ciência e Tecnologia. Outro ponto 

que merece destaque é a exclusão ou não obrigatoriedade das disciplinas de 

Sociologia e Filosofia dos currículos. A respeito disso, entendemos que a abordagem 

de uma visão filosófica e sociológica em relação à ciência, à tecnologia e à sociedade 

é essencial para abordar elementos de uma educação científica mais humana, social 

e ambientalmente sustentável. Neste sentido, enfatizamos que “quando o homem 

compreende sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade 

e procurar soluções. Assim, pode transformá-la” (FREIRE,1985, p. 30).  

A Educação em Ciências deve contribuir para a formação de cidadãos mais 

conscientes, de modo a interagir com a Ciência e a Tecnologia e compreender como 

ambas afetam e se relacionam com a sociedade. Com base nisso, consideramos 

relevante definir cidadão como “individuo no gozo dos direitos civis e políticos de um 

Estado” (FREIRE, 1993, p.19) e a consciência como um processo de adaptação sobre 

aquilo que reflete em algo conhecido, sendo temporal. Dessa forma, um homem 

consciente é aquele que conhece e tende a comprometer-se com sua realidade 

(FREIRE, 1985). Para tanto, talvez seja a compreensão da Ciência como uma 

construção humana, que o ajude a perceber sua realidade, o desenvolvimento 

científico e social que o cerca, a partir dos diferentes contextos em que a Ciência está 

inserida, sendo fator predominante para formação de um cidadão crítico e reflexivo. 
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Com relação à concepção de cidadania, podemos compreender que, de acordo 

com Giroux (1991), está relacionada a uma visão histórica e socialmente reconstruída, 

que reflete as experiências e práticas sociais dos sujeitos. Nesta perspectiva, as 

posturas dos indivíduos implicam nas relações de direitos e deveres para com o outro 

e para com o todo. Portanto, em síntese, a cidadania configura-se como um espaço 

de construção partilhada onde o cidadão assume sua participação na sociedade. 

 No que se refere à NdC, mesmo que encontremos diferentes concepções, de 

modo geral, podemos compreendê-la como um ramo de estudos que inclui as 

características do conhecimento científico, da epistemologia da Ciência, dos 

pressupostos metodológicos relacionados ao ensino de Ciências, dos conteúdos de 

fronteira e também das normas relacionadas ao conhecimento produzido pela Ciência 

(LEDERMAN, 1998). Dessa forma, de acordo com Moura (2014), pode ser entendida 

como um grupo de elementos que corresponde à construção, estabelecimento e 

organização do conhecimento científico. 

Os pressupostos necessários para a compreensão da NdC partem do estudo 

das bases epistemológicas, sociológicas e metodológicas do conhecimento científico, 

com o objetivo de desmistificar estereótipos acerca da Ciência e do próprio cientista. 

Ainda nesse contexto, os estudos que envolvem a NdC buscam demonstrar que a 

Ciência não é neutra, que os cientistas são pessoas comuns e, principalmente, que o 

empreendimento científico é passível de influências internas e externas, que podem 

perpassar por questões éticas, morais, sociais, econômicas e financeiras.  

Tendo por base tal problemática, o objetivo desta investigação consiste em 

conhecer o que vem sendo produzido e apresentado sobre as temáticas e analisar se 

as CSC têm sido utilizadas para produzir reflexões sobre NdC. A partir disso, também 

estabelecemos os seguintes objetivos específicos: 

● Conceituar Natureza da Ciência e Controvérsias Sociocientíficas; 

● Mapear nas ATAS do evento ENPEC todos os artigos e atividades do 

evento (conferências, cursos, palestras, mesas redondas, discussões) 

que tratam das CSC e NdC;  

● Analisar como as CSC e a NdC são abordadas nos trabalhos 

selecionados. 

Com relação à decisão de estudar especificamente com o ENPEC, destacamos 

que foi tomada levando em consideração duas circunstâncias, a saber: a primeira, que 

retrata minha vontade, como pesquisadora, de participar deste evento tão importante 
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para minha área de pesquisa; e a segunda que está relacionada à importância do 

encontro para área de Educação em Ciências.  

Tendo apresentado as informações introdutórias desse trabalho, na sequência, 

apresentamos a organização textual adotada. Neste sentido, destacamos que esta 

pesquisa está estruturada em sete capítulos, sendo que o primeiro refere-se a 

presente introdução. 

No segundo capítulo, abordaremos o histórico do Movimento CTS, 

apresentando o contexto social em que surgiu, seus principais objetivos e suas 

implicações e para o ensino de Ciências.  

No terceiro capítulo, traremos de modo conjunto a educação CTS e as CSC.  

As CSC são consideradas uma estratégia metodológica que busca explorar assuntos 

controversos e suas relações com a Ciência e Tecnologia. De forma que estas podem 

promover discussões sobre temas polêmicos (éticos, políticos, morais, sociais) e 

também a respeito da construção do conhecimento científico. Assim, possibilitam a 

compreensão de que a Ciência e a Tecnologia afetam diretamente a sociedade, de 

modo que discutir essas implicações pode ser uma maneira de formar alunos críticos, 

atuantes e capazes de opinar e tomar decisões responsáveis nesse contexto, 

caracterizando-os como agentes de transformação social.  

Na sequência, no quarto capítulo, apresentaremos a NdC, as compreensões a 

respeito da construção do conhecimento científico, bem como suas implicações no 

Ensino de Ciências. Isto porque consideramos que a educação científica está muito 

além da mera transmissão de conceitos e fórmulas, devendo, pois, oportunizar aos 

alunos o desenvolvimento de posturas críticas em relação à Ciência e à Tecnologia. 

No quinto capítulo, por sua vez, dissertaremos sobre a metodologia da 

pesquisa, apresentando os métodos utilizados para constituição e análise de dados. 

Neste sentido, no sexto capítulo, evidenciaremos resultados e discussões, 

explicitando as análises dos trabalhos e atividades do ENPEC sobre CSC e NdC, por 

meio de descritores gerais relacionados às tendências de pesquisa. Neste momento, 

também iremos tratar dos descritores específicos sobre CSC e NdC.Por fim, no 

capítulo sete, explicitaremos as considerações finais acerca do estudo realizado. 
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2 BREVE PANORAMA DO MOVIMENTO CTS E SUAS IMPLICAÇÕES NO 
ENSINO 

 

Em meados da década de cinquenta do século XX, pautados nos impactos 

causados pelo desenvolvimento científico e tecnológico, alguns movimentos sociais 

surgiram em países como os Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Holanda e Austrália. 

Os principais questionamentos apresentados estavam relacionados à não 

neutralidade da ciência e à visão cientificista. Os primeiros defendiam que a ciência 

não é neutra, mas sim carregada de interesses.  Outro questionamento correspondia 

ao cientificismo, o qual está relacionado a suposta superioridade científica sobre 

outras formas de compreensão da realidade por meio da aplicação do método 

científico (SANTOS, 2017; MOREIRA SANTOS, EL-HANI, 2017).  

Dessa forma, a maior preocupação desses movimentos era a busca por um 

desenvolvimento científico e tecnológico que considerasse também as implicações 

sociais (AULER; BAZZO, 2001).  

A abordagem CTS emergiu na década de 1960, em diversas partes do mundo, 

com o intuito de discutir as relações existentes entre ciência, tecnologia e sociedade. 

Em vista disso, nesse tópico, abordaremos a tradição norte-americana que 

apresentava um caráter mais prático e social e que inicialmente tentou romper com o 

elitismo científico e tecnológico, reivindicando participações públicas nas tomadas de 

decisões envolvendo Ciência e Tecnologia (STRIEDER, 2012). Da mesma forma, 

também trataremos do Pensamento Latino Americano em CTS (PLACTS), que 

também surgiu na década de 1960 em países da América Latina, questionando 

principalmente as transferências tecnológicas e as políticas científico-tecnológicas da 

América do Norte para a América Latina (SANTOS; AULER, 2019). 

O período pós segunda guerra mundial foi marcado pelo início da tomada de 

consciência sobre os avanços científicos e tecnológicos, mediante aos impactos 

causados na sociedade e no ambiente por essas atividades. Os conflitos gerados pela 

Guerra do Vietnã, Guerra Fria e pela divulgação midiática dos desastres humanitários 

e ambientais provocados pela utilização da ciência e tecnologia fizeram com que se 

iniciassem movimentos que buscavam um novo olhar sobre as interações entre 

ciência, tecnologia e sociedade. Portanto, a tradição norte-americana preocupava-se 

mais com as consequências sociais e ambientais oriundas das mudanças 

ocasionadas pela ciência e tecnologia, enfatizando os problemas éticos dessas 
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mudanças. Além disso, por defender um compromisso democrático comum, também 

buscava a participação social em tomadas de decisões envolvendo tais assuntos 

(LINSINGEN, 2007). Silva (2016) destaca que duas publicações da década de 1960 

potencializaram discussões sobre CTS e são consideradas marcantes em relação à 

neutralidade científica: A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn, que 

engloba discussões sobre a concepção tradicional de Ciência, e a Primavera 

Silenciosa de Rachel Carson, a qual denuncia o uso indiscriminado de pesticidas, 

como Dicloro-Difenil-Tricloroetano (DDT).  

Destacamos que as discussões CTS na América do Norte resultaram em 

algumas mudanças nos currículos da época. Na década de 1960, a educação 

científica era direcionada à formação de cientistas e engenheiros, visando o progresso 

social por meio do uso da ciência e tecnologia. Entretanto, na medida em que: 

 
[...] o movimento CTS conseguiu construir e impor novos valores para a 
educação científica, mobilizando instrumentos simbólicos tais como o apoio 
popular para a deliberação pública dos rumos da ciência, partindo da crítica 
contra a eficácia dos sistemas tecnocráticos e a denúncia da ineficiência dos 
projetos curriculares anteriores, anos mais tarde foram obtidos investimentos 
governamentais para o desenvolvimento de currículos em CTS [...] (RIBEIRO 
et al, 2017, p.29). 

 

Com base nisso, percebemos que o movimento supracitado conseguiu 

estabelecer políticas públicas de participação popular e educação científica que 

possibilitasse tomadas de decisões críticas no que diz respeito aos assuntos que 

envolvem ciência e tecnologia.  

Ainda na mesma década, surge o Pensamento Latino-Americano de Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (PLACTS).  Segundo von Linsingen (2007), tal pensamento 

considerava Ciência e Tecnologia como processos sociais e dependentes do contexto 

em que estavam inseridas, levando a um processo de reflexão sobre questões 

ambientais e buscando desenvolver o conhecimento científico e tecnológico local, de 

acordo com as demandas regionais.  

Para Conrado (2017), o PLACTS tinha o objetivo de verificar como políticas 

públicas poderiam incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico. Sendo assim, 

a partir do envolvimento de outras áreas, como as humanidades, as discussões sobre 

o desenvolvimento da Ciência e Tecnologia e sobre a necessidade de resolução de 

problemas da sociedade local tomaram força.  
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Muitos dos trabalhos desenvolvidos pelo PLACTS buscavam caminhos para o 

desenvolvimento científico e tecnológico com ênfase em satisfazer as necessidades 

da região, como estratégia de desenvolvimento social e econômico.  Isto porque, 

naquele momento, percebia-se que “ao mesmo tempo em que os países menos 

desenvolvidos tentam produzir conhecimento científico local, estão submetidos a uma 

relação de dependência do conhecimento – particularmente tecnológico – produzido 

em países industrializados.” (KREIMER, 2007, p.1, tradução nossa). Observando que 

a Ciência e a Tecnologia poderiam ser os caminhos para o desenvolvimento da 

América Latina, o PLACTS almejava unificar a infraestrutura de Ciência e Tecnologia 

às condições produtivas da sociedade.  A respeito disso, de acordo com Roso (2017), 

evidenciamos que: 

 
As principais características do PLACTS, e do contexto em que ele surge, 
nos anos sessenta e setenta são que (i) a multinacionalização, através da 
abertura ao capital externo, favoreceu a transferência de tecnologias, (ii) a 
produção local de tecnologia foi posta em segundo plano, em relação ao 
desejo de estímulo ao desenvolvimento, (iii) a seleção de tecnologias foi 
deixada, pelo estado, à cargo de critérios puramente econômicos, de 
dimensão micro, (iv) o PLACTS entendia que o estado deveria ter papel 
central na seleção de tecnologias, nos rumos do desenvolvimento de CT, 
considerando também os critérios econômicos, mas em dimensão macro, (v) 
os aspectos de aprendizagem foram negligenciados pela política oficial, (vi) 
na agenda do PLACTS não constavam aspectos relacionados à dinâmica 
interna do desenvolvimento de CT, (vii) o PLACTS assumia uma perspectiva 
de reinvenção da sociedade, através de sua visão prospectiva, ao passo que 
a economia da época, se mantida, estaria fadada ao fracasso, (viii) o PLACTS 
vinculou as mudanças de CT à mudanças no contexto político, social e 
econômico, sendo que sem mudança social não haveria uma reorientação no 
desenvolvimento de CT, uma demanda explícita por CT, (ix) o PLACTS não 
se constituiu em um corpo teórico, ou uma comunidade, mas um grupo de 
pesquisadores preocupados 44 em repensar as dinâmicas entre CTS tendo 
como elemento comum o caráter político e propositivo dessas preocupações 
em uma clara resposta aos cenários que se formavam no exterior e (x) a 
universidade na América Latina nos anos sessenta e setenta era um claro 
espaço de debate social contra hegemônico, o que favoreceu a confluência 
do PLACTS (ROSO, 2017, p.43). 

 

Já nas décadas de 1980 e 1990, os saberes desenvolvidos pelos estudos CTS 

perdem força no que diz respeito aos processos de tomada de decisões em Ciência e 

Tecnologia devido à política econômica neoliberal instaurada. Com relação ao ensino 

e educação, Santos e Auler (2019) destacam que, naquele momento histórico, ao 

contrário do ocorrido como resultado no movimento CTS norte-americano, o PLACTS 

não teve repercussões no campo educacional. 
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Na década de 1970, ainda dominava o pensamento de que o meio ambiente 

era uma fonte inesgotável de recursos. No entanto, alguns fenômenos naturais, como 

secas, chuva ácida e processos de inversão térmica, trouxeram reflexões sobre essa 

visão ambiental. Diante desse novo cenário:  

 
Foi convocada a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
Humano, realizada em Estocolmo, Suécia, em junho de 1972, que produziu 
a Declaração sobre Ambiente Humano, ou Declaração de Estocolmo, e 
estabeleceu princípios para questões ambientais internacionais, incluindo 
direitos humanos, gestão de recursos naturais, prevenção da poluição e 
relação entre ambiente e desenvolvimento, estendendo-se até a necessidade 
de se abolir as armas de destruição em massa. A conferência também levou 
à elaboração do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que 
deu continuidade a esses esforços. (SENADO, 2020) 

 

No decorrer dos anos 1980, a mobilização da comunidade CTS focou em 

programas de ensino e reformulações curriculares que pretendiam alfabetizar 

científica e tecnologicamente a sociedade. Mas, o que revelou o caráter de ensino ao 

movimento CTS foi a obra Teaching and learning about Science and society, traduzida 

para o português como Ensinar e aprender sobre ciência e sociedade, escrita por John 

Ziman em 1980, que apresentou a ciência sendo desenvolvida em um contexto social 

(CAVALCANTE et al., 2014). 

No que se refere ao ensino de ciências, baseado nos preceitos que abordam 

as relações entre ciência, tecnologia e sociedade, Strieder (2012) relata que:  

 
[…] no final da década de 70 e início de 80 havia um consenso entre os 
educadores em ciências sobre a necessidade de inovar a educação científica, 
seja por influência dos movimentos sociais e acadêmicos, seja pelo 
descontentamento com o ensino de ciências. Porém, havia também uma 
variedade de pontos de vista: ciência e/na sociedade, ciência e tecnologia, a 
interação de ciência e tecnologia com a sociedade e a cultura C/T/S, dentre 
outros. (STRIEDER, 2012, p.28). 

 

No ano de 1982, ocorreu o simpósio da Internacional Organization for Science 

and Technology Education (IOSTE) que contou com educadores em Ciências da 

Austrália, Canadá, Itália, Holanda e Inglaterra, que já vinham estudando currículos 

dentro das propostas que envolviam Ciência, Tecnologia e Sociedade. Neste evento, 

formou-se um grupo com o tema CTS, cuja nova denominação buscava também uma 

nova função para educação em Ciências.  

No Brasil, por sua vez, as discussões sobre CTS tomam vulto na década de 

1990, quando surgem as primeiras pesquisas sobre o tema, “sendo apontadas como 
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pioneiras as pesquisas realizadas por Santos (1992), Trivelato (1993), Amorin (1995), 

Cruz (2001) e Auler (2002)” (STRIEDER, 2012, p. 29). 

É também desse período os primeiros relatos sobre materiais didáticos e 

propostas curriculares que foram elaborados contemplando a perspectiva da 

educação CTS. Como a coleção de livros do Grupo de Pesquisa em Ensino de 

Química da USP – GEPEQ e Proposta Curricular de Química para o Ensino Médio do 

Estado de Minas (SANTOS; MORTIMER, 2002). Isto evidencia, portanto, que a área 

passou a se desenvolver no Brasil a partir da década de 1990. 

 

2.1 DO MOVIMENTO CTS AO ENSINO CTS: OBJETIVOS E PERSPECTIVAS 

 

Pesquisadores (CARVALHO, 2019; SANTOS; MORTIMER, 2000) descrevem 

que a abordagem CTS atingiu o campo educacional, internacionalmente, por volta da 

década de 1960. Já as publicações iniciaram na década de 1970, devido às 

reformulações curriculares na Europa, Canadá, Austrália e Estados Unidos. Porém, 

mesmo após o estabelecimento deste campo de estudo há algumas décadas, Bazzo 

(2018) argumenta que:   

 
Nos últimos anos a questão relacionada à CTS teve e vem tendo várias 
conotações. Enfoque CTS; estudos CTS; abordagem CTS, etc. Insurjo-me 
um pouco em relação a essas reduções teóricas. Virou uma espécie de 
‘modismo’ acomodando vários grupos de pesquisas que, infelizmente, ainda 
deixam muito internalizados seus estudos. Não têm chegado às escolas os 
resultados das inúmeras pesquisas setorizadas ou quando chegam não 
conseguem estabelecer qualquer relação capaz de melhorar a vida das 
pessoas, quero dizer, pessoas reais e não idealizadas. (BAZZO, 2018, 
p.273). 

 

Em função do que afirma Bazzo (2018), o movimento CTS vai em direção da 

criação de um novo conceito relacionando CTS e educação, surgindo a denominação 

Educação CTS. Para o autor, é uma das formas na qual “precisamos iniciar o processo 

de conscientização e entendimento sobre esses valores indispensáveis para a 

sequência da vida de todas as espécies desde a hora que começamos a respirar” 

(BAZZO, 2018, p.274). 

Nessa perspectiva, Martins e Paixão (2011) argumentam que o 

desenvolvimento e a disseminação da cultura científica na sociedade são 

fundamentais para compreensão das relações que existem entre Ciência, Tecnologia 

e Sociedade. Portanto, é necessário que o contexto que envolve o ensino e a 
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aprendizagem contemplem essas relações. Ademais, é de extrema importância que 

os contextos socioculturais, políticos e econômicos sejam compreendidos, de forma a 

perceber que a Ciência e a Tecnologia são indissociáveis dos problemas sociais, 

reconhecendo, assim, a construção de valores e o entendimento de regras que 

contribuam para tomada de decisões, seja de modo individual ou coletivo.  

A respeito disso, Maciel (2012) ressalta que a mudança metodológica, nas 

atitudes e nos conteúdos, é necessária. Portanto, a educação CTS não deve ser 

considerada uma metodologia de ensino ou uma técnica didática, mas sim um 

fundamento da prática pedagógica que contemple as necessidades formativas dos 

alunos (CARVALHO, 2019).  No que tange a essas necessidades, Bazzo (2018) 

descreve que um grande problema é o conhecimento acadêmico não adentrar na 

escola, de forma que consiga romper com conhecimentos e atitudes ultrapassadas e 

enraizadas.  

Como enfrentamento de tais atitudes, várias são as estratégias pedagógicas 

utilizadas em sala de aula para a compreensão das relações CTS. Contudo, não se 

pode falar de estratégias exclusiva para o ensino CTS, visto que elas devem atender 

as diferentes necessidades dos alunos e integrar programas e projetos com diferentes 

centros de interesses (FERRAZ, 2009). Nesse sentido, são recomendadas estratégias 

como: resolução de problemas, debates, presença de especialistas em sala, role-

playing, uso de controvérsias sociocientíficas, utilização da história da Ciência, entre 

outras. 

 Além da atuação do professor e suas diferentes estratégias, há um 

enfrentamento maior: os currículos, que, como já mencionamos, apresentam-se 

fragmentados e distantes dos contextos sociais e econômicos dos alunos. Apesar de 

ser uma questão mais complexa, existem possibilidades de enfrentamento de tais 

problemas. Uma delas consiste em empreender um olhar mais crítico para os 

currículos, tendo como foco o desenvolvimento de uma visão filosófica e sociológica 

em relação à ciência, à tecnologia e à sociedade, abordando elementos de uma 

educação científica mais humana, social e ambientalmente sustentável.  

Todavia, não há só crítica em nossa reflexão, uma vez que, ao analisar a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), de 2018, podemos citá-la, em certa medida, 

como um exemplo de avanço curricular. Isto porque, de acordo com Dattein e Araújo 

(2019), o documento, ao tratar da área de conhecimento de Ciências da Natureza e 

suas Tecnologias no Ensino Médio, aborda o enfoque Ciência e Tecnologia, fazendo 
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relações ao modo como vivemos, pensamos e agimos em sociedade, além de 

envolver o ambiente local e global, partindo da contextualização social, histórica e 

cultural da ciência e da tecnologia.  Também, no mesmo documento propõe-se 

“discutir o papel do conhecimento científico e tecnológico na organização social, nas 

questões ambientais, na saúde humana e na formação cultural, ou seja, analisar as 

relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente” (DATTEIN; ARAÚJO, 2019, 

p.2).   

Quanto ao significado da Educação CTS, Auler e Bazzo (2001) argumentam 

que “não há uma compreensão e um discurso consensual quanto aos objetivos, 

conteúdos, abrangência e modalidades de implementação desse movimento” 

(AULER; BAZZO, 2001, p. 2). Portanto, engloba várias interações entre Ciência, 

Tecnologia e Sociedade, como forma de motivação no Ensino de Ciências. Sobre isso, 

Pinheiro, Silveira e Bazzo (2007) argumentam que os objetivos educacionais do 

Enfoque CTS vão ao encontro da contextualização dos conhecimentos que se referem 

à Ciência e ao cotidiano dos estudantes, possibilitando a democratização do ensino e 

relacionando-o com as perspectivas econômicas, políticas, sociais e culturais.  

Desta forma, as contribuições para o Ensino de Ciências ficam evidentes na 

medida em que a abordagem CTS considera “racionalidade científica, o 

desenvolvimento tecnológico e a participação social na perspectiva do 

desenvolvimento de compromissos sociais” (STRIEDER, 2016, p. 88).  Silva (2016), 

por sua vez, destaca que, de forma geral, a Educação CTS tem como objetivo fazer 

compreender articulações existentes entre as esferas científica, tecnológica e social, 

visando também formar cidadãos críticos e atuantes na sociedade. Deste modo, 

propicia elementos para compreensão da Natureza da Ciência e da Tecnologia, bem 

como os aspectos “econômicos, políticos, ambientais, culturais, éticos e morais 

relacionados à atividade científica” (SILVA, 2016, p. 39). 

Segundo Zuin et al (2008), uma das preocupações da concepção CTS está 

relacionada à divulgação dos conhecimentos ligados à Ciência e à Tecnologia, 

suscitando valores e princípios, relacionando as experiências educacionais às 

situações cotidianas de modo a contextualizar e tornar o aprendizado dos 

conhecimentos científicos mais significativos e relevantes para a vida dos alunos. 

Sendo assim, pretende atingir o maior número de cidadãos para que se tornem 
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influenciadores em tomadas de decisões e para que possam desenvolver uma 

cidadania3 responsável. Quanto a isso Bazzo (2017), considera que: 

 
Facilitar o entendimento da ciência e da tecnologia e o seu imbricamento com 
o contexto social e sua organização é brindar o cidadão com a possibilidade 
de interferir seriamente na solução dos problemas humanos. Afinal, 
associados ao próprio sistema capitalista, a ciência moderna e, mais 
marcantemente, a tecnologia, têm se caracterizado como instrumentos 
fundamentais na definição de respostas para satisfazer às necessidades de 
ordem ideológica, econômica e social. (BAZZO, 2017, p.70). 

 

Este pensamento é também defendido por Santos e Mortimer (2001) ao 

afirmarem que a organização do currículo CTS deve ser estruturada por temas de 

Ciência e Tecnologia que são potencialmente problemáticos para a sociedade. 

Devendo, portanto, colocar de maneira central questões éticas, crenças e valores para 

que os alunos sejam estimulados a expressar suas opiniões e participar 

democraticamente.  

Cachapuz, Praia e Jorge (2002) relatam que a orientação a partir dos preceitos 

CTS auxilia no desenvolvimento de capacidades de pensamento para resolução de 

problemas reais, que estão imbricados em problemas sociais do dia a dia e envolvem 

Ciência e Tecnologia. Para Martins (2000), isso suscita reflexões sobre os papéis da 

Ciência e Tecnologia na sociedade, possibilitando tomadas de decisões sejam 

racionais, informadas e baseadas em preceitos éticos de responsabilidade social. De 

acordo com Calefi e Fortunato (2018), nesse tipo de abordagem, são discutidos 

aspectos históricos, éticos, políticos e socioeconômicos, de forma semelhante à 

educação para a cidadania.  

Neste sentido, Auler e Delizoicov (2001) afirmam que a abordagem CTS está 

relacionada às problematizações que permitem reflexões sobre os desafios impostos 

pela Ciência e Tecnologia na sociedade, para dar significado ao mundo cotidiano. De 

forma muito abrangente, CTS é “uma proposta pedagógica que desvincula a ideia de 

ciência neutra, absoluta e impessoal para uma ciência que se aproxima da realidade 

do aluno, trazendo significado para aquilo que é estudado” (VASCONCELLOS; 

SANTOS, 2008, p. 2). 

Dessa forma, portanto, é possível realizar aproximações dos estudos CTS à 

perspectiva denominada Freireana, que evidencia a leitura crítica da realidade. Isto 

                                            
3 Aqui utilizaremos como definição de cidadania aquilo que "tem que ver com a condição de cidadão, 
quer dizer, com o uso dos direitos e o direito de ter deveres de cidadão" (FREIRE, 1993, p.16). 
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porque a abordagem CTS potencializa uma compreensão crítica das interações entre 

Ciência, Tecnologia e Sociedade. Segundo Santos e Auler (2019), a aproximação 

entre Freire e a perspectiva CTS ocorrem em três eixos: “(i) Currículo estruturado em 

torno de temas/ problemas reais; (ii) dimensão interdisciplinar no enfrentamento 

desses temas/ problemas; (iii) busca da democratização de processos decisórios” 

(SANTOS, AULER, 2019, p.487).  

Com base no exposto, podemos considerar que a participação social nas 

decisões sobre Ciência e Tecnologia é fundamental para orientar o desenvolvimento 

sustentável da humanidade, garantindo o desfrute dos benefícios, mas também a 

responsabilidade na tomada de decisões relativas aos problemas ocasionados pela 

Ciência e Tecnologia. Desse modo, para que seja possível alcançar o que está 

proposto pela abordagem CTS, é necessário que se tenha uma nova abordagem 

curricular no Ensino de Ciências, deixando de lado o ensino apenas transmissivo, com 

o objetivo de alfabetizar4 cientificamente os alunos para que possam exercer a 

cidadania, sendo mais integrados ao mundo científico e tecnológico.  

Nesta perspectiva, devemos utilizar a contextualização, que é a “aproximação 

do conteúdo formal (científico) do conhecimento trazido pelo aluno (não formal), para 

que o conteúdo escolar torne-se interessante e significativo para ele” (KATO; 

KAWASAKI, 2011, p. 39), como chave de acesso para uma aprendizagem com real 

significado, visto que envolve as dimensões pessoais, sociais e culturais do aluno. 

Significado este que toma como ponto de partida uma sociedade capaz de relacionar 

conceitos e, após estabelecer essas relações com o cotidiano, contribuir para 

resolução de problemas reais ao exercício da cidadania (MARTINS; PAIXÃO, 2011). 

Além disso, reiteramos que consideramos com a mesma medida e importância os três 

eixos: Ciência, Tecnologia e Sociedade, de forma indissociáveis e transdisciplinar5, 

capaz de envolver dimensões sociológicas, epistemológicas e problematizadoras 

(PAIXÃO; CACHAPUZ; PEREIRA, 2006). 

  

                                            
4 Entendemos “Que a alfabetização tem que ver com a identidade individual e de classe, que ela tem 
que ver com a formação da cidadania, tem. É preciso, porém, sabermos, primeiro, que ela não é a 
alavanca de uma tal formação – ler e escrever não são suficientes para perfilar a plenitude da cidadania 
–, segundo, é necessário que a tornemos e a façamos como um ato político, jamais como um que fazer 
neutro” (FREIRE, 1993, p.23). 
5 “transdisciplinaridade envolve uma atitude vinculada à complexidade, ou seja, à disposição e à 
capacidade de posicionar-se ativamente perante os diversos níveis da realidade” (ROCHA et al, 2015, 
p. 36). 
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3 CONTROVÉRSIAS SOCIOCIENTÍFICAS6 
 

A necessidade de explorar situações cotidianas nas aulas de Ciências, 

trazendo motivações e situações contraditórias relacionadas a aspectos científicos, 

tecnológicos, éticos e morais, pode contribuir para formação de cidadãos mais ativos, 

conscientes e críticos. Martins e Paixão (2011) descrevem que o ensino orientado 

pelos princípios CTS podem apresentar diversas estratégias metodológicas para 

responder a necessidade dos alunos, passando por:  

 
[...] trabalho de grupo; aprendizagem cooperativa; debates em pequeno e 
grande grupo evidenciando problemas e dilemas; discussões centradas em 
ideias dos alunos; tomadas de decisões concretas sobre assuntos 
tecnocientíficos. Também os recursos a explorar podem passar por: visitas 
de estudo contextualizadoras que proporcionam contacto direto com o meio; 
situações práticas e testes experimentais que recriam ou simulam ambientes 
e ou testam previsões; material histórico preferencialmente proveniente de 
fontes primárias e que reporta a situações sociais, econômicas, políticas, 
tecnológicas dos contextos de descoberta; documentários e notícias. 
(MARTINS; PAIXÃO, 2011, p.12). 

 

Diante da diversidade de estratégias metodológicas estudadas, com o objetivo 

dessa formação crítica, neste trabalho, apresentamos como foco as CSC. Conrado 

(2017) apresenta as QSC (Questões Sociocientíficas) dentro de um contexto que 

explicita a educação CTS e que tem sido uma ferramenta pedagógica para formação 

de cidadãos. Para o autor, portanto, “o comprometimento da educação científica com 

as transformações sociais para uma melhor atuação do cidadão na resolução de 

problemas socioambientais” (CONRADO, 2017, p.23), uma vez que permite a 

aprendizagem para além de conceitos, explorando também habilidades, valores e 

atitudes. 

Para Carvalho (2019), as QSC são uma abordagem metodológica pautada em 

temas controversos, que incluem dilemas sociais que estão ligados conceitualmente 

à Ciência e à Tecnologia. Além disso, abrangem discussões de fatores morais e 

éticos, não sendo passíveis de resoluções simples. Esta abordagem é considerada 

relevante no Ensino de Ciências, tendo em vista que pode favorecer a compreensão 

                                            
 
6 Temos conhecimento que, em muitos artigos, aparecem os termos “questões sociocientíficas”, 
“aspectos sociocientíficos” e “temas sociocientíficos”. Todavia, neste trabalho, utilizaremos 
prioritariamente o termo CONTROVÉRSIAS SOCIOCIENTÍFICAS, pois reflete a origem da expressão 
inglesa/americana “Socioscientific issues” ou “Socio-scientific issues”, cujo significado implica 
controvérsia ou algo sobre o qual não existe consenso.   
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sobre a natureza do conhecimento científico, melhorar a capacidade de argumentação 

dialógica e habilitar alunos para a alfabetização científica. Portanto, são consideradas 

complexas por apresentarem várias perspectivas de solução e podem causar grande 

impacto social a partir de decisões individuais, coletivas ou políticas. 

As mudanças sociais exigem, cada vez mais, novas capacidades educacionais, 

as quais são consideradas no contexto da educação CTS. De acordo com Ferraz 

(2009), são elas: 

 Aproximação cultural: objetiva a alfabetização científica, como parte da 

formação cientíifica do cidadão; 

 Ênfase na educação política, com o objetivo de preparar cidadãos ativos e 

assertivos em sua prática social; 

 Orientação interdisciplinar: que se estende aos estudos sociais; 

 Aprendizagem de questões problemáticas: consiste na utilização de 

problemas locais como forma de despertar o interesse dos alunos; 

 Orientação vocacional: utiliza a Ciência e a Tecnologia para que os 

estudantes tenham oportunidade de conhecer uma futura profissão.  

Ainda, com base nesse mesmo autor, a educação deve acompanhar o mundo 

real, considerando que: 

 
O processo de ensino/aprendizagem coloca o educador e os seus educandos 
perante problemas que ultrapassam as fronteiras de cada disciplina a área 
de ciências. As finalidades educacionais deixam de fazer parte da disciplina 
em estudo, abrangendo outras áreas curriculares, bem como atividades 
extracurriculares [...] Parece, portanto, imperativo fazer uma abordagem 
global dos problemas, com caráter interdisciplinar e transdisciplinar, que não 
despreze a complexidade dos fenômenos em estudo e que tenha em conta o 
maior número possível de interacções,  de forma a abranger a teia de 
relações que o real comporta e a permitir que o pensamento global oriente 
intervenções locais. (FERRAZ, 2009, p. 37). 
 

Frente ao exposto, destacamos que as CSC abordam situações controversas 

que afetam a sociedade em sua totalidade. A respeito disso, Santos (2008) relata que, 

a partir das relações entre Ciência e Tecnologia, vinculadas a problemas sociais, a 

educação CTS é um meio de resgatar “suas implicações políticas, econômicas, 

sociais, culturais e éticas, ou seja, os aspectos sociocientíficos (ASC) necessários” 

(SILVA, 2016, p. 26), evidenciando os interesses e ideologias por trás do 

desenvolvimento científico e tecnológico. Nesse contexto, Reis (2009) descreve que, 

ao analisar as diferentes proposições, o aluno tende a fundamentar melhor suas 
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decisões, além de compreender o impacto social das propostas científicas e 

tecnológicas. Desse modo, pode opinar de forma crítica sobre os assuntos 

relacionados à Ciência e à Tecnologia. 

Algumas características dos temas sociocientíficos são descritos por Mundim e 

Santos, quando argumentam que estas devem “[...] relacionar-se a ciência; envolver 

formação de opinião e escolhas; ter dimensão local, nacional ou global; envolver 

discussão de valores e ética; estar relacionado à vida; envolver discussão de 

benefícios, riscos e valores, entre outras” (MUNDIM; SANTOS, 2012, p. 791). Sobre 

esse assunto, Merchan (2011) esclarece que: 

 
Assuntos sociocientíficos são questões técnico-científicas polêmicas, atuais 
e de interesse social, que permitem a discussão de tópicos como 
aquecimento global, uso de antibióticos para produção animal, clonagem, 
testes em animais, pulverização aérea, uso de telefones celulares, entre 
outros. Essas situações provocam diversas reações nos alunos que 
permitem-lhes promover uma educação dialógica, onde são debatidas 
hipóteses e pressupostos essenciais para uma investigação científica, bem 
como as implicações que essas hipóteses e pressupostos eles têm pelos 
resultados que tais investigações podem produzir; promove discussões de 
diferentes maneiras em que as investigações podem ser concebidas, e 
entende a ciência como atividade humana influenciada pela cultura, política 
e sociedade. (MERCHAN. 2011, p. 45-46). 

 

Para que todas as abordagens e resoluções possíveis para as CSC sejam 

compreendidas, Reis (2006) argumenta que são necessários três pilares para 

estruturação sobre o tema: 1) apropriação de conhecimento científico; 2) 

compreensão dos métodos e procedimentos usados em Ciência e 3) desenvolvimento 

de capacidades e de atitudes exigidas a uma participação responsável e ativa em 

tomadas de decisão relacionadas com Ciência e Tecnologia. 

Nelkin (1992) explica que as controvérsias que envolvem a Ciência podem ser 

abordadas de diferentes formas, apresentando características de ordem pessoal, 

social, moral, religiosa, ou também de acordo com prioridades políticas, valores 

ambientais, interesses econômicos e atreladas a projetos científicos e tecnológicos. 

Diante do suscitado por Reis, Galvão e Freire (2011), observam e destacam que as 

discussões a respeito das CSC devem contemplar atitudes de respeito pelas diversas 

opiniões tornando inconcebíveis atitudes autoritárias. Da mesma forma, Reis (2006) 

considera que os temas controversos são:  

 
[...] delimitados, multidisciplinares, heurísticos, carregados de valores 
(invocando, por exemplo, valores estéticos, ecológicos, morais, educacionais, 
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culturais e religiosos) e afetados pela insuficiência de conhecimento. 
Geralmente, o envolvimento neste tipo de problemas conduz a diversas 
“soluções” alternativas, cada uma das quais com aspectos positivos e 
negativos. A partir destas diferentes propostas, toma-se uma decisão 
informada que envolve a consideração e o desafio de opiniões, dada a 
impossibilidade de recurso a qualquer algoritmo para a avaliação das 
potencialidades e limitações. (REIS, 2006, p. 66-67). 

 

Todavia, para que os indivíduos possam tomar decisões informadas, é 

necessário que recebam, no ambiente escolar, uma formação que os capacite para 

tal.  É nesse sentido que Leach e Lewis (2002) defendem que a educação científica 

deva ser realizada baseada em contextos sociais, encorajando os alunos a 

transformarem-se em agentes de transformação positiva na sociedade. Criando, 

dessa forma, relações conceituais entre assuntos sociocientíficos e de interesses 

específicos, articulando o entendimento das dimensões sociais e conceituais. 

Durante as últimas décadas, o uso das tecnologias para disseminação de 

informações ligadas à Ciência e à Tecnologia tem causado impactos positivos e 

negativos na sociedade. Por exemplo, o avanço dos estudos sobre a genética tem 

trazido grandes benefícios ao bem-estar humano. Os experimentos relacionados à 

manipulação do DNA, suas aplicações à medicina e à agricultura fazem parte do 

campo da biotecnologia, que tem levantado muitas controvérsias sobre os possíveis 

efeitos na saúde humana, no meio ambiente e também por apresentar as variedades 

de culturas naturais ou desencadear debates éticos. Os transgênicos, as células 

tronco e a clonagem são exemplos de assuntos desenvolvidos sob o olhar da Ciência 

e Tecnologia, no entanto, causam polêmicas pois estão relacionadas a interesses 

econômicos, científicos e sociais. 

A facilidade de acesso às informações ligadas à Ciência, à Tecnologia e à 

política passaram a movimentar grandes grupos sociais. No Brasil, algumas polêmicas 

envolvendo a liberação de agrotóxicos, vacinação, desmatamento, extração de 

minérios vêm causando manifestações diversas, contra e a favor, incluindo a 

sociedade civil, grandes empresas, agricultores, ativistas e leigos. Neste momento, as 

tensões entre objetivos pessoais e sociais, interesses econômicos, prioridades 

políticas e valores ambientais são crescentes, fato que evidencia a importância da 

abordagem das CSC em sala de aula.  

Todas estas polêmicas fazem parte da grande temática CTS e podem ser 

abordadas por meio das CSC. Salientamos que, dentre as diversas vertentes da 

abordagem CTS, nesse trabalho, abordaremos a concepção educacional que 
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contribui para a fundamentação crítica do ensino de Ciências. Isto porque, acordo com 

Martins, “faz parte da cultura contemporânea e é muito mais do que um corpo de 

conhecimentos, representa uma forma de pensar e de compreender” (MARTINS, 

2014, p.54).  

Relacionando a abordagem das CSC e seu embasamento crítico relacionado 

ao movimento CTS, enfatizamos a ressignificação social do ensino de Ciências, 

partindo de perspectivas dialógicas para construção de conhecimentos que permitam, 

ao cidadão, a participação responsável em assuntos controversos que abordem 

Ciência e Tecnologia. Para tanto, partiremos dos pressupostos apontados por Paulo 

Freire (2003), que consideram o diálogo como uma forma de superação de 

concepções ingênuas da realidade, sendo uma relação horizontal de pelo menos dois 

sujeitos que buscam o estabelecimento de um processo comunicativo. Assim, nessa 

relação, “se fazem críticos na busca de algo” (FREIRE, 2003, p.115).  

Com base nas considerações apresentadas até o momento, visando superar 

as concepções ingênuas sobre a Ciência, no capítulo seguinte, trataremos das 

compreensões a respeito da Natureza da Ciência. 
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4 NATUREZA DA CIÊNCIA 
 

De acordo com Moura, a Natureza da Ciência (NdC) permite a compreensão 

de que o “homem constrói o conhecimento científico em cada contexto e em cada 

época, tendo como base suas concepções filosóficas, ideológicas e metodológicas” 

(MOURA, 2014, p.37). Para compreender as abordagens a partir da NdC, 

consideramos necessário entender seu significado e como as reflexões a seu respeito 

iniciaram.  

Segundo Lederman (2018), em 1907, ocorreu a primeira discussão a respeito 

do conceito de NdC na Associação Central de Professores de Ciências e Matemática. 

Porém, a NdC surge como tema de pesquisa apenas em 1950. Diante disso, 

ressaltamos que o tema era inicialmente chamado de natureza do conhecimento 

científico e, com o passar do tempo, foi resumido à Natureza da Ciência. A partir da 

década de 1950, as discussões sobre NdC foram sendo consideradas fundamentais 

na Educação em Ciências, especialmente como um conceito importante da meta 

educacional relativa à alfabetização científica. De acordo com Scheid et al. (2000), a 

necessidade dessa discussão surgiu porque filósofos e cientistas do fim do século XIX 

já identificavam problemas relacionados à compreensão da construção e 

desenvolvimento do conhecimento científico, o que alavancou a Filosofia e 

Epistemologia da Ciência.  

Salientamos que, neste capítulo, circunscrevemos a discussão sobre NdC 

apenas como um constructo pedagógico, que enfrentou e ainda enfrenta embates 

relativos às recomendações instrucionais sobre seu ensino. Em vista disso, 

destacamos que o objetivo principal na NdC é apoiar a alfabetização científica básica 

para todos e, por conseguinte, consideramos importante garantir que reflexões sobre 

NdC estejam presentes nas aulas de Ciências, visto que é esperado que todos os 

alunos “se tornarão membros contribuintes da sociedade, consumidores de produtos 

e informações e eleitores. No entanto, todos os alunos devem aprender algo sobre a 

ciência e sua natureza” (MCCOMAS, 2020 p.24) 

Lederman e Zeidler (1987) consideram que a NdC pode ser entendida como 

um conjunto de valores e de pressupostos que estão ligados, ou inseparáveis, do 

desenvolvimento do conhecimento científico. Silva et al. (2017) também entendem 

que a NdC abrange uma diversidade muito maior de aspectos, esclarecendo: 
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[...] o que é ciência, seu funcionamento interno e externo, como se constrói e 
se desenvolve o conhecimento produzido, os métodos empregados para se 
validar e difundir este conhecimento, os valores implicados nas atividades 
científicas, as características das comunidades científicas, os vínculos com a 
tecnologia, as relações da sociedade com o sistema tecnocientífico e, vice-
versa, as contribuições deste à cultura e aos progressos da sociedade. 
(SILVA et al., 2017, p.3). 

 

Nesta perspectiva, Acevedo (2008) argumenta ainda que a NdC “abarca 

assuntos epistemológicos, sociológicos e psicológicos da ciência, de suas atividades 

e das características do conhecimento que produz” (ACEVEDO, 2009, p.356). 

McComas (2000) considera que compreender a NdC é fundamental no ensino 

de ciências, tornando o ensino contextualizado e propício para tomada de decisões 

pessoais e sociais.  Höttecke et al. (2012), por sua vez, defendem que contextualizar 

historicamente as teorias, modelos e habilidades dos cientistas demonstra a relação 

entre sociedade, cultura e Ciência, apresentando essa como construção humana e 

social. Ainda nesse sentido, Reis e Galvão (2004) julgam que tal compreensão é 

essencial para permitir aos alunos a participação em debates e tomada de decisão, 

almejando construir uma sociedade mais democrática, onde todos podem ter voz.  

Com base em Freire Jr. (2003), isto pode implicar no desenvolvimento de uma 

Ciência atenta às reflexões da História, Filosofia e Sociologia, melhorando as relações 

entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente e, de forma geral, atuando como 

“melhor antídoto contra tendências irracionalistas contemporâneas” (FREIRE 

JUNIOR, 2003, p. 482). 

 De acordo com Kampourakis (2016), o ensino da NdC é um objetivo da 

educação científica em vários países e há diversas pesquisas que abordam como 

alguns aspectos da NdC podem ser ensinados. Todavia, a maior dificuldade em 

transformar a NdC em conteúdo curricular deve-se a pelo menos três diferentes 

entendimentos a seu respeito, a saber, aspectos consensuais (consensual view) sobre 

NdC, conceito de semelhança familiar (family resemblance) e aspectos da ciência 

integral (whole science). Na sequência, explicitaremos cada um desses 

entendimentos. 

 

4.1 ASPECTOS CONSENSUAIS SOBRE NdC 
 

O campo científico vem ganhando destaque nas últimas décadas: em partes, 

pelas melhorias proporcionadas à população e, em partes, pelos problemas que 
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refletem diretamente no meio ambiente, no contexto educacional e na divulgação da 

ciência. Mediante a isso, a população se depara diariamente com situações em que o 

conhecimento científico é necessário. Mesmo quando estudos mostram que a maioria 

da população apresenta visões positivas e otimistas da ciência, ainda falta 

conhecimentos sobre como ela funciona (KRUPCZAK, 2019). 

Há tempos educadores reconhecem a importância de conhecer a ciência no 

ensino de ciências, devendo ser abordado em diferentes níveis de ensino: 

 
[...] uma compreensão mais profunda de como a ciência funciona, como o 
conhecimento científico é produzido, validado e comunicado, assim como a 
própria natureza desse conhecimento, no que se refere às suas 
particularidades epistemológicas. (MARTINS, 2015, p.704). 
 

Nesse sentido, Kolsto (2001) explica que: 

 
Tem sido argumentado que para empoderar os alunos como cidadãos, é 
necessário enfatizar a ciência como uma instituição e os processos pelos 
quais o conhecimento científico é produzido. Um argumento tem sido aquele 
do caráter humano da ciência, valores na ciência, limites da ciência, e suas 
táticas para a tomada de decisão são pré-requisitos de conhecimento para 
uma decisão cuidadosa. (KOLSTO, 2001, p. 292, tradução nossa).  

 

Em outras palavras, podemos considerar que isto nada mais é do que conhecer 

a NdC. Portanto, alguns autores (Lederman, 2002, 2004, 2014; McComas, 2008, 

2014; Niaz, 2009; Osborne et al.,2003) defendem que alguns aspectos gerais da NdC 

podem ser ministrados no ensino de ciências, como por exemplo, aspectos que 

tangem à natureza do conhecimento científico e os métodos pelos quais esse 

conhecimento é produzido.  Não sendo o objetivo principal cobrir todos os aspectos 

da NdC, mas apenas abordar os conceitos prévios que os alunos possuem sobre a 

ciência. Por esta razão, o consenso sobre a abordagem citada, foi definida como visão 

consensual sobre a NdC (Kampourakis, 2016).  

No que se refere aos aspectos considerados consensuais sobre NdC, eles 

têm como premissa um ensino de ciências que contempla reflexões sobre NdC e 

possibilita a compreensão de uma visão mais adequada sobre a Ciência. Tal 

compreensão se apoia no fato de que, como apontam Forato, Pietrocola e Martins 

(2011), existem diversas concepções sobre os processos de construção do 

conhecimento científico, sendo que algumas são distorcidas e propagadas no Ensino 

de Ciências. Por isso, é importante que seja propiciado aos alunos:  
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 A compreensão da Ciência como uma atividade humana, historicamente 

construída, imersa no contexto cultural de cada época e de cada povo, e 
não como uma construção puramente racional, desenvolvida por um 
suposto “método científico” único e universal a partir apenas de 
observações, experimentos, deduções e induções logicamente fundados. 

 Entender a Ciência se desenvolvendo em um contexto cultural de 
relações humanas, dilemas profissionais e necessidades econômicas 
revela uma ciência parcial e falível, contestável, influenciada também por 
fatores extra científicos. 

 Conhecer sobre as ciências e não apenas os conteúdos científicos, mas 
também alguns de seus pressupostos e limites de validade, permite 
criticar o dogmatismo geralmente presente no ensino de ciências, além 
de promover o pensamento reflexivo e crítico. 

 Possibilitar certo conhecimento metodológico como um antídoto à 
interpretação empírico-indutivista da Ciência permite refletir sobre as 
relações e diferenças entre observação e hipóteses, leis e explicações e, 
principalmente, resultados experimentais e explicação teórica. (FORATO 
et al., 2012, p.32). 

 

Dessa forma, baseados nos aspectos da NdC que acreditam ser relevantes ao 

ensino de Ciência, Pérez et al. (2001) destacam uma lista com cinco aspectos 

considerados consensuais, os quais também são aceitos por outros pesquisadores 

(LEDERMAN et al., 2002; PRAIA; PÉREZ; VILCHES, 2007). O primeiro deles é que a 

Ciência é variável e está sujeita a mudanças, tendo em vista que não existem 

verdades absolutas, mesmo que os conhecimentos sejam confiáveis, eles são revistos 

com o passar do tempo. O segundo aspecto consensual diz respeito a não existir um 
método científico universal, pois as metodologias podem ser variáveis e apresentar 

distintos entendimentos. O terceiro ponto tende a desmistificar que as teorias não 
são consequência de experimentos e vice-versa, de modo que não há relação 

direta entre teoria e experimento na construção do conhecimento científico. Outro 

aspecto destacado está relacionado à procura pela coerência global, referindo-se 

especificamente às generalizações, ou leis gerais para explicação de fenômenos. 

Sabemos que, para validação de uma teoria, é necessário que os mesmos resultados 

sejam obtidos em diferentes situações. Por fim,  o último aspecto é que a Ciência é 
humana e influenciada pelo seu contexto social, cultural, econômico e político. 

Dito de outro modo, a Ciência não se desenvolve em um ambiente neutro, pois o 

cientista pode ser influenciado por suas crenças pessoais, sociais, políticas, 

ideológicas, financeiras, etc. Além disso,  o conhecimento científico é construído por 

equipes, desfazendo a imagem de cientistas isolados.  

Em função do que foi apresentado, destacamos a importância da NdC no 

Ensino de Ciências, a qual vem sendo considerada um fator importante para melhorar 
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a formação científica. Como consequência, tende a melhorar a consciência da 

sociedade em relação à tomada de decisões que envolvem a Ciência. Gil Pérez et al. 

(2001) consideram que a educação científica limitada à transmissão de conceitos 

pode induzir a concepções sobre sua construção que se afastam daquilo que seria 

considerado uma visão aceitável da NdC. Isto acaba distanciando a população da real 

dinâmica da produção do conhecimento científico. Desse modo, Ferreira e Martins 

(2012) apontam que: 

 
[...] outros argumentos são citados na literatura a favor da pertinência desse 
tema para o ensino: manipulação e entendimento da tecnologia; 
compreensão das normas da comunidade científica; sucesso no aprendizado 
de conteúdos da ciência; satisfação dos estudantes ao aprender sobre NdC. 
(FERREIRA; MARTINS, 2012, p.156). 

 

Nesta perspectiva, evidenciamos o quão relevante pode ser a NdC para o 

ensino mais concreto da Ciência. Dessa forma, Acevedo (2008, p. 142) defende que 

“uma melhor compreensão da NdC pelos estudantes lhes permitirá melhorar seu 

rendimento na aprendizagem dos demais conteúdos científicos e facilitar, assim, uma 

evolução conceitual progressiva”. Em consonância, McComas et al. (1998) apontam 

que a falta de compreensão do empreendimento científico é prejudicial à sociedade, 

pois em muitas tomadas de decisões estão presentes os aspectos mal compreendidos 

da Ciência, portanto: 

 
Precisamos repensar os objetivos da instrução científica. Ambos, estudantes 
e aqueles que ensinam ciência devem se concentrar na natureza da própria 
ciência em vez de apenas seus fatos e princípios. A ciência escolar deve dar 
aos alunos uma oportunidade de experimentar a ciência e seus processos, 
livre das lendas, equívocos e idealizações inerentes aos mitos sobre a 
natureza do empreendimento científico. (McCOMAS, 1998, p. 68, tradução 
nossa). 

 

Ainda nesse contexto, Schwartz e Lederman (2002) afirmam que uma 

abordagem que conta com instruções e discussões dos aspectos relevantes da NdC 

a torna visível nas salas de aula. Em vista disso, destacam que também se deve 

considerar a NdC como qualquer outro objeto de aprendizagem, apresentando suas 

instruções intencionais por meio de discussões, reflexões guiadas e questionamentos 

específicos no contexto das atividades de ciências em sala de aula. Júnior (2019), por 

sua vez, explica alguns critérios a serem superados para qualificar a educação 

científica baseada em sua natureza:  
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I) superação das práticas escolares tradicionais descontextualizadas, 
abarrotadas de conceitos e desvinculadas da vida dos alunos; 
II) superação da visão fragmentária e lacunar da ciência escolar, que não 
consegue alcançar a complexidade sociopolítica da NdC e presta um 
desserviço à comunidade científica ao propagar imagens estereotipadas;  
III) superação do tratamento enciclopédico e mnemônico dos temas 
científicos trabalhados nas escolas;  
IV) superação da distância entre temas científicos e vida dos alunos 
(JÚNIOR, 2019, p.233). 

 

Diante disso, pode ser possível promover um Ensino de Ciências capaz de 

alfabetizar7 os estudantes sobre os aspectos científicos, objetivando que “os 

estudantes: (i) entendam os conceitos científicos mais gerais, (ii) como se dá a 

construção desses conhecimentos e (iii) os efeitos da ciência e da tecnologia na 

sociedade” (KRUPCZAK, 2019, p. 12). 

Acreditamos que, a partir dessas ações, pode-se auxiliar na reprodução de uma 

imagem adequada da NdC no espaço escolar, estimulando o desenvolvimento de 

posturas cidadãs críticas em relação às tomadas de decisões em assuntos que 

envolvem Ciência (LEDERMAN; ZADLER, 1987; McCOMAS, 1998; ACEVEDO et al., 

2005). 

 

4.2 CRÍTICAS À VISÃO DE CONSENSO 

 

Alguns autores (HODSON; WONG, 2017; BERKOVITZ, 2017) tecem críticas à 

visão consensual da NdC e defendem que apresentar a Ciência como uma atividade 

social, inclui destacar a linguagem científica, as particularidades da investigação 

científica, o desenvolvimento de uma teoria, a dinâmica de trabalho de cientistas e 

como a Ciência é afetada pelo contexto social. Com base nisso, é imprescindível que: 

 
[...] uso de estudos de caso históricos e contemporâneos, biografias e 
autobiografias, livros didáticos, filmes, revistas e jornais, relatos de 
comentaristas respeitados sobre práticas científicas, instruções e 
demonstrações, atividades práticas de investigação e visitas a laboratórios 
de pesquisa e outros locais de ciência do mundo real. (BERKOVITZ, 2017, 
p.39, tradução nossa).  

                                            
7 Expressão que remonta a estudos que têm como papel central a noção de scientific literacy. O termo 
literacy tem origem na língua inglesa e possui como significado "the state of being able to read and 
write" e, em português, "capacidade de ler e escrever". “Como a expressão ‘letramento’ só foi 
dicionarizada recentemente e ainda não é muito difundida fora do campo acadêmico específico que 
estuda o ensino de língua, não é de admirar que literacy seja, na maioria das vezes, associado à 
‘alfabetização’ (CUNHA, 2017, p.171). 
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Nesse sentido, Osborne (2017, p.53, tradução nossa) destaca que “a visão de 

consenso implica que existe um acordo comum em torno de quais devem ser os 

elementos sobre a NOS8”. Entretanto, implicitamente determina o que deve ser 

ensinado. Ainda, o mesmo autor, exemplifica que muitos dos argumentos listados nas 

visões consensuais não se sustentam quando comparados ao conhecimento 

empírico. Um exemplo disso é o aspecto consensual que apresenta que as 

investigações científicas usam uma variedade de métodos e ferramentas para fazer 

medições realizações e observações. Ele é falho ao não apresentar quais são essas 

variedades, por isso, defende ouvir os cientistas para saber quais aspectos sobre a 

NdC norteiam suas práticas diárias. Além disso, o autor enfatiza que: 

 
Envolver-se em uma prática requer não apenas conhecimento do conteúdo 
da ciência (conhecimento do conteúdo), mas o conhecimento das 
construções e procedimentos que a ciência usa para estabelecer suas 
reivindicações (procedimentos conhecimento) e o conhecimento das razões 
e construções com as quais a ciência justifica suas pretensões de conhecer 
(conhecimento epistêmico). (OSBORNE, 2017, p.55 – tradução nossa). 

 

Compartilhando da mesma visão, Hodson e Wong(2017) defendem que 

processo e produto da investigação científica são indissociáveis, que as visões 

consensuais excluem os métodos da Ciência, além do fato de queessas visões 

deixam de considerar a estrutura e a forma da linguagem científica. Para os autores, 

isto é essencial para comunicação e compreensão dos objetivos, processos e 

produtos da ciência. 

Para Matthews (2012), se as listas de aspectos consensuais, como a de 

Lederman, funcionarem como mandamentos a serem seguidos, todo o esforço 

desprendido para o ensino da NdC se perde, deixando com que a formação sobre 

NdC fique empobrecida ou deformada. Nesse sentido, Clough (2006) acredita que o 

uso de listas de afirmações para elencar aspectos consensuais de NdC podem ser 

mal interpretadas por estudantes. Para ele, por exemplo, o item que descreve o 

conhecimento científico como provisório pode causar aos alunos a impressão de que 

ele não é confiável. Além disso, essas listas apresentarem o risco de serem 

entendidas como mandamentos, conforme Azevedo e Scarpa (2017) esclarecem: 

                                            
8 NOS refere-se ao termo Nature of Science, o qual possui como tradução na língua portuguesa: 

Natureza da Ciência. 
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[...] devem ser ensinados (ou apenas memorizados) em sala de aula ao 
serem seguidas de maneira literal. Ademais, o uso de listas (partindo de uma 
visão consensual ou não) apresenta um problema intrínseco, dado que traz a 
noção de finitude, uma vez que aspectos relevantes, como o papel do   
feminismo na ciência ou a dinâmica de produção do conhecimento entre as 
diferentes ciências, não apareçam nessas listas. As listas podem violar a 
intenção de fornecer aos alunos alternativas que sejam capazes de engajá-
los em um debate crítico e auxiliá-los na formulação de seus próprios pontos 
de vista. (AZEVEDO; SCARPA, 2017, p.598).  

 

Portanto, Matthews (2012) defende que aspectos da NdC sejam reorganizados, 

para que características epistemológicas e sociológicas não sejam organizadas em 

uma lista que esteja associada ao aprendizado sobre NdC. 

Berkovitz (2017) considera a participação em reuniões e entrevistas com 

cientistas como forma de complementar as visões sobre NdC expostas por 

historiadores, filósofos e sociólogos da Ciência, fazendo, com isso,perceber que as 

listas consensuais são distorcidas em muitos aspectos. Por exemplo, quando 

reconhecem a inserção social e cultural da Ciência, não deixam claro se essa inserção 

é externa ou interna e muito menos se é benéfica ou prejudicial. Assim, de acordo 

com Osborne (2017), as listas consensuais não consideram princípios gerais sobre 

NdC, ao passo que não apresentam explicações detalhadas sobre o conhecimento 

epistêmico. Constituindo-se, portanto, apenas como regras que lembram métodos 

científicos e que podem implicar no ensino desestruturado sobre NdC.  

A partir das considerações apresentadas até o momento, no próximo tópico, 

abordaremos visões alternativas à visão consensual da NdC. 

 

4.3 CONCEITO DE SEMELHANÇA FAMILIAR (FAMILY RESEMBLANCE) 

 

Mesmo que os aspectos consensuais venham sendo os mais conhecidos, 

algumas visões alternativas sobre o ensino da NdC também foram apresentadas. Uma 

delas foi exposta por Irzik e Nola no ano de 2010, sendo chamada de semelhança 

familiar (family resemblance). Em seu trabalho, Irzik e Nola (2010) relatam que a visão 

de consenso possui algumas deficiências e fraquezas, pois: 

 
[...] retrata uma imagem muito estreita da ciência. Por exemplo, não há 
menção dos objetivos de ciência ou regras metodológicas na ciência. A 
questão da metodologia parece estar errada ao dizer que não existe um 
método único para fazer ciência. [...] De maneira semelhante, a maioria dos 
itens da lista refere-se a informações científicas, conhecimento e investigação 
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científica, pelos quais o conhecimento científico é produzido, são deixados de 
lado [...] Sob a visão de consenso NOS9 aparece como fixo e atemporal. Dá 
aos alunos a impressão de que a ciência não tem história nem espaço para 
mudanças em sua natureza. [...] Os itens mencionados na visão de consenso 
parecem carecer de sistemática suficiente unidade e certos problemas que 
eles suscitam não são suficientemente percebidos ou abordados. (IRZIK; 
NOLA, 2010, p.592-593, tradução nossa).  

 

De forma crítica, apresentam o conceito de semelhança familiar, como sendo 

mais abrangente e sistemático do que a visão consensual. Nesse sentido, acreditam 

que os aspectos consensuais apresentam a ciência de forma simplificada, justificando 

que ela é tão dinâmica e diversa que não pode ser descrita por meio de uma lista de 

aspectos.  Além disso, os autores alegam que caracterizar a ciência e a forma como 

é feita, ou seja, de modo exato não contempla sua riqueza e complexidade (IRZIK; 

NOLA, 2010).  Para eles, então, “O objetivo é fornecer uma visão geral da 

compreensão do empreendimento científico, uma compreensão relevante e acessível 

a escolas secundárias avançadas, bem como, a estudantes universitários” (IRZIK; 

NOLA, 2010, p.592, tradução nossa). 

Com base nisso, deixam claro aspectos gerais e estruturais mediante noções 

relacionadas aos aspectos familiares da NdC, que metodologicamente são definidas 

em quatro categorias. 

I. Atividades: está relacionada à observação e experimentação. Essas 

práticas são comuns em quase todas as ciências, portanto acontecem de 

maneiras diferentes em cada uma delas. Assim  

 
[...] a observação será uma atividade comum a todas as ciências. No entanto, 
deve-se notar que as práticas observacionais variam de acordo com a 
disciplina científica em que a observação é realizada [...] Em resumo, há um 
conjunto de atividades características de algumas ciências, mas não outros, 
formando assim um conjunto de semelhanças familiares. Isso inclui práticas 
observacionais, práticas materiais, práticas matemáticas e assim por diante 
(IRZIK; NOLA, 2010, p. 597).  

 

II. Objetivos e valores: está relacionada aos propósitos e valores 

(capacidade de fazer previsões e fornecer explicações). Dentro de uma 

concepção de semelhança familiar não é necessário fixar-se em 

conceitos, mas apenas compreender que cada Ciência pode ter 

propósitos diferentes de acordo com interpretações sobre elas.  

                                            
9 Nature of Science 
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III. Metodologias e regras metodológicas: fomenta que a ciência não alcança 

seus objetivos de maneira aleatória, mas emprega uma série de métodos 

e regras metodológicas. Irzik e Nola (2010) enfatizam que nem todas as 

áreas da Ciência utilizam os mesmos métodos e que há diferenças 

significativas entre eles, mas que possuem aspectos que podem ser 

considerados semelhantes. 

IV. Produtos: são os resultados de quando as atividades científicas atingem 

seus objetivos, destacando que, para isso, foram usados métodos e 

regras metodológicas. Nesse caso, incluem “hipóteses, leis, teorias e 

modelos, bem como, coleções de observações relatórios ou coletas de 

dados experimentais. O produto final de atividades científicas é 

conhecimento ou crença racional” (IRZIK; NOLA, 2010, p.600 – tradução 

nossa). Isto justifica que todas as áreas da Ciência possuem alguma 

semelhança em seus produtos. 

De acordo com Dagher`s e Erduran10,  

 
''um dos aspectos atraentes da semelhança familiar é sua capacidade de 
consolidar os aspectos epistêmicos, cognitivos e sociais da Ciência de uma 
maneira saudável, flexível, descritiva, mas não prescritiva'' (ERDURAN; 
DAGHER`S, 2014, p.24). 

 

Assim, de maneira geral, o conceito de semelhança familiar afirma que áreas 

distintas, como eletromagnetismo e geoCiências, por exemplo, possuem objetivos, 

metodologias e fundamentos diferentes, porém apresentam semelhanças entre si que 

as caracterizam como áreas da Ciência. De forma simplificada, cada Ciência possui 

um subconjunto de características que estão contidas nas quatro categorias 

analisadas acima. Algumas possuem características comuns e outras não, assim 

como membros de uma família. Portanto, podemos perceber que: 

 
[...] nem todas as disciplinas científicas compartilham todas as características 
listadas em todas as categorias. Nós admitimos que todos fazem 
observações e inferências, mas que estas dificilmente definem a ciência e 
não são suficientes para demarcar ciência de outros empreendimentos 
humanos. Portanto, deixando de lado essas duas atividades comuns, vemos 

                                            
10 No ano de 2014, Erduran e Dagher's publicaram um livro com objetivo de estender os conceitos 
utilizados na abordagem de semelhança familiar. Apresentaram aspectos significativos como os de 
expansão do campo de categorias sócio-institucionais como justificativas para incluir aspectos políticos, 
financeiros e organizacionais, e para introduzir representações visuais que possam servir como 
ferramentas pedagógicas e analíticas para a fins da educação científica.  
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que as ciências compartilham algumas ou a maioria das características de 
cada categoria, mas não todas, então elas são semelhantes em relação a 
algumas características, mas diferentes em relação a outras. No entanto, 
dadas quaisquer duas disciplinas ministradas em cursos de ciências, existem 
semelhanças, sobreposições e cruzamentos que as tornam "ciências". Assim, 
o que une diversas disciplinas, da física às ciências da terra, da cosmologia 
às ciências da vida e do meio ambiente é a semelhança familiar entre elas 
em relação às características dentro de cada categoria. (IRZIK; NOLA, 2010, 
p. 601, tradução nossa). 

 

4.4 CIÊNCIA INTEIRA 

 

Em ambas as abordagens apresentadas, o entendimento sobre a NdC é 

expresso por meio de descrições da Ciência, considerando que elas partem de 

imagens mentais formadas no processo de aprendizagem. Portanto, é difícil imaginar 

mais de uma imagem mental para uma mesma palavra ou conceito, uma vez que isso 

deveria ocorrer em um nível geral de representação. Além disso, o conhecimento não 

deve ser tratado como um objeto/produto desconexo de suas fontes (ROCHA; 

GURGEL, 2017). Sendo assim, Pagliarini (2007) defende que questões a respeito da 

NdC sempre serão discutíveis, levando em consideração o contexto do 

desenvolvimento do empreendimento científico. Para tanto, agora discorreremos 

sobre outra alternativa de abordagem da NdC: a ciência inteira.  

Conforme já foi apontado, estudos (ALLCHIN,2011, 2013, 2017; 

HODSON,2017; MATHEWS, 2012) demonstram problemas relacionados às visões 

consensuais sobre NdC. Tais estudos relatam que ensinar a NdC sob o enfoque de 

listas fechadas seria prejudicial diante do seu real significado de aprendizagem. Dessa 

forma, é proposta a abordagem da Whole Science 11(ciência inteira): que dispõe das 

características da ciência de forma contextual e não em listas a serem seguidas. Isto 

se justifica pelo fato de que  

 
[...] haverá maior entendimento da NOS quando se tomar suas características 
colocadas em contextos concretos de utilização no cotidiano da construção 
da ciência, feito de forma explícita (BEJARANO et al., 2019, p.977). 

 

Allchin (2014) complementa que o ensino da NdC é relevante pelo potencial de 

possibilitar ampla compreensão sobre Ciência e auxiliar na formação de cidadãos 

capazes de tratar informações científicas de forma crítica. Ainda, o mesmo autor 

                                            
11Termo utilizado por Allchin (2013) para apresentar a Ciência como: Ciência integral/Ciência completa/ 
Ciência inteira.  
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considera que o ensino da NdC só pode ser funcional se acontecer de maneira 

contextualizada. Assim, contando com a presença da História da Ciência sob a 

concepção da Ciência em construção, prioriza seu entendimento como um processo 

voltado para educação crítica de cidadãos cientificamente alfabetizados. Em resumo, 

“os alunos devem desenvolver um amplo entendimento de como a Ciência funciona 

para interpretar a confiabilidade das alegações científicas na tomada de decisões 

pessoais e públicas” (ALLCHIN, 2013, p. 4, tradução nossa).  

Para que seja possível a formulação de pontos de vista para tomada de 

atitudes, apenas o conhecimento teórico não é suficiente. Dito de outro modo, é 

necessário conhecer os diversos pontos do desenvolvimento científico, seus 

contextos experimental, contextual e social para compreender que erros estão além 

de contaminação de amostras ou equipamentos mal calibrados. Erros também podem 

emergir de preconceito de gênero, conflitos de interesses políticos e econômicos, 

dentre outros (ALLCHIN, 2012). Para tanto, é necessário ensinar além de conceitos 

sobre NdC, mas ensinar NdC de forma crítica, de maneira que possam questionar 

análises e desenvolver uma visão epistêmica do conhecimento científico. A partir 

disso, utilizar seus conceitos sobre NdC para tornar sua aprendizagem contínua fora 

de sala de aula; obtendo a percepção necessária para analisar fraudes e adulterações 

na comunicação pública da Ciência; interpretando a sua confiabilidade para tomada 

de decisões pessoais e coletivas; atingindo assim o objetivo da educação baseada na 

NdC (ALLCHIN, 2017). 

Bejarano et al. (2017) destacam que, se tratando da Whole Science, listas 

reduzem o conceito de ciência integral. Dessa forma, consideram que separando 

processos que funcionam juntos, como pensar a NdC por meio de casos reais e 

contextualizados, possibilita discussão de aspectos de NdC em uma formação 

epistemológica e adequada. Portanto, tal perspectiva deveria ser entendida por 

professores e alunos como uma formação de NdC dentro da perspectiva Whole 

Science. 

Objetivando trabalhar o ensino da NdC nesse outro viés, das visões 

contextuais, Allchin (2013) apresenta o inventário parcial das dimensões de 

confiabilidade na Ciência. É uma proposta que considera uma aproximação integral 

da Ciência (Whole Science), bem como as discussões que abordam história e filosofia 

das ciências. Para atingir o objetivo de aprendizagem da NdC, propõe “dividir os 

processos de geração de conhecimento em etapas, e assim mostrar a importância da 
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história da ciência, da confiabilidade na ciência e das justificativas implícitas para a 

produção do conhecimento científico.” (ALLCHIN, 2013, p. 24, tradução nossa).  

Em vista disso, o mesmo autor argumenta que uma avaliação da confiabilidade 

das afirmações científicas deve passar por cada etapa da construção do 

conhecimento, de certa forma, analisando o histórico do processo da construção de 

uma afirmação científica. Em seu livro Teaching the Nature of Science: Perspectives 

& Resources, Allchin (2013) estabelece um inventário de Dimensões de Confiabilidade 

da Ciência (DCC). Ele é organizado em três dimensões: observacional, conceitual e 

sociocultural, que são apresentadas, de forma resumida, no Quadro 1 e completa no 

Quadro 2. São categorias epistêmicas com as quais os aspectos da NdC se 

relacionam. Sendo uma sistemática que abrange, mas não esgota, as possibilidades 

de se analisar a NdC. 

Nesse sentido, “são as atividades de investigação, os casos históricos e os 

casos contemporâneos que possibilitam aos estudantes desenvolver a habilidade de 

avaliar a confiabilidade de afirmações científicas.” (ALMEIDA, 2019, p.11). Dessa 

forma, consideramos que essas habilidades contribuirão para tomada de decisões 

pessoais ou coletivas em relação à influência da Ciência e Tecnologia de forma crítica. 

 
Quadro 1: Inventário parcial das dimensões de confiabilidade na ciência (resumido). 

 Aspectos da NdC 
Observacional São apresentadas observação e medidas, experimentos e 

instrumentos. 
Conceitual São apresentados padrões de raciocínio, dimensões históricas e 

dimensões humanas 
Sociocultural São apresentadas as instituições, financiamentos de pesquisa, 

tendências e comunicação científica. 
Fonte: Extraído de Allchin (2017). 

 
Quadro 2:Inventário parcial de dimensões de confiabilidade na ciência (completo). 

Observacional 

Observações e medições 

 Exatidão, precisão 
 Papel do estudo sistemático (versus anedota/evidência anedótica) 
 Completude/Integridade de evidências 
 Robustez (concordância entre diferentes tipos de dados) 

Experimentos 
 Experimento controlado (uma variável) 
 Estudos cego e duplo-cego 
 Análise estatística de erro 
 Replicação e tamanho da amostra 

Instrumentos 
 Novos instrumentos e suas validações 
 Modelos e organismos modelo 
 Ética da experimentação em seres humanos 

Padrões de raciocínio 
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Conceitual 

 Relevância de evidência (empirismo) 
 Informações verificáveis versus valores 
 Papel da probabilidade na inferência 
 Explicações alternativas 
 Correlação versus causalidade 

Dimensões históricas 
 Consiliência12 com evidências estabelecidas 
 Papel da analogia, pensamento interdisciplinar 
 Mudança conceitual 
 Erro e incerteza 
 Papel da imaginação e sínteses criativas 

Dimensões humanas 
 Espectro de motivações para fazer ciência 
 Espectro de personalidades humanas 
 Viés de confirmação / papel de crenças anteriores 
 Emocional versus percepções de risco baseadas em evidências 

Sociocultural 

Instituições 
 Colaboração e competição entre cientistas 
 Forma de persuasão 
 Credibilidade 
 Avaliação por pares e resposta às críticas 
 Resolvendo desacordo 
 Liberdade acadêmica 

Preconceitos 
 Papel das crenças culturais (ideologia, religião, nacionalidade, etc.) 
 Papel do preconceito de gênero 
 Papel do preconceito racial ou de classe 
 Economia / financiamento 
 Fontes de financiamento 
 Conflito de interesse pessoal 

Comunicação 
 Normas para lidar com dados científicos 
 Natureza dos gráficos 
 Credibilidade de várias revistas científicas e novas mídias 
 Fraude ou outras formas de má conduta 
 Responsabilidade social dos cientistas 

Fonte: Allchin (2017, p. 21, tradução nossa).  
 

Allchin (2013, p. 29-39) também ressalta 9 maneiras pelas quais a história pode 

auxiliar o ensino de ciências, a saber: 

1. Contextualizando e motivando a ciência; 

2. Esclarecendo conceitos; 

3. Revelando equívocos sobre a compreensão de conceitos científicos;  

4. Celebrando conquistas;  

5. Promovendo carreiras científicas;  

6. Desenvolvendo habilidades de questionamento;  

                                            
12 Termo utilizado por William Whewell para explicar sua visão sobre o conhecimento, baseado na 
unidade do conhecimento, medindo o mesmo resultado por vários métodos diferentes deveria levar à 
mesma resposta.  
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7. Traçando o perfil da NdC;  

8. Destacando o papel social da Ciência;  

9. Retratando os contextos culturais da Ciência.  

Neste trabalho, percebemos que algumas fontes de pesquisa sobre NdC se 

afastam das visões consensuais e nos aproximam da visão contextual proposta por 

Allchin. Concordamos que listas consensuais e relacionadas às semelhanças 

familiares podem apresentar uma abordagem descontextualizada quanto ao ensino 

da NdC. Também concordamos que a abordagem por meio das atividades de 

investigação, casos contemporâneos e casos históricos podem contribuir mais 

integralmente para a alfabetização científica dos estudantes. Assim, auxiliando para a 

formação de sujeitos que possam assumir posições críticas em relação aos  da 

Ciência e Tecnologia. 
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5 METODOLOGIA 
 

Neste estudo, realizamos uma investigação sobre o estado do conhecimento 

das pesquisas a respeito das CSC e NdC apresentadas no ENPEC, desde sua 

primeira edição, no ano de 1997, até 2019. A partir disso, objetivamos conhecer o que 

vem sendo produzido no país sobre essas duas temáticas, bem como analisar se as 

CSC têm sido utilizadas para produzir reflexões sobre NdC. 

Para tanto, desenvolvemos uma pesquisa qualitativa, a partir de Descritores 

Gerais e Específicos. Com os gerais, buscamos apresentar um panorama amplo de 

desenvolvimento da área, fornecendo elementos para uma análise cronológica sobre 

o que vêm sendo apresentado no ENPEC. Por meio dos descritores específicos, por 

sua vez, investigamos o cenário das publicações sobre CSC e NdC no decorrer das 

12 edições do evento. No que tange à análise dos dados especificamente, para 

realizá-la, tomamos como base a Análise Textual Discursiva. 

Na sequência, explicitamos em pormenores a metodologia que utilizamos para 

o desenvolvimento desta pesquisa. 

 

5.1 PESQUISA QUALI-QUANTITATIVA 

 

Na pesquisa qualitativa, a maioria dos dados são descritivos de modo que a 

análise do pesquisador, bem como suas reflexões são consideradas importantes para 

o processo de construção do conhecimento (GIL, 1996). Segundo Amado (2010), o 

método qualitativo inclui fundamentos epistemológicos e teóricos das ciências 

humanas, métodos de investigação, ferramentas de coleta de dados, procedimentos 

de análise de dados, a validação e apresentação. Uma investigação qualitativa deve 

ser sistemática, teórica e ética. Assim, se mostra útil e expressiva em diversas áreas 

do conhecimento, pois “é capaz de dar respostas a questionamentos que os métodos 

indutivos não conseguem” (TAQUETTE, 2020, p.28). 

Esse tipo de abordagem valoriza diversas situações que não podem ser 

representadas numericamente (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Apresenta como 

principal característica o aprofundamento da compreensão do objeto de estudo, não 

se preocupando com a representatividade numérica (GOLDENBERG, 2011).  

Para Flick (2008), nesse tipo de pesquisa, há reconhecimento e análise de 

diferentes perspectivas, incluindo as reflexões do pesquisador como parte do 
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processo de construção do conhecimento. Além disso, o objeto de estudo configura-

se como um fator determinante para a escolha do método de pesquisa, sendo 

considerado em sua totalidade a partir de diferentes contextos. 

Diferente da pesquisa qualitativa, a pesquisa quantitativa aborda resultados 

quantificaveis, e seus resultados representam toda a população que foi alvo da 

pesquisa. 

 
A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo 
positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida com base 
na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos 
padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem 
matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre 
variáveis, etc. A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa 
permite recolher mais informações do que se poderia conseguir isoladamente 
(FONSECA, 2002, p. 20). 

 
Nesse tipo de pesquisa há menor importância em interpretar o contexto do 

objeto de pesquisa, não são consideradas as interpretações do pesquisador e a 

pesquisa ocorre em um intervalo de tempo pequeno. Assim, enfatizando o raciocínio 

lógico e dedutivo, observando apenas aspectos e dados mensuráveis (SILVEIRA; 

CÓRDOVA, 2009).  

No entanto, nessa dissertação, “a realidade é multifacetada e, como tal, não é 

superficial afirmar que dados gerados por métodos distintos podem ser agregados, na 

perspectiva de compreensão das várias faces da realidade.” (SOUZA; KERBAUY, 

2017, p. 37). Ocorrendo a integração entre a pesquisa qualitativa e quantitativa.  

 
A aliança entre os métodos qualitativos e quantitativos permite o uso mais 
compreensivo das pesquisas do que o uso unicamente qualitativo ou 
quantitativo. A articulação entre os métodos busca corroborar com um 
resultado de um método com os resultados do outro, utilizar os resultados de 
um método para auxiliar na interpretação do outro método, descobrir o 
paradoxo que leva a reconsiderar a questão da pesquisa, além da amplitude 
no alcance da pesquisa, confrontando seus elementos com um outro método 
(SOUZA, 2018, p.6). 

 

Assim, consideramos que os dados numéricos são interpretados por meio de 

um viés teorico e não apenas interpretação numérica e linear, combinando assim uma 

perspectiva dialógica à interpretação dos dados e ao problema de pesquisa, 

conferindo maior credibilidade e evitando reducionismos. Por esse motivo, decidimos 

utilizar a abordagem quali-quantitativa nesta pesquisa. Dessa forma, triangulamos os 
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dados quantitativos, com dados qualitativos e com a ATD, em suas categorias e 

descritores. 

 

5.2. ESTADO DO CONHECIMENTO 
 

As pesquisas denominadas estado do conhecimento buscam mapear, analisar e 

explicar a produção de conhecimento em determinada área, permitindo “o agrupamento 

de informações que serão localizadas, construindo assim uma importante fonte de 

dados” (CARVALHO; GAMBOA, 2014, p. 174). Conforme Romanowski e Ens (2006, p. 

39), esses tipos de pesquisa correspondem a estudos que abordam apenas um setor 

das publicações sobre um tema. Em vista disso,, trata-se de uma modalidade de 

investigação que possui como objetivo realizar levantamentos específicos sobre 

determinado assunto. De acordo com Morosini e Fernandes: 

 
Estado do conhecimento é identificação, registro, categorização que levem à 
reflexão e síntese sobre a produção científica de uma determinada área, em 
um determinado espaço de tempo, congregando periódicos, teses, 
dissertações e livros sobre uma temática específica (MOROSINI; 
FERNANDES, 2014, p.155) 

 

Ademais é possível, segundo Prigol (2013), visualizar o que outros 

pesquisadores publicaram e identificando: o foco, os temas abordados, a metodologia 

e os resultados obtidos a partir da análise de dados, as lacunas existentes nos 

estudos. Portanto, a partir desse levantamento, pode-se construir um panorama sobre 

o tema em questão. 

Em consonância, Francisco e Zucatto (2018) destacam que, na fase inicial de 

uma pesquisa, não se possui todos os elementos sobre o tema a ser explorado. Então, 

esse tipo de estudo configura-se como pesquisas que investigam outras pesquisas 

sobre um determinado tema, visando entender como a área está se desenvolvendo, 

abordando os pontos convergentes, divergentes e também as possíveis lacunas nos 

estudos. Isto posto, enfatizamos que é justamente isso que almejamos realizar no 

presente trabalho.  

Romanowski e Ens (2006) descrevem que pesquisas que utilizam esse tipo de 

metodologia são importantes porque contribuem para a compreensão dos 

movimentos de construção das produções científicas.  Para Melo (2006), a 

importância desse tipo de pesquisa refere-se à necessidade de identificar 
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convergências e divergências, estabelecer relações e propor novos estudos a partir 

do que já foi apresentado. Esta dinâmica permite compreender as tendências de 

pesquisa da área, as contribuições do tema para constituição do campo teórico, bem 

como suas necessidades de melhoria. 

Frente ao exposto, consideramos pertinente ressaltar que Estado do 

Conhecimento se diferencia do Estado da Arte, principalmente pelos dados que 

consituem seu corpus de pesquisa. O Estado do Conhecimento abarca um universo 

menor de publicações, podendo ser restrito apenas a eventos, revistas ou teses e 

dissertações (ROMANOWSKI; ENS, 2006).  

No caso desta pesquisa, decidimos analisar o estado do conhecimento sobre 

CSC e NdC nas Atas do ENPEC de forma a estabelecer um panorama acerca das 

temáticas NdC e CSC no ENPEC. 

Para análise dos dados, utilizamos a Análise Textual Discursiva (ATD) que 

trata-se de uma abordagem de análise de dados que transita entre a análise de 

conteúdo e a análise de discurso, que dispõe de algumas etapas. A primeira delas é 

chamada de unitarização e refere-se ao momento em que os textos são separados 

em unidades de significado, os quais são interpretados pelo pesquisador embasado 

em referenciais teóricos já estudados. Na sequência, é realizada a categorização, em 

que se reúnem as unidades de significado semelhantes, podendo gerar várias 

categorias de análise. Nesse momento, há a captação do emergente, ou seja, daquilo 

que emergiu da análise de dados. Por fim, há a elaboração do metatexto, que deve 

apresentar a comunicação das novas compreensões sobre o que foi analisado, sendo 

agregados pensamento de teóricos, que contribuem para a construção de respostas 

ao problema (MORAES; GALIAZZI, 2007).  

 

5.3 CONSTITUIÇÃO DOS DADOS 

 

Realizamos a constituição dos dados a partir das atas do Encontro Nacional 

de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), entre os anos de 1997 (primeira 

edição do evento) e 2019, sendo que todas estão disponíveis no site da Associação 

Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (ABRAPEC)13. Analisamos todos 

os trabalhos apresentados, como comunicação oral, painel e simpósios temáticos. 

                                            
13 http://abrapecnet.org.br/wordpress/pt/enpecs-anteriores/ 
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Averiguamos também todas as atividades que ocorreram nos eventos, a saber: 

palestras, minicursos, escolas, debates, mesas redondas, encontros, conferências, 

sessões de discussão e grupos de trabalho 

O ENPEC é um evento bianual que, como já mencionado, teve início no ano de 

1997. É organizado pela ABRAPEC e conta com pesquisadores membros da 

associação e também com professores das áreas que abrangem Educação em 

Ciências, como Biologia, Física e Química. (DACORÉGIO et al., 2017). 

O primeiro ENPEC foi realizado em novembro de 1997 em Águas de Lindóia –

SP e tinha o objetivo de promover discussões do conhecimento científico na área da 

Educação em Ciências. Nesse evento, ocorreram debates pela formação de uma 

associação de pesquisa em Educação em Ciências. Já no segundo ENPEC, em 

novembro de 1999, foi consolidada a Associação Brasileira de Pesquisa em Educação 

em Ciências (ABRAPEC). Além de organizar e promover o ENPEC, desde 2001, 

quando ocorreu a terceira edição desse encontro, a associação também é 

responsável pela publicação da “Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em 

Ciências” (RBPEC)14.  

As primeiras onze edições do ENPEC ocorreram nas Regiões Sul e Sudeste, 

conforme evidencia o Quadro 1. De acordo com Lorenzetti e Slongo (2004), isto pode 

estar associado ao número expressivo de programas de pós-graduação da área 

sediados nessas regiões do país.  Em 2019, o evento aconteceu em Natal-RN, 

reverberando os desdobramentos das políticas que visam o desenvolvimento da pós-

graduação nas regiões norte e nordeste do país. 

 
Quadro 3: Edições do ENPEC 

Edição Ano Cidade 
I 1997 Águas de Lindóia – SP 
II 1999 Valinhos – SP 
III 2001 Atibaia – SP 
IV 2003 Bauru – SP 
V 2005 Bauru – SP 
VI 2007 Florianópolis – SC 
VII 2009 Florianópolis – SC 
VIII 2011 Campinas – SP 
IX 2013 Águas de Lindóia – SP 
X 2015 Águas de Lindóia – SP 
XI 2017 Florianópolis – SC 
XII 2019 Natal - RN 

Fonte: A autora (2022) 

                                            
14 https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec 
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Em relação ao número de trabalhos submetidos e aprovados, verificamos que, 

a cada edição do evento, houve um crescimento expressivo de submissões, tal como 

demonstra o Quadro 4. 

 
Quadro 4: Número de trabalhos por edição 
Edição Ano Número de Trabalhos 

I 1997 149 
II 1999 163 
III 2001 233 
IV 2003 451 
V 2005 738 
VI 2007 669 
VII 2009 799 
VIII 2011 1235 
IX 2013 1060 
X 2015 1272 
XI 2017 1335 
XII 2019 1249 

Fonte: A autora (2022) 

 

Com relação a esses dados, enfatizamos que o volume de trabalhos 

submetidos ao evento torna o ENPEC um dos fóruns mais importantes no cenário 

nacional, possibilitando a socialização da pesquisa em Educação em Ciências.  

Consideramos também que tal importância também propiciou a consolidação da área 

de Pesquisa em Educação em Ciências, que é justamente a linha a qual a presente 

pesquisa está inscrita  

 

5.3.1 Trabalhos apresentados no ENPEC 
 

No decorrer das 12 edições do ENPEC, das quais selecionamos o material de 

análise para este estudo, foram apresentados 10.669 trabalhos. Nas atas da primeira 

edição, eram divididos em resumos e trabalhos. A partir da segunda edição, passaram 

a ser apresentados com o mesmo formato, diferindo apenas o modo de apresentação.  

Na oitava e nona edições, também foram idealizadas apresentações no formato de 

simpósios temáticos15. Abaixo, no Quadro 5, evidenciamos estes indicadores. 

 

 

                                            
15 Modalidade de apresentação que se tratava de vários trabalhos completos apresentados oralmente, 
organizados em torno de uma mesma linha temática.  
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Quadro 5:Número total de trabalhos por edição do ENPEC 

 
Fonte: A autora (2022). 

 

No que tange especificamente ao levantamento de dados relacionados aos 

trabalhos apresentados nos encontros, analisamos, apenas os títulos, utilizamos 

como termos de busca as palavras: ‘sociocientífica’, ‘sociocientíficas’, ‘sociocientífico’, 

‘sociocientíficos’, ‘controverso’, ‘natureza da ciência’ e ‘natureza do conhecimento 

científico’. Realizamos, portanto, doze buscas, uma para cada edição, analisando 

todos os títulos de trabalhos (TR) em apresentações orais, apresentações em sessões 

de discussão, apresentações em painel e em simpósios temáticos. Além disso, 

ressaltamos que iniciamos as buscas no mês de abril do ano de 2019 e finalizamos 

em janeiro do ano de 2020. 

Após cada busca, catalogamos os 181 trabalhos encontrados em uma planilha 

de Excel®. É importante salientar que há dois trabalhos cujo título atende aos critérios 

de busca tanto para CSC quanto para NdC e, por esta razão, fazem parte de ambas 

análises. Depois de catalogar os trabalhos por título, fizemos a leitura dos respectivos 

resumos dos trabalhos para verificar se abordavam CSC e NdC.  

Ao final deste levantamento, do total de 18116 trabalhos, encontramos 94 que 

versavam sobre CSC e 87 sobre NdC. Reforçamos mais uma vez que dois trabalhos 

contemplavam as duas áreas supracitadas e, por isso, analisamos separadamente 

para cada temática.. A partir desse momento, produzimos planilhas específicas para 

cada descritor com intuito de facilitar a observação e a análise dos dados. 

Com relação ao levantamento de dados a respeito das atividades apresentadas 

nos encontros, realizamos as buscas considerando: conferências (CF), debates (DB), 

escolas (ES), mesas redondas (MR), minicursos (MC). Com isto, identificamos penas 

03 atividades sobre as temáticas: 01 CF sobre CSC e 01 sobre NdC e 01 MR sobre 

CSC. A seguir, apresentamos as atividades no Quadro 6. 

 

 

                                            
16 Os trabalhos sobre CSC e NdC são apresentados nos Apêndices.  

 

EDIÇÃO I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL
Comunicações 57 106 124 192 378 405 382 1009 1060 1272 1335 1249 7569
Painéis 71 57 109 259 360 264 341 677 0 0 0 0 2138
Simpósios Temáticos 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
Total de Trabalhos 128 163 233 451 738 669 723 1702 1060 1272 1335 1249 9723
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Quadro 6: Atividades sobre CSC e NdC desenvolvidas no ENPEC 

Edição Tipo de 
Atividade Título da Atividade Autores 

V CF A argumentação sobre questões sócio-
científicas: processos de construção e 
justificação do conhecimento na aula 

Maria Pilar Jimenez-
Aleixandre (Universidad 
Santiago Compostela – 
Espanha) 

VI CF Comprensión de la naturaleza de la ciencia y 
sus implicaciones para la ensananza de la 
ciencia 

Mansoor Niaz (universidad 
de Oriente – Venezuela) 

XII DB A Educação em Ciências e o compromisso 
para a transformação social: a sala de aula, as 
questões sociocientíficas e o consumo na 
sociedade atual 

Patrícia Pereira 
(Universidade Federal do 
Paraná - Brasil) 
Mariana Brasil Ramos 
(Universidade Federal de 
Santa Catarina – Brasil) 

Fonte: A autora (2022). 
 

5.3.2 Descritores gerais e específicos 
 

A partir do levantamento nas Atas dos ENPEC, conforme já descrito no tópico 

5.3, localizamos 181 trabalhos (sendo 94 sobre CSC e 87 sobre NdC). Para realizar a 

análise desse material, consideramos os Descritores Gerais e Específicos, adaptados 

das pesquisas de Barbosa (2016) e Krupczak (2019).  

Os Descritores Gerais (DG) fornecem informações mais amplas e 

sistemáticas das produções sobre as temáticas no ENPEC. Já os Descritores 

Específicos (DE) possibilitam uma análise aprofundada acerca das contribuições dos 

trabalhos sobre CSC e NdC nas pesquisas em Educação em Ciências. Ressaltamos 

que os esses descritores estão atrelados à metodologia de análise de dados, a ATD 

(Análise Textual Discursiva). Definimos previamente alguns dos descritores tendo 

como base o referencial teórico estudado, outros determinamos durante a etapa de 

categorização. 

Na sequência, apresentamos os Descritores Gerais utilizados neste trabalho.  

 
Quadro 7: Descritores Gerais 

Descritores Gerais 

1. Ano de publicação 

2. Número de trabalhos por edição do evento 

3. Autores mais referenciados nos trabalhos 

4. Gênero dos pesquisadores 

5. Universidade de origem/Região geográfica 

6. Dependência administrativa 
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7. Área do conhecimento 

8. Nível de ensino 

Fonte: A autora (2022). 
 

No Quadro 8, apresentamos os Descritores Específicos para CSC e NdC. 

 
Quadro 8: Descritores específicos 

Descritores específicos para CSC Descritores específicos para NdC 

DE1 CSC. Objetivo da pesquisa DE1 NdC. Objetivo da pesquisa 

DE2 CSC. Tipo de Controvérsia e assuntos mais 
recorrentes DE2 CSC. Temas e assuntos mais recorrentes 

DE3 CSC. Categorias a priori DE3 NdC. Categorias a priori 
DE4 CSC. Categorias emergentes DE4 NdC. Categorias emergentes 

DE5 CSC. Abordagens metodológicas 
empregadas para constituição dos dados  

DE5 NdC. Abordagens metodológicas 
empregadas para constituição dos dados 

DE6 CSC. Resultados/contribuições  DE6 NdC. Resultados/contribuições  
Fonte: A autora (2022). 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A partir das considerações realizadas, doravante, pretendemos discutir os 

dados obtidos. Neste sentido, com o intuito de viabilizar a reflexão e análise dos 

resultados, organizamos essa discussão em tópicos, dispostos na sequência. 

 

6.1 ANÁLISE DOS DESCRITORES GERAIS (DG) 

 

Com os DG, procuramos conhecer o panorama das produções, buscando 

frequências, padrões e possíveis lacunas em pesquisas, as quais requerem maior 

visibilidade por parte dos pesquisadores da área. 

Em relação ao DG 1 (Ano de publicação), a partir da Figura 1, apresentamos 

o número de trabalhos publicados por ano em cada edição do evento. 

 
Figura 1: Ano de publicação dos trabalhos sobre CSC e NdC 

 
Fonte: A autora (2022). 

 

Diante do gráfico acima, notamos a ocorrência de dois trabalhos sobre NdC no 

ano de 1997, indicando que, na realização do I ENPEC, a NdC já estava presente nas 

pesquisas do Ensino de Ciências. Já os trabalhos sobre CSC, verificamos que só 

foram apresentados a partir do III ENPEC, em 2001. Tal fato pode ser justificado 

comparando-se o histórico das áreas de pesquisa. Segundo Lederman (2018), as 

discussões sobre NdC no ensino cresceram exponencialmente a partir da década de 
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1960. A respeito disso, evidenciamos que a pesquisa de Showalter (1974)17 como um 

importante instrumento para delinear a NdC como fundamental para a alfabetização 

científica, tornando-a uma meta a ser incluída em currículos de Ciências. No Brasil, 

de acordo com Antunes (2007), aspectos da NdC começaram a ser implantados nos 

currículos em 1970, considerando a Ciência não neutra e influenciada pelos contextos 

sociais e econômicos. Já em 1980, o Ensino de Ciências passou a ser orientado pelas 

consequências sociais do desenvolvimento científico e tecnológico. 

No que diz respeito às CSC, Auler e Bazzo (2001) descrevem que, entre os 

anos de 1960 e 1970, um olhar crítico foi lançado sobre a Ciência e Tecnologia, 

iniciando as discussões sobre CTS em países como Estados Unidos e Inglaterra. 

Concomitantemente, mudanças culturais e políticas produziram desdobramentos 

curriculares em relação à CTS. No Brasil, de acordo com Strieder (2012), as primeiras 

pesquisas envolvendo a temática CTS datam a década de 1990.  

Nesse sentido, destacamos que as CSC são uma ferramenta pedagógica 

dentro de um contexto que explicita a educação CTS e por isso discorremos sobre o 

histórico desta abordagem. Dessa forma, observamos que tanto as pesquisas sobre 

CTS/CSC quanto a sua inserção nos currículos é mais tardia, o que talvez justifique o 

fato dos trabalhos começarem a surgir no ENPEC a partir do ano de 2001. A respeito 

disso, também podemos estabelecer relações entre o DG 1 e o DG 2, que trata do 

número de trabalhos por edição do evento, visto que as pesquisas sobre os temas 

passam a ser expressivas a partir do desenvolvimento de suas áreas de pesquisa. 

No que se refere ao DG 2 (número de trabalhos por edição do evento), 
verificamos o crescimento em cada edição, conforme evidencia a Figura 2. 

 

  

                                            
17What students say versus what they do regarding scientific inquiry. Science Education, 98(1), pp. 1-
35. 
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Figura 2: Representação do número de trabalhos sobre CSC e NdC em relação ao total de trabalhos 
por edição 

 
Fonte: A autora (2022). 

 

Ao comparar o número de trabalhos sobre CSC e NdC em relação ao total de 

trabalhos, identificamos que, no início, predominavam trabalhos sobre NdC. Somente 

a partir do terceiro evento, no ano de 2001, é que começaram a surgir trabalhos 

também sobre CSC. Isto possibilita a relação com o apresentado no DG 1, a respeito 

do panorama temporal de desenvolvimento das pesquisas sobre CSC e NdC. 

Observando o número de trabalhos que englobam a temática da NdC, notamos 

que, desde o primeiro evento, há publicações e que, até a sexta edição, manteve-se 

a média de duas publicações. Portanto, a partir da sétima edição, no ano de 2009, o 

número de publicações tornou-se crescente, de modo que, em 2015, na décima 

edição, atingiu a quantidade de 19 publicações, o maior até então. 

Em relação aos trabalhos sobre CSC, até a sexta edição, no ano de 2007, ou 

não havia publicações, ou havia apenas uma por evento. A partir da sétima edição, 

no ano de 2009, as publicações foram crescentes, sendo 20 o número máximo 

atingido nos últimos dois eventos (XI e XII ENPEC). Diante disso, consideramos 

perceptível que, depois do quinto evento (ENPEC V), as duas temáticas tornaram-se 

presentes em todas as edições, todavia, com números ainda pouco expressivos em 

relação ao total dos trabalhos. 

O aumento do número de trabalhos sobre CSC e NdC pode estar relacionado 

à disseminação de suas potencialidades no ensino de Ciências. Segundo Galvão et 

al. (2011), a NdC está relacionada ao entendimento da produção do conhecimento 

científico para tomada de decisões que impactam diretamente em suas vidas. A autora 
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também destaca que “esta abordagem promove a construção de conhecimentos 

científicos, a compreensão do papel da ciência e da tecnologia na sociedade e o 

desenvolvimento cognitivo, social, político, moral e ético dos alunos” (GALVÃO et al., 

2011, p.507). Além disso, acreditamos que “a necessidade de se estabelecer métodos 

e estratégias de ensino capazes de superar determinados problemas de uma 

educação tradicional-tecnicista hegemônica” (CONRADO, 2017, p.19). 

Em vista disso, reconhecemos o objetivo de formar cidadãos responsáveis com 

as questões socioambientais, além de “fazer julgamentos sobre boa ciência, má 

ciência e não ciência, detectar erros, preconceitos e interesses escusos, e assim por 

diante – tudo aquilo que nós viemos a conhecer como uma compreensão da NdC” 

(HODSON, 2013, p. 30). Segundo Souza (2017), tudo isso se refere às mudanças que 

estão além das estratégias metodológicas, mas que implicam em mudanças 

profundas no processo de ensino e aprendizagem. 

Outra consideração sobre o crescimento do número de trabalhos pode estar 

relacionada aos problemas decorrentes das rápidas mudanças sociais. O avanço do 

conhecimento científico e o desenvolvimento de novas tecnologias têm gerado 

problemas de ordem controversa. Com o acesso aos meios de comunicação, esses 

problemas têm chegado com facilidade ao conhecimento da população, que, muitas 

vezes, não possui capacidade de interpretação no que tange aos princípios morais, 

éticos e científicos. A respeito disso, Hodson (2017), esclarece que: 

 
[...] a necessidade de melhorias na formação de indivíduos capazes de avaliar 
criticamente QSC18, tomar decisões socioambientalmente responsáveis e 
agir, no sentido de resolvê-las, e cada vez mais urgente no contexto atual, de 
agravamento de problemas socioambientais e expansão de ideais e valores 
hegemônicos de consumismo, competição e individualismo (HODSON, 2017, 
p.15, tradução nossa). 
 

Considerando que a sociedade é complexa e formada por vários contextos 

sociais, Silva (2014) enfatiza que a escola é extremamente significativa para o 

desenvolvimento humano. Portanto, é considerável que as ressignificações pessoais 

e coletivas, bem como o desenvolvimento humano ocorram nesse espaço. Local que 

deve estimular a participação ativa dos estudantes, auxiliando no enfrentamento de 

situações que envolvam conflitos morais, éticos e de valores e tornando-os capazes 

                                            
18Questões Sociocientíficas. 
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de tomar decisões racionais em assuntos que envolvam temas controversos (SILVA, 

2014). 

Outro ponto importante a ser destacado sobre o aumento desses trabalhos é 

o acesso de materiais sobre CSC. Conrado e Nunes-Neto (2017) afirmam que ainda 

há poucos materiais sobre o uso das CSC traduzidos para a língua portuguesa. Diante 

disso, podemos inferir que o aumento das publicações pode estar relacionado à 

facilidade de acesso a materiais pelo uso da internet e das tecnologias. 

A respeito do DG 3 (autores mais referenciados nos trabalhos), como o 

próprio título indica, na Figura 3, apresentamos os autores mais referenciados nos 

trabalhos analisados, considerando que analisamos 93 trabalhos sobre CSC e 87 

sobre NdC.  

 
Figura 3: Autores mais referenciados 

         Trabalhos sobre CSC em que o autor foi referenciado 

         Trabalhos sobre NdC em que o autor foi referenciado 
Fonte: A autora (2022) 

 

Ao analisar a Figura 3, percebemos que são 21 autores mais referenciados nos 

trabalhos sobre NdC e CSC, sendo apenas 5 brasileiros. O autor mais referenciado 

nos trabalhos sobre CSC é o brasileiro Wildson Luiz Pereira dos Santos (in memorian), 

que tinha foco de pesquisa alinhado às relações CTS. Era professor do Instituto de 
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Química da Universidade de Brasília – UnB, coordenador do Programa de Pós-

Graduação em Educação em Ciências (doutorado acadêmico), orientador do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da UnB e do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências (mestrado profissional) do 

Instituto de Química da UnB. Sua obra mais referenciada é um trabalho conjunto com 

Eduardo Fleury Mortimer, que aparece como o terceiro autor mais referenciado, e se 

chama: Abordagem de aspectos sociocientíficos em aulas de ciências: possibilidades 

e limitações. 

O autor mais referenciado em trabalhos sobre NdC é Daniel Gil Pérez,  um 

pesquisador Espanhol, professor aposentado que ministrou a disciplina de Didática 

de Ciências Experimentais no Departamento de Didática de Ciências Experimentais e 

Sociais da Universidade de Valência, até setembro de 2006. Ele concentrou sua 

pesquisa em ‘A Imagem da Ciência e Tecnologia na Educação Científica’ e, em 

particular, em ‘A Atenção da Educação Científica à Situação do Mundo’, tanto no 

campo da educação formal quanto não governante, respondendo ao apelo das 

Nações Unidas para conduzir uma década de educação para um futuro sustentável. 

Seu trabalho mais referenciado é intitulado: Para uma imagem não deformada do 

trabalho científicoé resultado de uma parceria com dois autores que também 

aparecem na Figura 4, João Praia e Antonio Cachapuz, além de contar com a 

colaboração de Isabel Fernández Montoro e Jaime Carrascosa Alís. 

Analisando os autores referenciados, que tratam de CSC e NdC sepadamente, 

constatamos que as referências são específicas de autores que trabalham 

potencialmente com CSC ou com NdC. Embora estas duas áreas estejam 

intimamente ligadas em seus propósitos educacionais, estão sendo utilizadas de 

maneira individual para construção de trabalhos de pesquisa. Quanto a isso, Reis e 

Galvão destacam a importância educacional da abordagem conjunta das CSC com a 

NdC: 

 
[...] numa sociedade científica e tecnologicamente avançada, o exercício da 
cidadania e a democracia só serão possíveis através de uma compreensão 
do empreendimento científico e das suas interacções com a tecnologia e a 
sociedade que permita, a qualquer cidadão, reconhecer o que está em jogo 
numa disputa sócio-científica, alcançar uma perspectiva fundamentada, e 
participar em discussões, debates e processos decisórios. (REIS; GALVÃO, 
2005, p.133). 
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Com base nisso, enfatizamos que CSC e NdC são complementares e somente 

por meio da compreensão NdC será possível perceber as relações que envolvem a 

Ciência, Tecnologia e Sociedade, bem como as controvérsias que giram em torno de 

tomadas de decisões responsáveis. Nesse sentido, Sierra (2015) afirma que é real a 

preocupação com a formação cidadã a partir do Ensino de Ciências para que se 

compreenda a NdC e a Alfabetização Científica e Tecnológica. A abordagem sobre 

CSC se constitui em uma forma concreta de relacionar os pressupostos teóricos da 

NdC e do enfoque CTSA. Assim, Sierra e Peres (2016) contribuem no sentido de 

evidenciar que a compreensão da NdC melhora a percepção de que as relações CTS 

são atividades sociais com valores estabelecidos de acordo com determinados 

contextos históricos. Além disso, consideram que as CSC são uma das maneiras de 

auxiliar nas compreensões sobre NdC e as relações existentes entre Ciência, 

Tecnologia e Sociedade. 

A respeito do DG 4 (Gênero dos pesquisadores), observamos que apesar de 

estarem presentes no terceiro e quarto ENPEC, as produções exclusivamente 

femininas foram crescentes apenas do quinto ao décimo primeiro ENPEC. A partir do 

décimo segundo encontro, os trabalhos com autores puramente do gênero masculino 

tiveram um salto, conforme Figura 4. 

 
Figura 4: Produções exclusivas por gênero 

  
Fonte: A autora (2022). 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

PRODUÇÕES EXCLUSIVAMENTE
FEMININAS

PRODUÇÕES EXCLUSIVAMENTE
MASCULINAS



72 

 

Do total de 179 trabalhos analisados, percebemos que o gênero feminino está 

presente em 138 produções, porém evidenciamos que numericamente as 

participações exclusivamente femininas ainda são inferiores em relação às 

masculinas, isto é, embora o gênero feminino esteja presente em 78,33% das 

produções, as participações exclusivas ainda são inferiores em relação às masculinas. 

Ao analisar as produções exclusivamente femininas em relação ao número total de 

trabalhos, notamos que, em seus melhores números, representam algo próximo a 

67%, 50% e 45% nos VI, V e XI ENPEC respectivamente. Nas outras edições, ficam 

abaixo dos 28%. Na Figura 5, evidenciamos esses dados. 

 
Figura 5: Produções exclusivamente femininas em relação ao total de trabalhos sobre NdC e CSC por 

edição do Evento 

 
Fonte: A autora (2022). 

 

Sobre essa dissonância entre os gêneros nos ENPEC, evento que busca reunir 

pesquisadores das áreas de Educação em Biologia, Física, Química e áreas 

correlatas, podemos interpretá-la a partir de duas análises. A primeira se refere à 

participação do gênero feminino nas Ciências Exatas e a segunda nas Ciências 

Biológicas.  

Um estudo realizado por Barros e Mourão (2020), contando com dados da 

UNESCO, revela que a assimetria de gênero é uma realidade global nessas áreas.  

Todavia, essa realidade precisa ser problematizada, uma vez que no tocante à presença 
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das mulheres na educação superior no Brasil, de acordo com Barros e Mourão (2018), 

a feminina supera a masculina nas matrículas nos cursos de mestrado e doutorado. 

Porém, mesmo em maior número, não são elas a ocupar os laboratórios e realizar 

pesquisas. A respeito disso, Aguinis et al. (2018) afirmam que homens representam 

cerca de 75% dos bolsistas nas áreas de Ciências Exatas e da Terra, salientando que 

essa desproporcionalidade aumenta quando os níveis de produção aumentam, sendo 

maioria homens os pesquisadores de alto desempenho. A esta desigualdade cabe a 

pergunta: por que as mulheres não galgam estes espaços na mesma proporcionalidade 

que os homens? Para respondê-la, cabem muitas respostas e ações. 

Algumas destas ações estão sendo tomadas por órgãos e instituições para 

promoção da igualdade de gênero nas Ciências e Tecnologia. Cunha e Miranda 

(2020) destacam que:  

 
[...] a nível internacional, a Organização das Nações Unidas (ONU), 
(especialmente através da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e o ONU Mulheres - organismos 
do sistema ONU) e a nível nacional, a multinacional Petrobras, que realizam 
ações pontuais de fomento à participação das mulheres nas ciências exatas 
e tecnologias. No âmbito nacional, em 2018 o governo federal, através do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), do 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e 
Ministério da Educação (MEC) lançou a primeira edição da Chamada 
CNPQ/MCTIC Nº 31/2018 - “Meninas nas Ciências Exatas, Engenharias e 
Computação”. (CUNHA; MIRANDA, 2020, p.279). 

 

Todas as iniciativas buscam atender a necessidade de aumentar o interesse 

de meninas e mulheres das áreas de ciências exatas e consequentemente reduzir a 

desigualdade de gênero (CNPQ, 2018). 

Ao que se refere às Ciências Biológicas, notamos grandes avanços. Osada e 

Costa (2006) realizaram uma pesquisa com o objetivo de conhecer, no Brasil, os 

atores no desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. Foram analisados projetos 

financiados pela FAPESP desde 1992 até 2004. Alguns resultados, quanto ao gênero 

dos pesquisadores contemplados podem ser observados no Quadro 9. 

 
Quadro 9: Percentual de pesquisas financiadas pela FAPESP de 1992 a 2004 em relação ao gênero 

feminino. 
Área Financiamentos concedidos à mulheres 

Ciência da computação 100% 
Química 14% 
Ciências Biológicas 36% 

Fonte: a autora (2022). 
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Podemos observar que, quando consideradas as grandes áreas do 

conhecimento, nas Ciências da Natureza, o gênero feminino ainda não possui 

equidade no que diz respeito à financiamento de projetos de pesquisa. Entretanto, 

esse panorama é diferente quando analisamos as áreas de pesquisa específicas.  A 

pesquisa de Osada e Costa (2006) apresenta um novo panorama ao tratar de outras 

áreas do conhecimento, o que pode ser observado no Quadro 10. 

 
Quadro 10: Ocupação de cargos femininos em relação à linha de pesquisa 

Linha de Pesquisa Ocupação de cargos femininos 
Botânica (USP) 59% 

Botânica (UNESP) 77% 
Botânica (UNICAMP) 50% 

Genética e Evolução (USP) 61% 
Genética e Evolução (UNESP) 34% 

Genética e Evolução (UNICAMP) 30% 
Fonte: A autora (2022). 

 

Nesse sentido, devemos levar em consideração a construção histórica e social 

da Ciência, compreendendo que o papel da mulher na sociedade vem se modificando 

com o tempo, principalmente por meio de embates e lutas travadas para conquista de 

seu espaço, rompendo, portanto, estereótipos enraizados no meio científico. Ao 

analisarmos os Quadros 9 e 10, verificamos que, na área das Ciências Biológicas, o 

percentual de pesquisas desenvolvidas por mulheres está próximo a equidade, no 

entanto, os financiamentos são prioritariamente masculinos. Isto ocorre porque 

 
[...] a ciência moderna é um produto de centenas de anos de exclusão das 
mulheres, o processo de trazer mulheres para a ciência exigiu, e vai continuar 
a exigir, profundas mudanças estruturais na cultura, métodos e conteúdo da 
ciência. Não se deve esperar que as mulheres alegremente tenham êxito num 
empreendimento que em suas origens foi estruturado para excluí-las. 
(SCHIEBINGER, 2001, p. 37). 

 

Por isso, a compreensão sobre NdC é essencial para mudar esse panorama, 

uma vez que possibilita o rompimento com estereótipos atribuídos aos cientistas, 

incluindo a imagem de cientista associada ao masculino. Nesse sentido, é 

competência da educação científica desenvolver nos alunos o entendimento sobre a 

atividade científica, promovendo maior criticidade em relação às noções de ciência e 

tecnologia apresentadas pela sociedade (NUCCI, 2018). 

A respeito do DG 5 (universidade de origem do trabalho/região geográfica), 
apresentamos, no Quadro 11, o número total de trabalhos por Universidade brasileira. 
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Quadro 11: Número de trabalhos por Univesidade brasileira 

 
Fonte: A autora (2022). 

 

No Quadro 12, apresentamos as 5 universidades com maior número de 

trabalhos. 
Quadro 12: Universidades com maior índice de trabalhos 

INSTITUIÇÃO PUBLICAÇÕES 
INDIVIDUAIS

PUBLICAÇÕES 
CONJUNTAS TOTAL INSTITUIÇÃO PUBLICAÇÕES 

INDIVIDUAIS
PUBLICAÇÕES 
CONJUNTAS TOTAL

USP 9 9 18 UNESP 12 5 17
UFSC 6 2 8 UNB 6 5 11
CEFET-RJ 4 2 6 USP 6 5 11
UFBA 2 3 5 UFBA 3 6 9
UFRN 4 1 5 UFSCAR 4 3 7
UEL 2 2 4 UFRPE 5 1 6
UFRPE 3 1 4 UFMG 3 2 5
UNESP 3 1 4 UFRJ 2 3 5
PUC-RS 3 0 3 UFGD 0 4 4
UEFS 0 3 3 IFRJ 3 0 3
UFMG 3 0 3 UFABC 3 0 3
UFPB 0 3 3 CEFET-RJ 1 1 2
UFRJ 2 1 3 UESC 2 0 2
UFSCAR 1 2 3 UFF 0 2 2
UNIFEI 3 0 3 UFOP 2 0 2
IFBA 1 1 2 UFPR 1 1 2
IFSP 1 1 2 UFRGS 1 1 2
UFTM 1 1 2 UFT 1 1 2
UNIFESP 0 2 2 UNEB 0 2 2
IFAL 1 0 1 IFAM 0 1 1
IFRJ 1 0 1 IFNMG 0 1 1
IFRN 1 0 1 IFRS 0 1 1
IFSC 1 0 1 IFTM 0 1 1
PUC-SP 0 1 1 UEA 0 1 1
Universidade 
Cruzeiro do Sul 1 0 1 UEFS 0 1 1

UEG 1 0 1 UERR 0 1 1
UENF 1 0 1 UFJF 1 0 1
UEPE 0 1 1 UFMT 1 0 1
UEPG 0 1 1 UFRB 0 1 1
UERJ 0 1 1 UFS 0 1 1
UESC 0 1 1 UFSC 0 1 1
UFABC 1 0 1 UFTM 0 1 1
UFAM 0 1 1 UFU 0 1 1
UFF 0 1 1 UNICAMP 0 1 1
UFMS 1 0 1 UNIOESTE 1 0 1
UFOP 1 0 1 UNIPAMPA 1 0 1
UFPI 0 1 1 UPE 0 1 1
UFPR 0 1 1 UTFPR 0 1 1
UFRGS 1 0 1
UFSE 0 1 1
UFU 1 0 1
UNICAMP 0 1 1
UTFPR 0 1 1

NdC CSC
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Fonte: A autora (2022). 

 

Com a finalidade de explicar o que consideramos uma publicação conjunta, 

partimos do princípio que um trabalho pode ter mais de um autor e que eles podem 

fazer parte de Universidades distintas. Dessa forma, contabilizamos uma publicação 

para cada uma dessas Universidades. Por exemplo: o TR97 – Natureza da Ciência e 

a Instrumentação para o Ensino da Física - possui um de seus autores na UFPE, um 

na UFS e um na UFRPE. Para tanto, contabilizamos uma produção para cada 

Universidade que faz parte da construção do trabalho.  

Ao analisar o Quadro 12, constatamos que a USP é a universidade que mais 

possui publicações sobre NdC (18), sendo 9 individuais e 9 conjuntas. A mesma 

universidade também ocupa a terceira posição em maior número de publicações 

sobre CSC, totalizando 11, das quais 6 são individuais e 5 conjuntas. Já a UNESP é 

a Universidade que mais possui publicações sobre CSC (17), sendo 12 individuais e 

5 conjuntas. Outra universidade que se destaca nas publicações é a UFBA, sendo a 

quarta com maior número de publicações. Ela atinge o total de 5 publicações sobre 

NdC, das quais 2 são individuais e 3 conjuntas; e totaliza 9 sobre CSC, com 3 

publicações individuais e 6 conjuntas.  

Podemos perceber, a partir do Quadro 12, que a UNESP é a Universidade 

que possui o maior número de trabalhos sobre CSC publicados no ENPEC, 

totalizando 17. A instituição possui o maior número produções individuais, 12, e o 

segundo maior número de trabalhos conjuntos, totalizando 5. Observamos também 

que a UFBA, apesar de possuir apenas 3 trabalhos individuais, é a universidade que 

mais possui trabalhos conjuntos, com 6 publicações. 

Tratando dos trabalhos individuais da USP sobre NdC, percebemos que 4 

trabalhos possuem seus autores vinculados a institutos ou departamentos de física, 3 

a institutos de química, 1 ao instituto de biociências e 1 a faculdade de educação. Fato 

semelhante ocorre na UNESP quanto aos trabalhos individuais sobre CSC. Apesar 

das 12 publicações apresentarem seus autores vinculados ao departamento de 

ciências, apenas um pesquisador está vinculado ao departamento de ciências 

INSTITUIÇÃO PUBLICAÇÕES 
INDIVIDUAIS

PUBLICAÇÕES 
CONJUNTAS TOTAL INSTITUIÇÃO PUBLICAÇÕES 

INDIVIDUAIS
PUBLICAÇÕES 
CONJUNTAS TOTAL

USP 9 9 18 UNESP 12 5 17
UFSC 6 2 8 UNB 6 5 11
CEFET-RJ 4 2 6 USP 6 5 11
UFBA 2 3 5 UFBA 3 6 9
UFRN 4 1 5 UFSCAR 4 3 7

NdC CSC
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biológicas, predominando também as áreas relacionadas à física e química. Azevedo 

e Scarpa (2017) informam que a área de ensino de física é mais antiga que o ensino 

de biologia no contexto nacional, o que justifica o número maior de trabalhos. Outra 

possibilidade pode estar relacionada às pesquisas sobre ensino de física, que tendem 

a melhorar as relações dos estudantes com as disciplinas de exatas. Quanto ao único 

trabalho relacionado ao instituto de biociências, os autores destacam que: 

 
O número reduzido de artigos de NdC associados à área de Biologia merece 
atenção, sobretudo quando consideramos que a Biologia contempla uma 
variedade de ciências (Botânica, Zoologia, Fisiologia, Genética, Ecologia, 
Evolução, etc.), com métodos e práticas particulares. Identificar o interesse 
dos pesquisadores das diversas ciências nos parece adequado, pois cada 
área carrega uma parcela de idiossincrasia, podendo considerar certos 
aspectos de NdC mais ou menos importantes[...]Pontuamos, então, que é 
necessário um maior investimento dos pesquisadores da área de ensino de 
Biologia para a investigação de concepções e aspectos de NdC, de forma a 
contribuir para a reflexão sobre as diferentes dimensões dos objetivos do 
ensino de ciências também no ensino de Biologia. (AZEVEDO; SCARPA, 
2017, p.590). 

 

Na Figura 6, apresentamos as produções conjuntas entre as universidades 

por meio Diagrama de Venn. Nesse formato, cada universidade é representada 

graficamente por uma circunferência (noção de conjunto) e cada intersecção 

representa um trabalho realizado em parceria entre pesquisadores das instituições. 
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Além das produções das diversas universidades do Brasil, identificamos 

trabalhos conjuntos entre universidades brasileiras e internacionais. As produções 

conjuntas não se limitam a parcerias apenas entre universidades, contam também 

com instituições de ensino básico, como: Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Idemia de Godoy, Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, Colégio de Aplicação da 

UFRJ e a Escola Estadual Sebastião Inoc Assumpção. Destacamos ainda um trabalho 

da Fundación Ciencia Joven (Chile), que é uma fundação que “trabalha para 

transformar o ensino de ciências e treinar jovens líderes que participam ativamente da 

sociedade por meio de ciência, tecnologia, engenharia e matemática no Chile e na 

América Latina” (CIENCIA JOVEN, 2020). 

Nesse sentido, Oliveira (2018) defende que a realização de pesquisas em redes 

pode ser uma opção muito proveitosa, visto que auxilia no crescimento científico dos 

pesquisadores envolvidos. Hoje, com a tecnologia, as pesquisas conjuntas, entre 

instituições nacionais e internacionais estão mais frequentes, oferecendo maior 

agilidade no desenvolvimento, bem como enriquecimento dos resultados.  

No entanto, acreditamos ser importante discorrer sobre as produções coletivas, 

visto que, de acordo com Leite et al. (2014), as universidades brasileiras vivem um 

momento delicado em que a quantidade de produções é um fator preponderante para 

a avaliação do pesquisador e do programa de pós-graduação em que está inserido, o 

que consequentemente impacta na avaliação da instituição. No entanto, devemos 

considerar que um grupo de pesquisa é composto por vários pesquisadores, que seus 

produtos podem alcançar diversos contextos, locais, regionais, internacionais e, por 

isso, a relação entre parceiros de pesquisa “proporcionaria a fruição da troca de 

experiências, saberes, oportunidades de produção de conhecimento, materializado 

em publicações que multiplicam autorias” (Leite LEITE et al., 2014, p.294).   

Todavia, a pós-graduação brasileira se baseia em um sistema linear de 

reconhecimento acadêmico: o número de publicações, tendo em vista que esse 

critério é utilizado pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior) para disponibilização de recursos e obtenção de conceitos. Por conta 

disso, ocorre aumento da disputa e eleva, cada vez mais, o nível de produtividade 

científica, entre os cientistas e gera uma luta constante do pesquisar para superar seu 

desempenho em relação ao número de publicações (MOREIRA; VELHO, 2008). Tal 

prerrogativa exclui o caráter social e contextual do desenvolvimento científico, 

deixando de apresentar o cientista como um sujeito social, que possui dúvidas, 
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conflitos e interesses que o levam a não distinguir com clareza as diferenças entre o 

os interesses pessoais, sociais e cognitivos (BLOOR, 1991).  

Na Figura 7, apresentamos uma análise das produções nacionais de acordo 

com a região geográfica em que a universidade está localizada.  
 

Figura 7: Percentual de trabalhos por Região Geográfica 

 
Fonte: A autora (2022). 

 

Consideramos para o cálculo da porcentagem, as publicações individuais e 

conjuntas. A Figura 8 mostra que a região Sudeste concentra mais da metade dos 

trabalhos sobre NdC apresentados no ENPEC, com 52,34%; seguida da região 

Nordeste e Sul, com 25, 23% e 19,63% respectivamente. Assim como observado nos 

trabalhos sobre NdC, a tendência se repete para CSC. A região que mais concentra 

trabalhos é a Sudeste com 54,31%, seguida da Nordeste com 19,83%. 

No ano de 2017, Dacorégio et al. realizaram um levantamento similar, 

considerando os trabalhos sobre CSC apresentados no ENPEC entre os anos de 1997 

a 2015. Destacaram que a região Sudeste apresentou 66% dos trabalhos e a região 

Centro-Oeste 22%. Notamos que a o Sudeste ainda detém o maior número de 

trabalhos, porém, agora, a segunda região com maior número de trabalhos é a 

Nordeste. Tal fato pode estar relacionado ao aumento do número de matrículas em 
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instituições de ensino superior. Segundo dados no INEP19 (2018), o Nordeste possui 

o maior percentual de vagas públicas de ensino presencial no país. Sendo assim, no 

ano de 2018, ocupou segundo lugar em número de universitários matriculados no 

país.  

Para além dessa análise, também podemos relacionar esse aumento do 

número de publicações com pesquisadores lotados em universidades do Nordeste. 

Como por exemplo, o pesquisador Charbel Niño El-Hani, que colabora com 6 dos 17 

trabalhos sobre CSC e 3 dos 14 sobre NdC apresentados por instituições dessa 

região.  

Ainda discorrendo sobre as universidades, abordaremos o DG 6 (dependência 
administrativa), são 43 Instituições envolvidas nos trabalhos sobre NdC e 38 sobre 

CSC. Consideramos todos os pesquisadores envolvidos nos trabalhos, portanto, 

todas as universidades de lotação desses autores. Na Figura 8, apresentamos um 

panorama sobre o DG 6. 

 
Figura 8: Dependência administrativa 

NdC CSC 

 

 

Fonte: A autora (2022). 
 

Notamos que, em relação à NdC, as universidades federais são responsáveis 

por mais de 50% dos trabalhos, seguidas das  estaduais e dos institutos federais. 

Encontramos duas universidades privadas, que se referem a PUC (Campus RS e SP) 

                                            
19O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
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e a Universidade Cruzeiro do Sul. Percebemos que as federais predominam nas 

publicações sobre CSC, com 57,89% dos trabalhos. Nessa análise, notamos a 

ausência de publicações por universidades privadas.  

Com base no exposto, ressaltamos a importância da universidade pública, no 

cumprimento de seu papel histórico e social de produção e disseminação do 

conhecimento. Segundo Silva (2001), isto justifica o caráter de dedicação exclusiva 

dos docentes visando maior eficácia do trabalho, além de ampliar a visão entre 

pesquisa e ensino, culminando em um processo de excelência acadêmica. Dessa 

forma, não vinculando a pesquisa a produtos ou mercadorias, mas sim contribuindo 

para solução de problemas sociais. Ao não se subordinarem ao mercado, “a 

independência nos processos de investigação e de debate que garante o 

desenvolvimento da produção, da transmissão e da aplicação do saber” (SILVA, 2001, 

p. 301). 

Ao abordar o DG 7 (área do conhecimento), tratamos das áreas do 

conhecimento ou linhas temáticas definidas pelo ENPEC para submissão dos 

trabalhos. Percebemos que, no decorrer dos eventos, a nomenclatura dessas foi 

modificada, de modo que algumas denominações sinônimas foram utilizadas com o 

passar do tempo, porém, nesta pesquisa, utilizamos o formato consolidado no XII 

ENPEC, pelo fato de ser o mais atual. Nessa edição, são contempladas as linhas 

temáticas descritas no Quadro 13. Destacamos que as Atas das edições (I, II, III, IV e 

VI) não apresentam os trabalhos divididos em linhas temáticas, e, por esse motivo, 

não foi possível incluir os trabalhos dessas edições nesse levantamento. 

 
Quadro 13: Áreas/Linhas Temáticas (conforme XII ENPEC) 

 
Fonte: A autora (2022). 

 

Linhas Temáticas 
1. Alfabetização científica e tecnológica, abordagens CTS/CTSA
2. Currículos
3. Diferença, multiculturalismo, interculturalidade 
4. Educação Ambiental 
5. Educação em espaços não-formais e divulgação científica 
6. Educação em Saúde 
7. Ensino e aprendizagem de conceitos e processos científicos 
8. Formação de Professores
9. História, Filosofia e Sociologia da Ciência 
10. Linguagens e Discurso
11. Políticas educacionais 
12. Processos, recursos e materiais educativos
13. Questões teóricas e metodológicas da pesquisa 



83 

 

Na Figura 9, apresentamos as linhas temáticas com maior número de 

trabalhos. 

 
Figura 9: Maiores índices percentuais por linhas temáticas 

Fonte: A autora (2022). 
 

A análise dos 77 trabalhos sobre NdC nos permitiu perceber que 67,53% dos 

trabalhos estão categorizados na área de História, Filosofia e Sociologia da Ciência, 

seguido da Formação de Professores com 14,28%. 

No que se refere à predominância dos trabalhos sobre HFSC20, consideramos 

um aspecto bastante positivo, uma que vez pesquisadores da área argumentam que: 

 
A inclusão da HFC21 no Ensino de Ciências pode permitir que o aluno 
compreenda, principalmente, que a Ciência é construída por pessoas que ao 
longo da história da humanidade vêm elaborando explicações para os 
fenômenos que as cercam, visando ao entendimento do mundo em que 
vivem. Assim, a Ciência é uma construção plural e nunca individual. Esta 
concepção leva a uma maior humanização da Ciência, pois se contrapõe 
àquela visão da Ciência apenas como resultado de insights de mentes 
brilhantes de indivíduos que descobrem coisas ao acaso, ocasionando uma 
compreensão restrita da Ciência. (BARBOSA, 2016, p. 19). 
 

Nesse sentido, a compreensão sobre o processo de construção da Ciência, ou 

a compreensão sobre a NdC, pode contribuir para um aprendizado sobre essa área 

do conhecimento Conforme Oliveira e Silva (2011), o uso da História da Ciência 

permite que estudantes adquiram conhecimentos acerca da NdC e passem a 

                                            
20História, Filosofia e Sociologia da Ciência 
21História e Filosofia da Ciência 

NdC         CSC 
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apresentar concepções adequadas, permitindo, dessa forma, a formação de cidadãos 

críticos e aptos para tomar decisões sobre assuntos que envolvem Ciência e 

Tecnologia. Todavia, mesmo com todas as contribuições apontadas na literatura, 

observamos um número ainda muito reduzido de trabalhos que abordam a NdC. Haja 

vista que, no VII ENPEC, quando dobra o número de trabalhos de 6 para 12, ainda 

assim é apenas 12 num universo de 1702 trabalhos. Tal diferença gritante se manteve 

pois, como verificamos nos demais eventos, o número nunca passou de 19.  

Em relação às CSC, dentre os 91 trabalhos, a área que concentra o maior 

número de publicações, 55,13%, é Alfabetização científica e tecnológica, abordagens 

CTS/CTSA; seguida por Formação de Professores com 12,76% e depois por 

Linguagens e Discurso com 11,70% das publicações. 

O alto número de trabalhos classificados na área temática de Alfabetização 

científica e tecnológica, abordagens CTS/CTSA, pode estar relacionado ao potencial 

que a metodologia embasada nas CSC possui para trabalhar assuntos com enfoque 

CTSA. Segundo Fernandes-Sobrinho (2016, p. 70), “a discussão a partir de QSC22 

que são, em geral, controversas, permite aos participantes dessa discussão, uma 

aproximação/interação das condições da Ciência e da Tecnologia e suas relações 

com a sociedade”. Também podem ser uma maneira de considerar diferentes pontos 

de vista sobre assuntos controversos visando “raciocínio ético-moral, reconstrução 

sociocrítica, ação responsável e sustentabilidade” (MARTÍNEZ-PÉREZ, 2012, p. 25). 

As CSC tornaram-se relevantes dentro da abordagem CTSA por ser uma 

ferramenta pedagógica capaz de promover a alfabetização científica, contribuindo 

para melhorar as concepções dos estudantes sobre aspectos morais e éticos da 

Ciência e Tecnologia (JIMÉNEZ-TENORIO; MARTORELL, 2020). Nesse sentido, 

Cunha et al. (2020) destacam que muitos estudantes possuem dificuldades ao tratar 

de temas que tenham base científica e impactos na sociedade, geralmente questões 

éticas e sociais. Em vista disso, a educação por meio das CSC torna-se muito 

promissora para explorar questões importantes no desenvolvimento para a cidadania. 

Ademais, consideramos que analisar as implicações da Ciência e Tecnologia devem 

tornar-se ações automáticas, “não porque se assemelhem à prática diária, mas porque 

fazem parte da prática todos os dias” (ROTH, 2002, p. 198, tradução nossa).  

                                            
22Questões Sociocientíficas: termo similar a Controvérsias Sociocientíficas. 
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No entanto, ressaltamos que, assim como ocorre com os trabalhos sobre NdC, 

ainda que sejam diversas as contribuições informadas na literatura, os trabalhos que 

discutem a importância das CSC para o Ensino de Ciências são poucos, basta 

observarmos os índices percentuais. O primeiro trabalho sobre CSC foi publicado no 

III ENPEC, sendo o único no evento, representando 0,4% do total de 233 trabalhos. 

Mesmo que, no VII ENPEC, tenham sido apresentados 5 trabalhos, sua representação 

percentual atingiu 0,6% em relação ao total de723. Destacamos ainda que, mesmo 

em seus maiores índices, como no XII ENPEC, os 20 trabalhos sobre o tema 

representam apenas 1,6% em relação ao total de 1249. Consideramos um número 

pouco expressivo, dada a importância da temática para o Ensino de Ciências. 

No que diz respeito ao DG 8 (nível de ensino), analisamos 54 trabalhos sobre 

NdC e 62 sobre CSC. Podemos observar, na Figura 10, os resultados desse descritor. 

 
Figura 10: Número de trabalhos por nível de ensino 

 
Fonte: A autora (2022). 

 

A partir do ilustrado, verificamos que a maior parte dos trabalhos versa sobre 

a NdC na graduação, totalizando 20. No ensino médio identificamos 16 e, na formação 

continuada. Além disso, constatamos que a maior concentração de trabalhos sobre 

CSC está relacionada ao ensino médio, totalizando 23 trabalhos, seguido da 

graduação com 16e da formação continuada com 8.  

Um dado que consideramos importante refere-se aos trabalhos que visam 

investigar as visões sobre NdC, uma vez que estão presentes em todos os níveis de 

ensino e totalizam 17 trabalhos. Destacamos a importância dessa investigação, visto 
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que segundo Scheid et al. (2007), uma das finalidades da educação científica é 

garantir que os alunos tenham uma compreensão adequada acerca da NdC. Para 

tanto, a investigação sobre essas concepções torna-se fundamental para a construção 

de visões histórico-epistemológicas que permitam compreender a construção do 

conhecimento científico, bem como suas relações com a Ciência, Tecnologia e 

Sociedade. 

Observamos que, dos 23 trabalhos que envolvem CSC no ensino médio, 9 

analisavam os processos argumentativos e a capacidade discursiva de alunos em 

discussões referentes a temas que envolvem CSC. Quanto a isso, Silva et al. (2011) 

defendem que o Ensino de Ciências deve permitir ao aluno o desenvolvimento de um 

discurso hábil, de maneira que possa envolver o conhecimento científico em tomadas 

de decisões pessoais, possibilitando discursar publicamente para tomada de decisões 

coletivas em temas relacionados à Ciência. Nesse sentido, Sadler (2006) defende que 

“em uma estrutura sociocultural, a argumentação assume uma posição fundamental 

no processo coletivo de construção de sentidos e de aprendizagem. Essa perspectiva 

considera a argumentação uma necessidade da educação.” (SADLER, 2006, p. 325, 

tradução nossa). 

Ao analisar os trabalhos que foram desenvolvidos na graduação, constatamos 

que, dos 16 trabalhos, 9 relacionam-se à abordagem das CSC na formação de 

professores. Seja como possibilidade para o ensino de conteúdos curriculares, como 

uma nova estratégia didática ou até mesmo para auxiliar no desenvolvimento do 

pensamento crítico dos professores em curso.  

Por fim, o terceiro nível de ensino que mais aparece é o da Formação 

formação continuada, que visa aperfeiçoar a formação de professores que já estão 

em sala de aula. Nesse sentido, os trabalhos analisados abordam o uso das CSC 

como uma nova perspectiva no Ensino de Ciências. Também propõem o uso das CSC 

como forma de ressignificação na maneira de ensinar os conteúdos curriculares, além 

de apresentarem o uso da CSC como maneira de auxiliar no desenvolvimento da 

habilidade argumentativa dos professores.  

Consideramos importante ressaltar que a formação continuada aparece em 

destaque nas duas análises, tanto sobre CSC quanto sobre NdC. Isto pode estar 

relacionado com o que Pscheidt e Lorenzetti (2020) destacam: frente às diversas 

dificuldades que professores encontram nas escolas, a formação continuada deve ser 

um espaço de trocas e compartilhamentos para diminuição das dificuldades. Sendo 
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assim, auxiliam das reflexões e no diálogo para construção de práticas que se 

embasam em teorias sólidas para o processo de ensino e aprendizagem, 

caracterizando como fundamentais e necessárias. 

Finalizadas a discussão e análise dos descritores gerais, no tópico seguinte, 

discorremos sobre os específicos. 

 

6.2 ANÁLISE DOS DESCRITORES ESPECÍFICOS SOBRE CONTROVÉSIAS 

SOCIOCIENTÍFICAS E NATUREZA DA CIÊNCIA 

 

Assim como o realizado com os descritores gerais, também analisamos os 

187 trabalhos quanto aos seus descritores específicos, tanto em relação as CSC e 

quanto as NdC. No Quadro 14, apresentamos os descritores específicos utilizados 

para cada análise.  
 

Quadro 14: Descritores Específicos 

Descritores específicos para CSC Descritores específicos para NdC 

DE1 CSC. Objetivo da pesquisa DE1 NdC. Objetivo da pesquisa 

DE2 CSC. Tipo de Controvérsia e assuntos 
mais recorrentes DE2 CSC. Temas e assuntos mais recorrentes 

DE3 CSC. Categorias a priori DE3 NdC. Categorias a priori 

DE4 CSC. Categorias emergentes DE4 NdC. Categorias emergentes 

DE5 CSC. Abordagens metodológicas 
empregadas para constituição dos dados  

DE5 NdC. Abordagens metodológicas 
empregadas para constituição dos dados 

DE6 CSC. Resultados/contribuições  DE6 NdC. Resultados/contribuições  

Fonte: A autora (2022) 
 

6.2.1 Descritor Específico 1 – Controvérsias Sociocientíficas: Objetivo de 
pesquisa 
 

No Quadro 15, listamos a distribuição percentual e a identificação dos 93 

trabalhos, quanto ao Descritor Específico 1: ‘objetivo de pesquisa’. 
Quadro 15: DE1-Objetivo de Pesquisa - CSC 
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DE1 - Objetivo de Pesquisa Quantidade/Percentual Código do trabalho 
Analisar processos 

argumentativos, interações 
discursivas e dialógicas de 

professores e alunos envolvendo 
uma CSC 

25 trabalhos 
26,88% 

T4, T5, T6, T10, T12, T13, T17, 
T19,  T22, T26, T29, T30,  T31,  
T34, T37, T50, T53, T64, T73, 
T79, T80, T81, T85, T88, T91. 

Realizar reflexões sobre 
contribuições do uso das CSC no 

Ensino 
19 trabalhos 

20,43% 

T1, T2, T14, T16, T18, T41, 
T44, T49, T52, T65, T57, T67, 
T69, T76, T77, T78, T87, T92, 

T93. 
Analisar as relações entre o uso 

das CSC com foco na 
abordagem CTSA 

12 trabalhos 
12,90% 

T3, T11, T25, T27, T32, T33, 
T36, T70, T72, T75, T86, T94 

Analisar contribuições da 
utilização das CSC na formação 

inicial e continuada de 
professores 

11 trabalhos 
11,83% 

T9, T20, T21, T24, T45, T47, 
T58, T60, T62, T66, T82. 

Analisar tendências de pesquisa 
e produções acadêmicas sobre 

CSC 
10 trabalhos 

10,75% 
T7, T23, T38, T40, T46, T51, 

T63, T89, T83, T90. 

Analisar a  utilização das CSC 
para abordagem de conteúdos 

curriculares 
8 trabalhos 

8,60% 
T15, T28, T48, T55, T68, T71, 

T74, T95. 

Analisar a presença de CSC em 
materiais didáticos, ENEM e 

Currículos 
6 trabalhos 

6,45% 
T39, T42, T54, T59, T61, T84. 

Estabelecer relações com a NdC 2 trabalhos 
2,16% 

T43, T56. 

Fonte: A autora (2022). 
 

Sobre o DE1-CSC, constatamos que 26,88% dos trabalhos (25 do total de 93), 

têm como objetivo de pesquisa analisar processos argumentativos, interações 

discursivas e dialógicas que envolvem CSC. Tal dado corrobora ao identificado no 

DG7-CSC, o qual apresenta segunda maior concentração de trabalhos na area 

temática de Linguagens e Discurso. Diante disso, podemos destacar a metodologia 

das CSC como promotora de discussões, o que pode levar ao desenvolvimento de 

capacidades argumentativas e discursivas, as quais refletem diferentes pontos de 

vista e são capazes de auxiliar na alfabetização científica e tecnológica.  

Nesse contexto, Mendes e Santos (2013) compreendem que as práticas 

argumentativas possuem papel central na educação em Ciências, sendo uma 

característica básica do exercício da cidadania. Além disso, apresentam o papel de 

desenvolver capacidades para defender pontos de vista ou posicionamentos, quando 

se trata de discussões sociocientíficas. Da mesma forma, os mesmos autores 

enfatizam que quando promovida no “âmbito de discussões sociocientíficas a 

argumentação pode favorecer a articulação entre o conhecimento científico e a 
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dimensão social, perspectiva amplamente recomendada por documentos oficiais e 

estudiosos da área” (MENDES; SANTOS, 2012, p. 2).  

Este predomínio das pesquisas sobre CSC, que visam analisar os processos 

argumentativos e críticos, pode ser considerado muito positivo, uma vez que é de fato 

o grande objetivo de se trabalhar com as CSC.  

O segundo objetivo mais recorrente em DE1-CSC, com 20,43% (19 

trabalhos), correspondeu a realizar reflexões sobre contribuições do uso das CSC no 

ensino, demonstrando a importância da introdução de temas sociocientíficos para 

formação crítica e reflexiva dos alunos e fortalecendo a autonomia crítica deles. Sendo 

assim, observamos que acabam: 

 
[...] valorizando de melhor forma as subjetividades dos estudantes e o 
trabalho coletivo, de tal forma que estudantes e professores estabeleçam 
interações comunicativas que lhes possibilitem repensar a ciência e a 
tecnologia em termos sociais, políticos e culturais. (PÈREZ et al, 2011, p. 3).  

 

Ressaltamos, portanto, que a importâcia do uso das CSC no ensino, consiste 

em uma potencial maneira de estimular a capacidade de desenvolvimento de opiniões 

independentes, partindo da reflexão de sua realidade. Além do mais, as CSC versam 

sobre temas que envolvem os contextos científicos, ambientais, políticos e sociais, o 

que pode tornar-se uma estratégia didática promotora de interações discursivas que 

resgatem os processos de construção do conhecimento científico.  

 

6.2.2 Descritor Específico 2 – Controvérsias Sociocientíficas:  Tipo de 
Controvérsia e assuntos mais recorrentes 

 

Em relação ao DE2 – CSC, no Quadro 16, evidenciamos os tipos de 

controvérsias mais recorrentes. Entretanto, para este descritor, não conseguimos 

apresentar os números em percentuais, devido ao fato de alguns trabalhos abordarem 

mais de um tipo de controvérsia. Também é válido frisar que alguns trabalhos utilizam 

diversos temas para desenvolver um tipo de controvérsia e, por isso, aparecem mais 

de uma vez no Quadro 16. 
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Quadro 16: Tipo de controvérsia e assuntos mais recorrentes 

DE1 – Tipo de 
Controvérsia  Quantidade Assuntos abordados Código do 

Trabalho 

Discute  
CSC E NdC 
no mesmo 

artigo 

Ambiental 
23 trabalhos 
 
 

Contaminação ambiental; 
Transposição do Rio São 
Francisco;  Conservação 

ambiental; Mudanças climáticas; 
Poluição causada pela 

produção de soja; Aquecimento 
global, Locais contaminados por 
metais pesados, Água, cultura e 
biodiversidade; Águas residuais 

do Rio Salitre; Créditos de 
carbono; Justiça ambiental; 

Descarte de resíduos em rio; 
Matotiba; Qualidade da água do 
Rio Puirajussara; Exploração do 
gás Xisto; Acúmulo de plásticos;  

T2, T3, T16, 
T19, T24, 
T25, T28, 
T30, T37, 
T43, T45, 
T49, T50, 
T56, T71,  
T72, T73, 
T78, T84, 
T86, T87, 
T88, T91.  
 
  

T43, T49, T56. 

Social 
 

9 trabalhos 
 

Acesso a energia e 
desenvolvimento humano; 
Saúde pública, Padrões de 

beleza; Segregação; 
Implantação da TV digital 
brasileira; Derperdício de 

alimentos, água e energia, 
processos sulcroalcooleiros e 

doenças negligenciadas; 
Sociedade do consumo; 

Intolerância religiosa, étnica, 
política e de gênero;   

Neutraliade científica;  

T6, T9, T29, 
T36, T41, 
T54, T64, 
T66, T80. 

T41 

Energética 8 trabalhos  
 

Eficiência energética; Acesso a 
energia e desenvolvimento 

humano; Produção de energia 
elétrica; Energia nuclear e 

radioatividade;   Rompimento da 
Barragem do Fundão. 

T5, T6,  T10, 
T11, T18, 
T34, T61, 
T85. 

 

Biotecnologia 7 trabalhos 
 

Comercialização de material 
genético; Fertilização in vitro; 

Células tronco; Clonagem; 
Terapia gênica, Bioética;    

T4, T9, T13, 
T17, T55,  
T74, T95. 

 

Saúde 
 

7 trabalhos 
 

Distúrbio alimentares;  Uso 
terapêutico da Marihuana; 

Dengue; Zica; Chikungunya;  
Vacinas; Patentes de 

medicamentos; Câncer;  

T9, T15, T22, 
T57, T59, 
T81, T95. 

 

Tecnológica 3 trabalhos 
Implantação da TV digital 
brasileira; Consumo de 
dispositivos eletrônicos;  

T27, T29, 
T53.  

Doméstica 2 trabalhos 
 

Cuidados com produtos 
químicos domésticos,  T12, T26.  

Religiosa 2 trabalhos 
 

Magia, Ciência e Religião; 
Intolerância religiosa;  T1, T64.  

Política 2 trabalhos 
 

Células tronco, ligações elétrics 
clandestinas, aquecimento 

global; Projeto de Lei nº 6299/02 
T52, T86.  

Gênero 2 trabalhos 
 Intolerância de gênero;  T64, T68.  
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Combustível 1 trabalho 
 

Combustíveis fósseis e 
alternativos;  T48.  

Alimentar 1 trabalho 
 Química e alimentos;  T31.  

Nanotecnologia 1 trabalho 
 Nanotecnologia;  T32.  

Fonte: A autora (2022) 
 

Dos 94 trabalhos sobre CSC, que são objeto de estudo desta dissertação, 

analisamos apenas 60, pois utilizaram CSC específicas em seu desenvolvimento. As 

outras 33 pesquisas trataram das CSC de modo geral, como é o caso dos trabalhos 

que discorrem sobre a importância do uso das CSC no ensino. Em alguns trabalhos, 

foram discutidos diversos temas, como no T64 que aborda aspectos políticos, étnicos, 

de gênero e religiosos. 

As CSC mais utilizadas são as de cunho ambiental, totalizando 23 trabalhos. 

Sua abordagem foi utilizada com diferentes finalidades. No T3, o objetivo era 

relacionar um assunto polêmico (Transposição do Rio São Francisco) com a 

perspectiva CTSA, para criação de um site. O T18 utilizou as CSC para observar 

“elementos que pudessem indicar a construção de uma argumentação crítica sobre o 

tema – produção da energia elétrica, desenvolvimento e meio ambiente” (T18, 2011, 

p. 1), em alunos do ensino médio. O T49 se propôs a esclarecer os princípios 

epistêmicos orientadores das discussões que envolvem CSC em aulas de ciências 

através do Pensamento Complexo proposto por Edgar Morin e, para isso, utiliza o 

assunto mudanças climáticas globais: aquecimento global. Nesse sentido, a 

justificativa para elaboração do trabalho discorre que: 

 
[...] o tema “mudanças climáticas” necessariamente envolve aspectos de 
ordem política, econômica, científico ou social e, é lógico e irrevogável que 
ações que prezam a mudança climática, não devem ser somente advindas 
desses campos. Para o autor essa problemática é de cunho amplamente 
moral, pois o que depende fazermos em relação a ela depende do que trata 
ser importante para nós e do que pensamos ser correto, portanto envolve o 
elemento valorativo. É no campo valorativo que se faz presente discussões 
de cunho filosófico e ontológico (T49, 2015, p. 6). 
 

Dessa maneira, percebemos que, além da discussão da CSC envolvendo meio 

ambiente, há fortes relações com aspectos da NdC, fato evidenciado pelos autores 

quando explicitam: 

 
[...] a necessidade de agregar a essas discussões elementos de ordem 
filosófica e ontológica [...] para a ação é preciso pensar as QSC no contexto 
“ecologização”, da multidimensionalidade, da negociação, da reflexão, para 
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se auto reformar o pensamento (o conhecimento) como uma possibilidade 
propulsora para/na formação de cidadãos engajados politicamente (T49, 
2015, p. 7) 
 

Destacamos que os dados coincidem com a pesquisa de Krupczak (2019), que 

evidencia o fato das CSC mais utilizadas estarem vinculadas a abordagem ambiental 

por se tratarem de temas presentes na mídia, além de serem passíveis de abordagens 

interdisciplinares. “Ademais, os alunos têm facilidade em perceber como estes temas 

fazem parte e afetam suas vidas, o que é uma característica importante das CSC e 

facilita o aprendizado dos conteúdos científicos” (KRUPCZAK, 2019, p. 114).  

A segunda temática com maior número de trabalhos é a social, totalizando 9. 

Acesso à energia e desenvolvimento humano, é o assunto do T6, o qual tratou de: 

 
[...] uma questão problematizadora que buscou resgatar o debate acerca dos 
problemas que o racionamento compulsório de energia elétrica trouxe para 
os moradores de diversas regiões do Brasil, inclusive para o Rio de Janeiro, 
no período de 2001/2002. Na ocasião o assunto ocupou boa parte do espaço 
em toda a imprensa (T6, 2011, p. 4). 
 

O T66 aborda padrões de beleza, consumismo e saúde, por meio da 

“perspectiva crítica de Theodor Adorno e Walter Benjamin – sobre educação, 

formação cultural e experiência formativa – e pressupostos das QSC no ensino de 

ciências e na formação de professores” (T66, 2017, p.1). Já o T41, além da 

abordagem das CSC, também trabalha aspectos relacionados a NdC. Seu objetivo foi 

“levantar algumas reflexões sobre a natureza do conteúdo de ciências no contexto da 

discussão de QSC a partir de fundamentos críticos de Theodor Adorno” (T41, 2015, 

p. 4). Consideramos que o objetivo foi atendido, visto que:  

 
as QSC apresentam potencial de ressignificar tanto a natureza dos conceitos 
de ciências (na interpretação do homem sobre o mundo) quanto os conteúdos 
sobre ciências (valores, habilidades e atitudes relacionados ao conhecimento 
científico). Assim, ao contrário de currículos fragmentados e engessados, 
identificamos elementos que indicam o potencial das QSC na construção de 
currículos locais flexíveis, contextualizados, que possibilitam espaços críticos 
de apreensão da realidade por meio de conteúdos disciplinares (T41, 2015, 
p. 7). 

 

Nesse sentido, Zeidler e Nichols (2009) ressaltam que o uso das CSC, deve 

ser significativa para os alunos e permitir um cenário contextual para a compreensão 

de que o conhecimento científico é carregado de teoria, social e culturalmente 
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construído. Assim, o uso das CSC pode ser considerada uma importante metodologia 

para compreensão da NdC de forma contextualizada.   

Enfatizamos também que o grande número de trabalhos que abordam 

temáticas sociais, pode ser justificado pelo próprio significado das CSC, pois são 

situações de natureza científica e tecnológica fortemente ligadas a aspectos sociais, 

políticos, ambientais, econômicos, éticos, entre outros, tendo como objetivo principal 

estimular o desenvolvimento do pensamento crítico e atuação consciente do cidadão 

na sociedade. 

 

6.2.3 Descritor Específico 3 – Controvérsias Sociocientíficas: Categorias a priori 
 

Em relação ao DE3-CSC (categorias a priori), inicialmente analisamos 94 

trabalhos. Algumas categorias foram definidas a priori, as quais serão discutidas neste 

descritor e outras categorias surgiram da análise dos dados, assunto que 

abordaremos no próximo tópico, no Descritor Específico 4 – Controvérsias 

Sóciocientíficas: Categorias emergentes. 

Tendo como referencial teórico Barbosa (2016), determinamos categorias a 

priori, e definimos com base nos fundamentos teóricos da pesquisa, as quais nos 

permitem partir do geral para observar o particular. Para a categorização, inicialmente, 

agrupamos os trabalhos sob análise de títulos e leitura dos resumos. Após, todos os 

trabalhos foram novamente analisados sob a perspectiva de sua metodologia, com a 

intenção de compreender os objetivos e métodos empregados para o 

desenvolvimento.  

A seguir apresentamos as categorias definidas a priori para a análise das CSC, 

com suas respectivas descrições. 

1. Concepções de professores: trabalhos que objetivam analisar as 

opiniões, conhecimentos prévios e as atitudes de professores frente a temáticas que 

envolvem CSC.  

2. Concepções de alunos: trabalhos que objetivam analisar as opiniões, 

conhecimentos prévios e as atitudes de alunos frente a temáticas que envolvem CSC.  

3. Materiais didáticos: esta categoria inclui os trabalhos que visam analisar 

de forma crítica como as CSC aparecem nesses materiais ou como contribuem para 

seu entendimento. 
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4. Currículo: trabalhos que ressaltam a importância da inclusão de temáticas 

relativas às CSC nos currículos de Ciências. 

5. Formação de professores: trabalhos que evidenciam a relevância de 

cursos de formação inicial e continuada que abordem aspectos relativos às CSC. 

6. Estado do conhecimento: trabalhos que realizam levantamento 

bibliográfico sobre tendências de pesquisa sobre as produções que envolvem CSC. 

7. Propostas didáticas: trabalhos que avaliam a maneira como propostas 

didáticas possuem potencial de contribuição no desenvolvimento de temáticas 

relativas às CSC. 

No Quadro 17, apresentamos o percentual de trabalhos pertencentes a cada categoria 

definida a priori. 

 
Quadro 17: Categorias a priori - CSC 

Categoria Quantidade/  
Percentual 

Código do trabalho 

Propostas didáticas 13 trabalhos 
14,13% 

T6, T11, T22, T27, T28, T45, T48, T69, 
T70, T74, T78, T86, T95. 

Estado do conhecimento 12 trabalhos 
13,04% 

T7, T14, T23, T38, T40, T46, T51, T63,  
T76, T83, T89, T90,   

Formação de professores 9 trabalhos 
9,78% 

T03, T15, T24, T25, T33, T36, T47, T66, 
T80.  

Concepções de alunos 4 trabalhos 
4,34% 

T55, T56, T85, T94. 

Currículo 2 trabalhos 
2,17% 

T42, T59. 

Materiais didáticos 2 trabalhos 
2,17% 

T54, T61. 

Concepções de professores 1 trabalho 
1,09% 

T77. 

Fonte: A autora (2022) 
 

No DE3 – CSC – Categorias a priori, as categorias que apresentam maior 

representatividade são: propostas didáticas (14,13%), estado do conhecimento 

(13,04%) e formação de professores (9,78%).  

A categoria mais recorrente no DE3-CSC, com 14,13% dos trabalhos, trata de 

propostas de intervenção didática com o uso das CSC. Como exemplo, T22 promoveu 

uma sequência de atividades para refletir sobre a legalização da Marijuana na 

Colômbia (o trabalho foi desenvolvido na Colômbia). Seu principal objetivo foi mostrar 

como, ao abordar uma questão sociocientífica, bem como explorar a análise 

conceitual, política, ética e reflexiva em sala de aula. Os autores destacam que 

trabalhar com CSC demanda tempo, conhecimento e criatividade, pois é necessário 
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que se faça uma análise mais profunda sobre o tema. Nesse sentido, ressaltam que 

“a aplicação das CSC implica compreender a natureza da ciência e suas relações com 

a sociedade” (T22, 2011, p. 7). 

A segunda categoria do DE3-CSC com maior representatividade de trabalhos 

refere-se ao estado do conhecimento. São 12 (13,04%) trabalhos que buscam um 

panorama, em diferentes acervos, sobre as pesquisas da área. O T7 investigou 

trabalhos em revistas brasileiras de Qualis A ou B entre 2005 e 2008, com o objetivo 

de “mapear a recente produção brasileira sobre tais temas em seus últimos quatro 

anos, evidenciando as principais questões investigadas, a natureza da controvérsia 

se epistêmica ou não epistêmica e o tratamento dado aos aspectos discursivos” (T7, 

2009, p.1).  O T23 também investigou trabalhos publicados em revistas, entre 2008 e 

2013. No entanto, seu objetivo foi realizar um levantamento sobre a produção 

acadêmica que engloba abordagem CTS e o uso das QSC.   

Os trabalhos T14, T76 e T89 realizaram análise sobre propostas de ensino 

baseadas em QSC. O primeiro em teses e dissertações, o segundo em trabalhos 

publicados entre 2002 e 2016 e o terceiro em artigos presentes no banco de dados 

das atas do Seminário Ibero-Americano de CTS e do Encontro Nacional de Pesquisa 

em Educação em Ciências – ENPEC; além dos sites de indexação de periódicos 

Scientific Electronic Library Online – SciELO; Education Resources Information Center 

– ERIC e Scopus. A partir desses exemplos, consideramos pertinente ressaltar que 

os trabalhos apresentam conclusões diferentes no que se refere à construção das 

propostas de ensino analisadas. O T14 destaca que:  

 
[...] as sequências didáticas atendem ao formalismo metodológico do 
professor que pesquisa sua prática, ao rigor teórico das ciências, aos 
objetivos educacionais condizentes com o movimento CTSA, com o 
desenvolvimento argumentativo, crítico e moral dos alunos (T14, 2011, p.11). 
 

Já o T76, ao realizar uma análise geral sobre a sequências didáticas, pondera 
que: 
 

[...] as propostas apresentam as características apontadas na literatura para 
um ensino baseado em QSC. Porém, os eixos 3 e 4, relacionados à 
argumentação, tomada de decisão e ação sobre a QSC, carecem de maior 
reflexão e aplicação na construção das propostas (T76, 2019, p.7). 

 

Esses contrapontos são importantes devido ao fato de demonstrar evolução 

nas pesquisas e no desenvolvimento teórico e analítico sobre o tema.  
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No que diz respeito à categoria a priori formação de professores, ainda no DE3-
CSC, verificamos 9 trabalhos, que representam 9,78% do total. Destacamos a 

importância dessa categoria, pois, de acordo com Reis (2006), nem sempre os 

professores possuem “conhecimentos necessários à discussão de questões 

sociocientíficas, nomeadamente sobre a natureza da ciência e os aspectos 

sociológicos, políticos, éticos e econômicos dos assuntos em causa” (REIS, 2006, p. 

66). Por conta disso, é fundamental a análise de trabalhos que explicitem formação 

inicial e continuada envolvendo as CSC. Os trabalhos T3, T15, T24, T36, T80 tratam 

da formação inicial de professores. Nesse sentido, justificam a importância da 

abordagem das CSC na formação inicial, pois: 

 
[...] a consolidação da argumentação no ensino de ciências como uma 
nova linha de pesquisa no campo da Didática das Ciências trouxe a 
necessidade de pensar o ensino da argumentação integrado às 
formações inicial e continuada de professores de ciências. (T3, 2007, 
p.1). 

 

O T15 vai além apenas da argumentação e elenca que os objetivos do trabalho 
foram: 
 

Contribuir para a formação inicial das estagiárias dos cursos de Pedagogia e 
de Ciências Biológicas, através do estudo dos referenciais teóricos que 
fundamentaram todas as atividades desenvolvidas pelo grupo, a partir da 
questão sóciocientífica: “o caso da dengue”. Os objetivos específicos foram: 
(i) desenvolver o sentido de interdisciplinaridade e de construção coletiva. (ii) 
Articular os saberes docentes – pedagógicos e de conteúdo. (iii) Favorecer o 
letramento científico de alunos do 4º ano do Ensino Fundamental. (iv) 
Realizar campanha educativa contra dengue, no colégio. (T15, 2011, p. 4). 

 

Nesta perspectiva, acreditamos que a formação inicial merece destaque, pois 

ajuda a construir um conjunto de habilidades que não se desenvolvem em curtos 

períodos, as quais são fatores determinantes para inserção de temas controversos na 

concepção da educação crítica.    

  Os trabalhos T25, T47 e T66 versam sobre a formação continuada de 

professores. No T25 é descrita uma proposta de formação com professores de ensino 

básico em uma comunidade rural. A inserção da discussão das QSC deu-se após o 

levantamento socioeconômico e cultural da escola. A partir disso, os autores 

perceberam a necessidade da abordagem do tema: Agrotóxicos: custo versus 

toxidade. Como conclusão, eles apontam que o trabalho com as QSC: 
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[...] revelaram aspectos do crescimento profissional intersubjetivo, que esteve 
vinculado à elaboração e ao trabalho de uma QSC na escola. Esta situação 
ainda é caracterizada pela autocompreensão do grupo, pelo diálogo entre 
universidade e escola, pelas necessidades formativas, pelo questionamento 
dos documentos oficiais, análise da prática profissional e pelos indicadores 
de aprendizagem. (T25, 2013, p.7). 

 
 

Destacamos que a formação continuada de professores é um espaço 

importantíssimo para a discussão da inserção das CSC no ensino, em que podem ser 

apontados os limites e possibilidades para o desenvolvimento da temática, auxiliando, 

assim, na interiorização da relevância educacional do desenvolvimento de propostas 

que envolvam as CSC. 

 

6.2.4 Descritor Específico 4 – Controvérsias Sociocientíficas: Categorias 
emergentes 

 

No que se refere ao DE4-CSC, localizamos 6 categorias emergentes. Do total 

de 94 trabalhos sobre CSC, 43 já abordamos no tópico anterior Categorias a priori. 

Analisamos outros 51 trabalhos a partir do descritor Categorias emergentes. Abaixo, 

explicitamos cada categoria e, no Quadro 18, evidenciamos a quantidade de 

trabalhos.  

1. Discurso e argumentação: trabalhos que objetivam analisar o 

desenvolvimento das capacidades discursivas e argumentativas frente a propostas 

que envolvem CSC. 

2. Desenvolvimento de instrumentos de avaliação: trabalhos que 

apresentaram o desenvolvimento e validação de instrumentos para avaliar 

concepções e tomada de decisões em assuntos referentes a CSC. 

3. Reflexões teóricas: trabalhos que buscam expressar de maneira teórica a 

importância didática, epistemológica e pedagógica das CSC. 

4. Limites e possibilidades: trabalhos que utilizaram diferentes métodos 

para indicar limites e possibilidades da inserção CSC em sala de aula. 

5. Avaliações nacionais: trabalhos que visam analisar de forma crítica como 

as CSC aparecem em enunciados de avaliações nacionais. 

6. Planos de aula: trabalhos que visam analisar de forma crítica como as CSC 

aparecem em planos de aula elaborados por professores.  

 



98 

 

Quadro 18: Categorias Emergentes CSC 
Temáticas emergentes Quantidade/ 

Percentual 
Código do trabalhos 

Discurso e argumentação  25 trabalhos 
49,02% 

 

T1, T2, T4, T5, T10, T12, T13, T17, T18, T19, 
T26, T29, T30, T31, T34, T37, T44, T50, T53, 

T65, T73, T79, T81, T88, T91 
Reflexões teóricas  13 trabalhos 

25,49% 
T35, T41, T43, T49, T52, T67, T71, T72, T75, 

T84, T87, T92, T93. 
Limites e possibilidades  9 trabalhos 

17,65% 
T9, T20, T21, T32, T58, T60, T64, T68, T82 

Construção e validação de 
ferramentas (emergente) 

2 trabalhos 
3,92% 

T16, T57 

Planos de aula 
(emergente) 

1 trabalho 
1,96% 

T62 

Avaliações (emergente) 1 trabalho 
1,96% 

T39 

Fonte: A autora (2022) 
 

A categoria emergente Discurso e argumentação é a que apresenta maior 

número de trabalhos em DE4-CSC, correspondendo a 49,02% (25 trabalhos). De 

maneira geral, os trabalhos desta categoria buscam analisar o desenvolvimento das 

capacidades argumentativas e discursivas apresentadas por professores e alunos 

quando submetidos a propostas que envolvem CSC. Dessa forma, enfatizam a 

importância dos discursos (falados e escritos) em atividades que envolvem temas 

controversos, como maneira de explicitar a formação cidadã ativa. 

 No T19, uma unidade de ensino sobre mudanças climáticas foi produzida 

com alunos do segundo ano do ensino médio. Para o desenvolvimento da proposta, 

foi utilizado um documentário, trechos do livro didático, uma carta aberta escrita por 

cientistas e uma matéria de um jornal de grande circulação. O objetivo foi analisar, 

numa perspectiva discursiva, a produção de sentidos por alunos do ensino médio 

sobre o tema mudanças climáticas. Os autores perceberam que: 

 
[...] as diferentes textualizações implicam em diferentes relações dos alunos 
com elas, em termos de acesso às informações e compreensão dos textos, 
houve dificuldade em explorarmos pedagogicamente a diversidade das 
textualizações. Por outro lado, a própria diversidade parece ter sido 
importante por mobilizar diferentes memórias, não só verbais, mas 
imagéticas, muito importantes serem consideradas em assuntos de grande 
repercussão midiática, considerando aqui a importância do contexto histórico-
social mais amplo em que o aluno está inserido, e que constitui suas 
condições de significação. (T19, 2011, p. 11). 

 

Aires e Reis (2020) relatam em sua pesquisa, a categoria emergente 
Desenvolvimento de competências, na qual ressaltam “várias competências 

desenvolvidas a partir do trabalho com as CSC, principalmente a melhora da 
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comunicação oral e escrita dos alunos” (AIRES; REIS, 2020, p. 303). Reafirmando 

que a abordagem das CSC possui potencial para melhorar a capacidade 

argumentativa dos alunos, mantendo-o como ser ativo no processo de ensino e 

aprendizagem.   
A segunda categoria emergente com maior número de trabalhos em DE4-CSC, 

é denominada Reflexões teóricas, com 13 trabalhos (25,49%), que relacionavam o 

referencial teórico que envolve as CSC com sua importância pedagógica. O T35 é 

apresentado como um resumo de um simpósio temático que propôs “discutir 

resultados de pesquisas realizadas no âmbito da formação inicial de professores [...] 

e a instauração de processos educativos pautados na perspectiva da Educação CTSA 

e no tratamento das Questões Sociocientíficas” (T35, 2013, p.1). Demonstrando a 

importância da discussão, em pares, das pesquisas que envolvem CSC como 

proposta didática. 

O T43 apresenta uma reflexão extremamente importante e necessária, pois 

discute e relaciona NdC, CSC e divulgação científica, visando:  

 
[...] o desenvolvimento de uma visão mais holística sobre o empreendimento 
científico, os discursos sobre ciência difundidos socialmente, questões de 
mistificação da ciência, exaltação do seu papel salvacionista e a sua suposta 
natureza isenta de problemas. Trata-se de uma argumentação em favor da 
necessária formação do professor para o trabalho com Questões 
Sociocientíficas (T43, 2015, p.1). 

 

O T92 aborda consensos entre QSC e educação em direitos humanos. De 

forma a articular: 

 
[...] compromisso com situações da realidade com vistas a mobilizar tanto 
habilidades argumentativas quanto desenvolver aspectos ético-afetivos, 
como a empatia, promovendo o engajamento da/o estudante para agir em 
situações de desigualdades e injustiças (T92, 2019, p.1). 
 

Nesse sentido, defendemos a utilização de conexões entre CSC e NdC para o 

ensino de Ciências, visto que a NdC é uma possibilidade para compreensão mais 

adequada do conhecimento científico, sendo também promotora de reflexões sobre 

as CSC para formação de cidadãos mais críticos, atuantes e conscientes. 

A próxima categoria emergente mais recorrente em DE4-CSC é denominada 

Limites e possibilidade, com 9 trabalhos (17,65%). Ela aborda estudos que possuem 

como objetivo analisar quais são os limites e possibilidades da inserção do uso das 
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CSC como estratégia didática. Dos 9 trabalhos analisados, 2 utilizam as CSC como 

meio de promoção para discutir gênero no contexto escolar.  

O T68 foi desenvolvido com professores da educação básica por meio de uma 

oficina envolvendo QSC. Destacamos o trecho da fala de uma professora “que não 

considera a necessidade da abordagem das questões de gênero em sua turma de 

alunos, pois segundo ela, não há mais tais imposições” (T68, 2017, p. 6). No T64, 

gênero é definido por uma professora de acordo com a frase: “Gênero é o sexo 

masculino e sexo feminino. Agora gênero pode ter várias opções, porque assim... 

Cada um pode ter várias opções. Ah, eu não vejo problema em falar sobre homem e 

mulher na escola” (T68, 2017, p.8). Nas duas abordagens, percebemos conceitos 

distorcidos sobre a temática. Nesse sentido, ambos os trabalhos investigaram a 

abordagem de gênero por meio das CSC, como necessária considerando a promoção 

de argumentação e desconstrução de equívocos conceituais.  O T9 analisa de forma 

teórica a abordagem das CSC na formação inicial de professores de Biologia, 

demonstrando que: 

 
Faz-se necessária profunda análise dessas fontes de informação antes de 
serem levadas para os alunos, a fim de que as ideologias presentes sejam 
evidenciadas e que as mesmas sejam compreendidas às perspectivas 
defendidas pelos distintos grupos envolvidos nos temas abordados (T9, 2011, 
p.8). 

 

O T60 levantou as percepções de participantes do PIBID (Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) em regências envolvendo CSC, 

explicitando as dificuldades de professores em formação abordarem CSC em aulas.  

 
Ah foi bem mais difícil trabalhar QSC do que eu imaginava, porque você 
pensa que você vai chegar, vai mostrar a questão e as pessoas vão começar 
a falar, e as vezes elas só concordam ou discordam de você, e elas não 
argumentam muito, acho que também eles não estão acostumados a 
argumentar, ou ter algum tipo de debate na escola (T60, 2017, p. 6). 

 

Por fim, o T58 investigou dificuldades encontradas por professores de Biologia 

ao planejar aulas envolvendo CSC. Nesse sentido, na sequência, citamos dois relatos 

apresentados no trabalho: 

 
I) [...] nós não temos tempo suficiente para preparar aulas diferentes do que 

estamos acostumados. Nosso tempo é muito pouco[...] 
II) Considero que as abordagens teóricas e práticas sobre os aspectos 

pedagógicos e didáticos do ensino de Biologia na graduação foram tecidas 
de forma incipiente. Apesar de ser um curso de licenciatura, priorizou-se a 
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pesquisa biológica em si, em detrimento da formação do professor de 
Biologia. As discussões sobre CTS eram pontuais em uma ou outra disciplina 
(T58, 2017, p. 60). 

 

Os limites apresentados nos estudos analisados evidenciam os três pilares 

propostos por Reis (2006) ao abordar uma CSC: 1) apropriação de conhecimento 

científico; 2) compreensão dos métodos e procedimentos usados em Ciência e 3) 

desenvolvimento de capacidades e de atitudes exigidas a uma participação 

responsável e ativa em tomadas de decisão relacionadas à Ciência e Tecnologia. 

Fazendo-se necessário que o professor compreenda a natureza do conhecimento 

científico abordado, relacionando-o a dimensão conceitual da NdC, proposta por 

Allchin (2013), em que são apresentados padrões de raciocínio, dimensões históricas 

e dimensões humanas. 

 

6.2.5 Descritor Específico 5 – Controvérsias Sociocientíficas: Abordagens 
metodológicas empregadas para a constituição dos dados 
 

Tratando do DE5 – CSC, analisamos 93 trabalhos com abordagens 
metodológicas utilizadas na construção dos trabalhos. Sistematizamos no Quadro 

19 os resultados e seus respectivos percentuais.  

 
Quadro 19: Abordagens metodológicas empregadas para a constituição dos dados 

Abordagem Metodológica Quantidade / 
Percentual 

Código do trabalho 

Intervenção didática 27 trabalhos 
30,10% 

T2, T4, T5, T10, T11, T12, T13, T18, T19, 
T20,T22, T26, T31, T32, T41, T45, T48, 
T50, T56, T64, T73, T78, T79, T81, T82, 

T88, T95. 
Metodologia não especificada 15 trabalhos 

16,12% 
T3, T6, T15, T16, T24, T43, T44 T49, T52, 

T53, T57, T65, T71, T72, T92. 
Levantamento bibliográfico 14 trabalhos 

15,05% 
T7, T14, T23, T38, T40, T46, T51, T63, 

T75, T76, T89, T83, T90, T93. 
Questionário 8 trabalhos 

8,60% 
T21, T55, T58, T74, T77, T86, T91,  T94. 

Estudo de caso 7 trabalhos 
7,52% 

T1, T9, T27, T30, T67, T84, T87. 

Análise de conteúdo (Materiais 
didáticos, Currículo, Avaliações – 

ENEM, Planos de aula) 

6 trabalhos 
6,45% 

T39, T42, T54, T59, T61, T62. 

Pesquisa participante 5 trablahos 
5,37% 

T25, T28, T47, T69, T70. 

Grupo focal  
2 trabalhos 

2,15% 

T36, T66. 

Debate 2 trabalhos T37, T80 
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2,15% 

Juri simulado 2 trabalhos 
2,15% 

T17, T34. 

Entrevista 1 trabalho 
1,07% 

T85. 

Análise de relatórios de estágio 1 trabalho 
1,07% 

T60 

Oficinas 1 trabalho 
1,07% 

T68 

Mesas redondas 1 trabalho 
1,07% 

T29 

Pesquisa documental 1 trabalho 
1,07% 

T33 

Fonte: A autora (2022) 
 

Frente ao exposto, percebemos que, em DE5-CSC, a abordagem metodológica 

mais utilizada foi a de intervenção didática, com 30,10% dos trabalhos. As 

intervenções didáticas constituem-se em processos de reorganização da disciplina, 

mantendo os elementos básicos de sua ementa, no entanto, adicionando-se 

elementos a sua metodologia, como textos, vídeos, reflexões, discussões, 

observações, entre outros. Para tanto, os pesquisadores utilizam propostas didáticas, 

que são construídas com o intuito de atingir os objetivos da pesquisa (PREDEBON; 

DEL PINO, 2009). Ao analisar o T2, constatamos que a intervenção ocorreu em uma 

turma de pós-graduação, com o objetivo de discutir as diferentes concepções de 

Ciência e trabalho científico de alunos e professores de ciências. Para tanto, os 

autores utilizaram a exibição de um filme para apresentação da situação 

sociocientífica controversa. Após a exibição, foram suscitadas discussões, as quais 

levaram a produções textuais, que serviram de base para análise de dados.  

O T78, que também foi de intervenção didática, buscou a utilização do ensino 

fundamentado em modelagem para discussão do problema de acúmulo de plásticos. 

O trabalho foi desenvolvido em uma turma de terceiro ano do ensino médio com o 

objetivo de favorecer os processos de ensino e aprendizagem de ASC. Para análise 

dos dados, foram utilizados os registros em áudio e vídeo de todos os encontros, além 

dos registros de campo dos pesquisadores. 

 O segundo maior número de trabalhos, em DE5-CSC, se refere às 

metodologias não especificadas. São 15 trabalhos (16,12%) que, de modo geral, 

apresentam reflexões teóricas, contudo, não especificam qual a abordagem 

metodológica utilizada para construção do trabalho. A abordagem metodológica é 

necessária porque, de acordo com Severino (2000, p. 18), “são instrumentos 
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operacionais, sejam eles técnicos ou lógicos, mediante os quais os estudantes podem 

conseguir maior aprofundamento na ciência, nas artes ou na filosofia, o que, afinal, é 

o objetivo intrínseco do ensino e da aprendizagem universitária”. Nesse sentido, são 

úteis para análise de pesquisas já existentes, como forma de compreender os 

processos de construção que compõe o corpo teórico e prático das mesmas. 

Por fim, ainda em DE5-CSC, a terceira abordagem metodológica mais utilizada 

foi o levantamento bibliográfico, totalizando 15,05% dos trabalhos. Essa metodologia 

de pesquisa destaca-se porque apresenta o que outras pesquisas e autores 

comunicam sobre o mesmo assunto ou temas correlacionados. O T40 realizou um 

levantamento bibliográfico em trabalhos apresentados no ENPEC de 1997 a 2009, por 

meio de um mapeamento da quantidade e de algumas características de trabalhos 

que tratavam  aspectos químicos, ambientais e controversos. Como resultados, o T40 

apresentou: 

 
[...] constatamos, principalmente, a baixa e recente produção, com o marco 
inicial e concentração das publicações brasileiras no ano de 2009; variedade 
de gêneros e objetos com predominância de trabalhos empíricos; e a relação 
entre os aspectos químicos e ambientais com os temas controversos 
ocorrendo principalmente em contextos de abordagem de temas ambientais 
reais e conteúdos químicos neles envolvidos (T40, 2013, p. 1). 

 

Nesse mesmo sentido, o T90 analisou a produção acadêmica sobre CSC até o 

ano de 2019. A constituição de dados deu-se no Banco de Teses e Dissertações da 

CAPES. “Os resultados mostraram que a maioria dos trabalhos sobre o tema está no 

Sudeste, em especial na Unesp e que os focos temáticos são formação de professores 

e estratégias didáticas no ensino básico” (T90, 2019, p. 1). Por isso, destacamos a 

importância dos levantamentos bibliográficos como forma de compreender a produção 

acadêmica e conhecer as tendências de pesquisa da área. 

 

6.2.6 Descritor Específico 6 – Controvérsias Sociocientíficas: 
Resultados/contribuições 

 

No DE6-CSC, averiguamos os trabalhos que abordam CSC nas 11 edições 

do ENPEC. São 94 trabalhos no total.  T1 é o primeiro trabalho apresentado no 

ENPEC envolvendo CSC, no ano de 2001. Possuía o objetivo de apontar como as 

intervenções pedagógicas do professor são capazes de contribuir na capacidade 
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argumentativa dos alunos. Foi analisado um debate, para o desenvolvimento da 

argumentação dos alunos. Os autores também apresentam as dificuldades de 

desenvolvimento da proposta e ressaltam que: 

 
[...] a prática do professor deste estudo de caso possibilitou a iniciação dos 
estudantes em um processo de argumentação. Por outro lado, nos parece 
que devemos não só pedir aos alunos que apresentem argumentos, mas 
também que busquem fazer julgamentos sobre a natureza de seus 
argumentos. Nesse sentido, precisamos investigar mais sobre que tipos de 
intervenções pedagógicas podem auxiliar os alunos a melhorar a qualidade 
de sua argumentação. (T1, 2001, p.9).  

 

Estas considerações demonstram que os processos argumentativos alinham-

se às propostas da inserção da NdC no ensino, pois, de acordo com Rocha e Gurgel 

(2017), o conhecimento não deve ser tratado como um objeto/produto desconexo de 

suas fontes. 

Ainda nesse mesmo contexto, o T30 buscou compreender como os estudantes 

podem adquirir conhecimentos para aperfeiçoamento da sua capacidade crítica e 

desenvolver competências argumentativas. A partir de uma sequência didática 

interdisciplinar (química, física, história, português e artes), os alunos produziram um 

texto dissertativo-argumentativo e participaram de uma entrevista semiestruturada.  

Na entrevista, os alunos relataram que se sentiram à vontade para participar das 

atividades, evidenciando que: 

 
[...] a forma de trabalho é relevante para que o aluno aperfeiçoe sua 
capacidade de tomada de decisão envolvendo QSC, já que é atraente tanto 
do ponto de vista estrutural (estratégia de projetos), quanto temático (QSC- 
temática transversal)”, além de perceber “uma melhoria na capacidade 
argumentativa dos discentes e uma melhor compreensão acerca da 
potencialidade do uso de QSC em sala de aula (LENHARO; LOPES, 2013, 
p.7). 

 

Portanto, destacamos a importância da utilização da CSC como promotora 

das capacidades discursiva e argumentativa no Ensino de Ciências. Tais 

capacidades, de acordo com Mendes e Santos (2013), podem oportunizar 

aprendizagem significativa para o cotidiano dos alunos, para compreender a NdC e 

melhorar suas capacidades argumentativas e interação social.  

Baseando-se na proposta de aproximação integral da Ciência, em Allchin 

(2013) e na etapa observacional do inventário parcial das dimensões de confiabilidade 

na Ciência, percebemos que os processos argumentativos podem contribuir para 
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construção de visões adequadas sobre a responsabilidade social do cientista. Isto 

também pode ser identificado no T02, que analisa a discussão de uma situação 

sociocientífica vinculada a uma produção cinematográfica. Nesse caso, identificamos 

essa apropriação na narrativa abaixo: 

 
O filme faz questão de mostrar que os resultados alcançados pela 
investigadora só foram positivos por causa desse envolvimento passional 
com sua pesquisa, o que diverge do consenso acadêmico que afirma que o 
pesquisador deve abstrair-se de seus julgamentos e sentimentos durante a 
realização de sua pesquisa. (T2, 2005, p.7). 

  

OT17 discorre sobre CSC a partir da abordagem de utilização de células tronco, 

um argumento utilizado pelo aluno, infere na abordagem sociocultural descrita no 

inventário parcial das dimensões de confiabilidade na Ciência, especificamente sobre 

as fontes de financiamento científico e ética da experimentação em seres humanos. 

A citação a seguir esclarece isso: 

 
A gente tem vários argumentos aqui, pela defesa da não pesquisa com 
células-tronco embrionárias. Do ponto de vista econômico, o Brasil já tem 
pouquíssimas verbas disponibilizadas pra pesquisa com células-tronco. (T17, 
2011, p. 8). 

 

O T18 realiza um estudo de caso envolvendo produção de energia elétrica e, 

observamos no discurso de um aluno, informações relativas à dimensão conceitual, 

especificamente sobre informações verificáveis versus valores, apresentadas no 

inventário parcial de dimensões de confiabilidade na Ciência. 

 
Observando a posição do Brasil no globo, a sua dimensão e a concentração 
urbana, a opção adequada seria a geração de energia a partir de células 
fotovoltaicas pois o Brasil é um país onde os raios solares incidem bastante 
em todo o território [...] A industrialização leva os países a consumirem muita 
energia e por sua vez a necessidade de se ter muitas usinas que em sua 
maioria afetam o meio ambiente bruscamente, não prejudicando somente a 
eles mas sim todo o mundo (T18, 2011, p.10).  

  

O T73 aborda justiça ambiental no ensino de ciências e também apresenta um 

discurso que aborda a mesma dimensão conceitual: 

 
A comunidade na minha opinião não tem feito muita coisa para preservá-la, 
e eu acho que para mantê-la a população deveria plantar mais árvores e fazer 
protestos contra a BR440 que pode trazer muitos problemas. (T73, 2017, p.6). 
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Tais argumentos discursivos demonstram a utilização das CSC como estratégia 

de ensino capaz de promover a compreensão sobre a NdC, mesmo que 

implicitamente, auxiliando na formação de cidadãos capazes de tratar informações 

científicas de forma crítica. 

O TR52 faz a abordagem de Projetos de Lei para modelagem sobre CSC, os 

autores analisam uma estratégia visando: 

 
[...] deslocar os estudantes da posição de apreciadores passivos da 
legislação para um papel ativo de destaque na criação de dispositivos legais. 
Consideramos essa abordagem promissora, embora levantemos duas 
críticas aos trabalhos supracitados. A primeira é que os estudantes foram 
levados a refletir apenas sobre os argumentos e interesses de grupos que 
não incluem os próprios legisladores, sendo postos no lugar de juízes 
supostamente neutros que julgam as ideias de terceiros de forma imparcial, 
sem examinarem os próprios valores. A segunda, relacionada à primeira, é 
que a simulação, obviamente, é limitada e não reflete aspectos importantes 
da realidade, em que os representantes políticos tomam suas decisões em 
meio à interação entre seus próprios interesses e valores e influências de 
outros atores sociais (voltaremos a isso mais adiante). Entendemos que, 
embora intervenções como estas sejam úteis para dar uma compreensão do 
processo de criação de leis, elas não devem dar aos estudantes uma noção 
ingênua da atuação dos políticos (T52, 2015, p. 3). 

 

Essa estratégia encaixa-se no contexto conceitual do inventário de 

confiabilidade da Ciência, em que são apresentados padrões de raciocínio, dimensões 

históricas e dimensões humanas sobre a NdC. Nesse sentido, revela a importância 

do papel da analogia e do pensamento interdisciplinar.  Ainda nesse contexto, o T92, 

que aborda as CSC e educação em direitos humanos, enfatiza que:  

 
[...] a forma como temos adotado a educação por meio de QSC, em que se 
parte de casos reais ou hipotéticos para pensar e agir sobre problemas da 
nossa realidade (CONRADO; NUNES-NETO, 2018), está em consonância 
com a EDH, em que o/a educador/a é agente sociocultural e político, 
implicando numa compreensão crítica e ativa sobre a realidade, a fim de lutar 
contra violações dos direitos humanos como o racismo, machismo e as 
desigualdades de classe (OLIVEIRA; QUEIROZ , 2017). Assim, perceber a 
realidade e estabelecer um compromisso para sua transformação é uma 
orientação que guia ambas as propostas. (T92, 2019, p.4). 

 

Da mesma maneira, o trabalho T67, que defende a abordagem das CSC para 

desenvolvimento de projetos integrados, destaca que: 

 
O que se pretende é que os alunos aprendam a organizar seus próprios 
conhecimentos e estabelecer relações, utilizando-se dos novos 
conhecimentos para enfrentar novos problemas e atuar no mundo. Um dos 
aspectos fundamentais, nessa visão, é permitir aos estudantes aprenderem 
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a acessar, analisar e interpretar as informações disponíveis sobre os temas 
em estudo. (T67, 2017, p.5). 

 

Ainda abordando a dimensão conceitual do inventário parcial de confiabilidade 

na Ciência, o T71 trata o ensino de ciências a partir de uma questão sociocientífica 

sobre agrotóxicos na perspectiva CTSA, defendendo o uso das CSC, pois: 

 
Outra característica é o enfrentamento de problemas locais e globais. O tema 
agrotóxico envolve problemas locais como: a contaminação de agricultores e 
suas famílias; a contaminação das águas e do solo, causando intoxicações 
agudas e crônicas; a substituição da mão de obra dos agricultores pela 
tecnologia, provocando desemprego no campo; e, ainda, a desvalorização 
dos saberes tradicionais de quem vive do e no campo. Estes problemas locais 
se desdobram em problemas globais ao longo do tempo, com a utilização 
massiva dos agrotóxicos resultando na contaminação de alimentos e águas 
em todo o mundo. Por outro lado, o jogo de interesses políticos gerado pelas 
empresas multinacionais produtoras de agrotóxicos e de sementes 
transgênicas controla de tal forma a oferta de alimentos que prejudica a vida 
dos pequenos agricultores, com a desvalorização do seu produto, causando 
o êxodo rural, o que gera ampliação das monoculturas, inchaço das grandes 
cidades, desmatamento, deterioração dos solos e poluição ambiental (T71, 
2017, p.5). 

 

Assim, diante do apresentado, percebemos que as reflexões teóricas sobre 

CSC permitem traçar um paralelo importante com as concepções sobre a NdC, pois 

auxiliam na abordagem da Ciência por meio de contextos concretos de utilização, 

propiciando aos alunos o tratamento de informações científicas de forma crítica. 

 Considerando que as CSC se caracterizam por apresentarem caráter polêmico, 

científico, transdisciplinar, cujas soluções não são simples. As discussões a respeito 

delas podem proporcionar reflexões éticas e morais sobre os assuntos envolvidos, 

auxiliando na tomada de decisões frente a situações cotidiana. Na sequência, 

exemplificamos alguns trabalhos que realizam essa abordagem por meio de temáticas 

específicas.  

O T73 buscou articular “as dimensões ambiental e social, problematizar a 

realidade socioambiental e discutir a crise civilizatória, reafirmando a nítida relação 

entre equilíbrio ecológico, direitos humanos e (in) justiça ambiental” (T73, 2017, p.3), 

demonstrando a importância da prática educativa crítica e contextualizada, como meio 

auxiliador da tomada de decisões sobre problemáticas locais.  

No mesmo sentido, o T5 tratou do tema eficiência energética. “O material 

didático era composto por vídeos, textos da área e situações problemas, as quais 

envolviam as dimensões científica, econômica, social, política, tecnológica e 
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ambiental” (T5, 2009, p.1) com o objetivo de analisar os discursos dos alunos frente à 

situação controversa. Como parte da conclusão, esse trabalho apresenta: 

 
Assim, em busca de fornecer subsídios para a prática discursiva 
argumentativa no ensino de ciências objetivando a formação social do aluno, 
torna-se interessante desenvolver estratégias em que o mesmo perceba a 
importância de acessar o conhecimento coletivamente, num consenso, 
incluindo os seus pares e a construção ocorra tanto individualmente quanto 
coletivamente, mas livre de coerções e manipulações (T5, 2009, p. 12 – 
grifo nosso). 

 

É válido destacar que 56 dos 92 trabalhos analisados não apresentaram 

aspectos éticos e morais e suas discussões. Muitos tratam de revisões da literatura 

ou reflexões teóricas. Alguns são baseados em intervenções didáticas, no entanto, 

seus objetivos não enfatizam tais observações.  

O T68 aborda a discussão de gênero, tema com grande potencial de 

exploração de aspectos éticos e morais. O objetivo do trabalho era verificar as 

potencialidades e dificuldade da inclusão das CSC no ensino de ciências. Por isso, 

apontamos a “necessidade de práticas educativas mais críticas e contextualizadas 

que possibilitem aos estudantes uma maior reflexão sobre as problemáticas 

socioambientais locais e um possível enfrentamento das mesmas (SILVA; ARAÚJO, 

RODRIGUES, 2017, p.1). 

 

6.2.7 Descritor Específico 1 – Natureza da Ciência: Objetivo de pesquisa 
 

Quanto ao objetivo da pesquisa, analisamos 85 trabalhos. Os resultados 

percentuais são apresentados no Quadro 20. 

 
Quadro 20: Objetivo de Pesquisa - NdC 

Objetivo de Pesquisa Quantidade / 
Percentual Código do trabalho 

Investigar: Visões, Concepções, 
Noções, Percepções, Crenças e ideias 

sobre NdC. 

20 trabalhos 
23,53% 

T96, T97, T99, T100, T101, T105, 
T110, T112, T113, T119, T120, T121, 
T128, T131, T132, T134,T143, T167, 

T175, T179. 
Discutir ou utilizar aspectos da NdC para 

abordar conteúdos curriculares. 
12 trabalhos 

14,11% 
T107, T123, T129, T130, T133, T147, 
T150, T157, T170, T173, T180, T181. 

Investigar mudanças conceituais sobre 
NdC (após cursos, aulas ou sequências 

didáticas, entre outros). 

10 trabalhos 
11,77%  

T98, T102, T124, T116, T114, T124, 
T135, T142, T149, T155. 

Utilizar História, Filosofia ou Sociologia 
da Ciência para abordar a NdC. 

10 trabalhos 
11,77%  

T106, T108, T122, T125, T126, T145, 
T156, T164, T168, T171. 
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Discutir ou favorecer a compreensão da 
NdC 

9 trabalhos 
10,59% 

T104, T111, T118, T127, T149, T162, 
T172, T174, T178. 

Analisar as noções de Ciência em 
materiais (livros, livros didáticos, 

revistas, obras literárias) 

7 trabalhos 
8,24% 

T115, T136, T137, T139, T169, T177, 
T176. 

Análise da NdC em periódicos (análise 
da lieratura) 

5 trabalhos 
5,88% T144, T138, T158, T161, T166. 

Discutir as relações entre NdC e 
Divulgação Científica ou a presença da 

NdC em materiais de Divulgação 
Científica 

4 trabalhos 
4,71% T140, T148, T160, T165. 

Analisar dificuldades que envolvem a 
compreensão do conhecimento científico 

3 trabalhos 
3,53% T103, T151, T152. 

Desenvolvimento e análise de 
ferramentas para avaliar concepções 

sobre a NdC 

3 trabalhos 
3,53% T109, T117, T159. 

Análise da presença da NdC em aulas 1 trabalho 
1,17% T141. 

Análise da presença de disciplinas que 
oportunizam a discussão da NdC em 

cursos de licenciatura 

1 trabalho 
1,17% T163. 

Fonte: A autora (2022) 
 

No DE1-NdC Objetivo de pesquisa, verificamos que 23,53%, 20 dos 85 

trabalhos, tinham como objetivo investigar quais as visões apresentadas por 

professores e alunos sobre a NdC. Este pode ser considerado um dado positivo, tendo 

em vista que a NdC, segundo Barbosa e Aires (2018, p.78), “é entendida como um 

dos aspectos fundamentais no que diz respeito à construção, estabelecimento e 

organização do conhecimento científico”. A respeito disso, consideramos fundamental 

investigar quais as percepções que professores e alunos  têm sobre o tema, para que 

se possa desenvolver uma base conceitual a respeito, principalmente sobre o 

entendimento da natureza das teorias científicas. E assim,  fazer compreender que há 

fatores que influenciam essa construção, que variam de acordo com cada contexto e 

cada época, elucidando que o desenvolvimento científico também possui em suas 

bases concepções filosóficas, ideológicas e metodológicas. Essa compreensão, que 

inicialmente é tomada por dúvidas sobre a construção do conhecimento científico, 

pode ser observada em discursos de professores investigados no T96, ao tratar do 

método científico: “[...] mas neste momento eu me pego questionando, de vez em 

quanto eu penso, eu acho que não pode ter o mesmo método científico para todas as 

coisas” (T96, 1977, p.567). Além de trazer a percepção do status da Ciência como 

verdade temporal, pois “se é Ciência, ela pode ser modificada” (T96, 1997, p.567). 

Por outro lado, esta quantidade predominante de trabalhos que buscam 

levantar as concepções sobre NdC dos professores e dos alunos, também pode ser 
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considerada negativa, se pensarmos que já temos na lituratura trabalhos que visam 

levantar tais concepções há mais de duas décadas. Portanto, as pesquisas sobre esta 

temática precisam agora avançar para ‘como’ promover visões menos ingênuas e 

mais elaboradas sobre a ciência. Em vista disso, um dos trabalhos analisados merece 

destaque, uma vez que propõe “através de uma sequência lógica de perguntas, o uso 

de casos para investigar concepções de NdC de estudantes cegos do Ensino 

Superior” (T175, 2019, p.1), almejando metodologias alternativas para inclusão de 

pessoas com deficiência nessas pesquisas. 

Também podemos destacar um segundo grupo de trabalhos apresentados no 

ENPEC que contribuem especificamente para a abordagem da NdC em sala de aula. 

Dos trabalhos analisados, 14,11% (12 trabalhos) tratam dos aspectos da NdC para 

abordagem de conteúdos curriculares. Utilizar a NdC para abordar conteúdos 

curriculares implica na melhoria do processo de ensino e aprendizagem  

 
[...] desenvolvendo a habilidade de reconhecer os processos naturais de 
classificação, de modo que sejam capazes de interpretá-los e questiona-los, 
identificando regularidades e fazendo uso dos conhecimentos científicos para 
explicar, planejar e avaliar as intervenções práticas do mundo natural (T133, 
2013, p.1). 

 

Essa potencialidade da abordagem da NdC também pode ser observada no 

T170, que apresenta em suas conclusões: 

 
[...] o estudo de ecologia no ensino médio pode contribuir para refinar a 
compreensão dos estudantes sobre a natureza da ciência (NdC), 
principalmente problematizando as visões ingênuas apresentadas por Gil 
Pérez et al. (2001), de acordo com as quais a ciência seria empírico-
indutivista, ateórica, aproblemática, ahistórica e socialmente neutra. 
Entretanto, para que isso aconteça, o professor de Biologia precisa abordar 
de forma explícita (EL-HANI; TAVARES; ROCHA, 2004) os aspectos 
epistemológicos dosconhecimentos ecológicos apresentados, 
contextualizando-os historicamente (T170, 2019, p. 6). 

 

Diante no analisado, percebemos que essa abordagem revela um grande 

avanço, visto que está alcançando a educação básica. 

Um objetivo de pesquisa, que apareceu em apenas um trabalho e que não pode 

ser ignorado, é o que se refere à análise de disciplinas de graduação que ofertam 

discussões sobre NdC. O T163, intitulado Reflexões sobre a Natureza das Ciências 

nos cursos de Licenciatura em Física no Brasil: breve retrato das configurações atuais,  

mapeou 
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[...] a oferta de disciplinas com discussões sobre natureza das ciências e do 
trabalho científico em cursos de Licenciatura em Física (LF) no Brasil, 
analisando com base na legislação e diretrizes que regulamentam a oferta 
dos cursos, em busca das intenções para a proposição de discussões sobre 
a natureza das ciências (T163, 2017, p.1). 

 

De uma maneira geral, pesquisadores verificaram que apenas 4,50% da carga 

horária dos cursos são destinadas a discussões sobre o tema, sendo que grande parte 

delas é de caráter optativo, o que também é negativo. Este trabalho (T163) argumenta 

ainda que “há pouco espaço e tempo destinado a discussões exclusivas à temática 

da natureza das ciências e do trabalho científico e menos dedicação ainda a integrar 

esta temática à outras disciplinas e conteúdos como da área de ensino e da física” 

(T163, p. 2017, p.11). Por esse motivo, destacamos a importância da inserção da NdC 

na formação inicial de professores, pois as concepções epistemológicas são 

determinantes para sua atuação como docente, principalmente no que diz respeito à 

reprodução de visões consideradas equivocadas ou ingênuas a respeito do 

conhecimento científico.  

 

6.2.8 Descritor Específico 2 – Natureza da Ciência: Temas e assuntos mais 
recorrentes 
 

No DE2 NdC- temas e assuntos mais recorrentes, analisamos 46 trabalhos. 

No Quadro 21, estão representados os temas e assuntos mais recorrentes, bem como 

opercentual ocorrência. Não analisamos os demais 39 trabalhos porque não abordam 

temas ou assuntos específicos para o desenvolvimento das NdC ou são trabalhos que 

buscam apenas investigar concepções sobre NdC ou, ainda, configuram-se como 

discussões teóricas. 

 
Quadro 21: Temas / Temáticas  - NdC 

Tema  Quantidade/ 
Percentual Abordagem para NdC Código do 

Trabalho 

História e 
Filosofia  da 

Ciência 

25 trabalhos  
54,35% 

 Mecânica Clássica, Termodinâmica, 
Fenômenos Espiritualistas, Teoria do 

Estado Estacionário, Teoria do Big 
Bang, Teoria da Relatividade Restrita, 
Seleção Natural, Mecânica Quântica, 
Gênero Feminino, Mecânica Clássica, 

Natureza da Química, Modelos 
Atômicos, Controvérsia Histórica 

(Constituição da Matéria), História da 

T98, T106, T108, 
T107, T124, T116, 
T123, T115, T122, 
T120, T114, T125, 
T124, T129, T130, 
T128, T145, T142, 
T149, T147, T151, 
T156, T168, T171, 

T172. 
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Química, Cosmologia, Radiação, 
Telescópio de Galileu, Síntese da 

Amônia, Teoria Evolutiva, História da 
Física, Fotossíntese, Redução e 

Emergência, Mapas-Mundi Medievais, 
Quantização do Campo de Radiação,  

Teorias da Biologia. 

Ensino  6 trabalhos 
13,04% 

Experimentação e Método Científico, 
Classificação Biológica, Modelos e 

Teorias,  Ligações Iônicas, Gravitação, 
Termodinâmica,  

T102, T133, T126, 
T141, T154, T180. 

Questões 
Sóciocientíficas 

3 trabalhos 
6,52% Transgênicos T140, T141, T155. 

Relações CTSA 2 trabalhos 
4,35% 

Relações homem-trabalho e Utilização 
de recursos naturais, Bomba atômica,  T103, T118. 

Epistemologia do 
Conhecimento 

Científico 

2 trabalhos 
4,35% 

Material ilustrativo, Karl Ppper e Karl 
Marx,  T111, T175.  

Ecologia 2 trabalhos 
4,35%  T160, T168. 

Gênero 1 trabalho 
2,17%  T153. 

Linguagem 
Cinematográfica 

1 trabalho 
2,17%  T148. 

Divulgação 
Científica 

1 trabalho 
2,17% Teoria Atômica T165. 

Epistemologias 
do Sul 

1 trabalho 
2,17%  T162.  

Historiografia da 
Ciência 

1 trabalho 
2,17% Reações Químicas T164. 

Estudo de Caso 1 trabalho 
2,17% Agrotóxicos T174.  

Fonte: A autora (2022) 
 

A partir desses dados, podemos perceber que, no DE2-NdC- temas e assuntos 

mais recorrentes, o tema mais utilizado para abordagem da NdC foi HFC, com 54,35% 

dos trabalhos. Consideramos que esse fato faz total sentido, visto que: 

 
A História e Filosofia da Ciência formam um caminho possível para a 
discussão de natureza da Ciência, porque evidenciam os meandros da 
construção do conhecimento científico, contextualizando a Ciência. Estudar 
a História e Filosofia da Ciência é compreender as origens das ideias 
científicas e as diversas influências sofridas e exercidas por ela (MOURA, 
2014, p.41). 

 

O T124 apresenta que, após cursarem a disciplina de HFC, alunos relataram 

que o conteúdo contribuiu para modificar a sua “visão ingênua de ciência benevolente” 

(T124, 2011, p. 12), e ajudou outro aluno a entender “o que é teoria e o que é lei, e 

deixar de lado a ideia de que a ciência segue o método cientifico, ressaltar a visão de 

subjetividade da ciência e “quebrar” a ideia de que gênios constroem o conhecimento 

científico” (T124, 2011, p. 12).  
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O T130 abordou problematizações referentes a neutralidade da ciência e o 

determinismo social. Seu objetivo era mostrar a ciência como uma construção humana 

influenciada pelo contexto histórico-social. Por meio da utilização de um jogo didático, 

destacam que 

 
[...] alguns temas de debate relevantes para o ensino de aspectos 
controversos e não consensuais da natureza da ciência, tais como a 
relevância de aspectos culturais, crenças pessoais, sociais, políticos e 
religiosas na ciência em diversas épocas e regiões. Verificou-se também 
temas para debate de como um conceito científico muda em diferentes 
períodos históricos e foi interpretado de diferentes maneiras por cientistas, 
gerando problematizações relevantes para o debate. (T130, 2013, p.7). 

 

Isto reforça a ideia de que, para trabalhar com metodologias relacionadas à 

NdC, o professor deve estar preparado didaticamente, seguro do conteúdo e atento 

às diferentes contextualizações que o tema pode desencadear. 

O T169 utilizou elementos da HFC presentes em um artigo de Einstein de 1905, 

acerca da quantização do campo de radiação para discutir a NdC. Explicitando que a 

utilização da HFC para compreensão da NdC também pode: 

 
[...] oferecer uma ampla discussão sobre o processo de construção e 
divulgação da explicação de fenômenos da fotoeletricidade, suas influências 
na comunidade cientifica à época e a sua rejeição inicial, o que mostra que a 
natureza da ciência não é trivial e de fácil entendimento, mas oferece uma 
riqueza de detalhes fascinante. (T169, 2019, p.6). 

 

Fazendo compreender que a atividade científica baseia-se em fundamentos 

históricos e epistemológicos da Ciência. Observando que a construção do 

conhecimento científico sob essa perspectiva é conhecer a Ciência como atividade 

humana, temporal, social, passível de influências e, principalmente é parte integrante 

da sociedade, independente da época em que está inserida.  

 O segundo tema mais abordado no DE2-NdC está relacionado à NdC no ensino 

(13,04%). São 6 trabalhos que utilizam a NdC para tratar do Ensino de Química, Física 

ou Biologia. O T102 buscou promover a mudança conceitual sobre aspectos da NdC, 

em licenciandos, após a utilização de estratégias didáticas envolvendo 

experimentação, estudos de caso histórico, atividades lúdicas, leitura e discussão de 

textos e aula expositiva. Alguns objetivos foram atingidos, conforme relato de um 

participante: 
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No primário, ginásio e colegial a gente ouve e lê afirmações a maior parte do 
tempo. Na faculdade acham que a gente já sabe o que é modelo, teoria, lei, 
e a gente vai usando um pelo outro, e vai acreditando que o que a gente 
conhece é eterno e seguro, e imutável. A gente usa ciência como ferramenta 
de trabalho tanto na indústria como na sala de aula. Eu mesmo achava que 
cientificamente comprovado garantia verdade. Não é que seja mentira, mas 
é uma verdade relativa. (T102, 2003, p.12). 

 

Relato que vai ao encontro do proposto por Allchin (2011) no inventário parcial 

de confiabilidade na Ciência, quando aborda a categoria observacional. O autor indica 

que é necessário conhecer as etapas e inclusive suas justificativas implícitas da 

produção do conhecimento científico para tê-lo como confiável.  

 Já o T155 abordou a NdC por meio da epistemologia de Lakatos, utilizando um 

material didático sobre gravitação com alunos de Física do Ensino Médio. Algumas 

visões foram alteradas, pois alunos ainda compreendem que as discussões 

epistemológicas não poderiam ser realizadas em conteúdos com cálculos, pois “não 

tem muita teoria nem assunto para discutir” (T155, 2017, p. 7).  

No entanto, a mudança conceitual é necessária e foi atingida com alguns 

alunos. Ao serem questionados se gostaram das discussões realizadas em sala de 

aula, alguns alunos respondem que:  

 
Sim, a aula foi bem mais interessante, porque a aula geralmente é uma 
montanha de fórmulas sem contexto” e ““Sim!!! Não apenas em física mas 
em todas as unidades curriculares, pois isso foi ótimo para compreendermos 
a Natureza da Ciência. Isso seria muito bom se ocorresse em todas as áreas 
do nosso curso. (T155, 2017, p. 7). 
 

Isso demonstra a importância da NdC em todas as áreas do conhecimento, 

como forma de propiciar uma visão reflexiva sobre a construção do conhecimento 

científico, além de apresentar um tratamento adequado à Ciência e todo o contexto 

envolvido em sua evolução. 

 

6.2.9 Descritor Específico 3 – Natureza da Ciência: Categorias a priori 
 

Em relação ao DE3-NdC (categorias a priori), dos 87 trabalhos sobre NdC 

que fazem parte desse corpo de pesquisa, apenas 68 enquadram-se nesse descritor 

específico. Os outros 17 trabalhos serão discutidos na próxima seção: Categorias 

emergentes. 
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Com relação às categorias determinadas a priori, adaptadas de Barbosa 

(2016), definimos com base nos fundamentos teóricos da pesquisa, que nos permitem 

partir do geral para observar o particular. Para a categorização, inicialmente, 

agrupamos os trabalhos sob análise de títulos e leitura dos resumos. Após, 

analisamos novamente cada trabalho sob a perspectiva de sua metodologia, com a 

intenção de compreender os objetivos e métodos empregados para o 

desenvolvimento.  

A seguir apresentamos as categorias definidas a priori para a análise das NdC, 

com suas respectivas descrições.  

1. Concepções de professores: trabalhos que objetivam analisar as 

concepções de professores, bem como seu entendimento sobre aspectos da NdC. 

2. Concepções de alunos: trabalhos que objetivam analisar as concepções 

de professores, bem como seu entendimento sobre aspectos da NdC. 

3. Materiais didáticos: esta categoria inclui os trabalhos que visam analisar 

de forma crítica como a NdC é apresentada nesses materiais, ou contribuem para seu 

entendimento. 

4. Currículo: trabalhos que ressaltam a importância da inclusão de disciplinas 

que abordem a NdC em currículos do Ensino Superior. 

5. Formação de professores: trabalhos que evidenciam a relevância de 

cursos de formação inicial e continuada que abordem aspectos relativos às NdC. 

6. Propostas didáticas: trabalhos que avaliam a maneira como propostas 

didáticas possuem potencial de contribuição no desenvolvimento de temáticas 

relativas à NdC. 

7. Estado do conhecimento: trabalhos que realizam levantamento 

bibliográfico sobre tendências de pesquisa sobre as produções que envolvem NdC. 

No Quadro 22, apresentamos os percentuais de cada categoria, bem como 

os trabalhos que fazem parte dela. 

 
Quadro 22: Categorias a priori - NdC 

Categoria Quantidade/ 
Percentual Trabalhos 

Propostas didáticas 17 trabalhos 
25% 

T104, T106, T111, T116, T127, T128, T130, 
T131, T134, T148, T149, T155, T165, T173, 

T174, T181, T182. 
Concepções de alunos 15 trabalhos 

22,05% 
T98, T99, T105, T110, T119, T121, T124, 

T133, T143, T144, T150, T156, T161, T168, 
T180. 
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Concepções de professores 11 trabalhos 
16,18% 

T96, T97, T100, T101, T112, T113, T129, 
T132, T135, T136, T158. 

Formação de professores 10 trabalhos 
14,70% 

T102, T114, T118, T120, T122, T124, T142, 
T146, T152, T154. 

Estado do conhecimento 7 trabalhos 
10,30% 

T138, T139, T145, T159, T160, T162, T167. 

Materiais didáticos 7 trabalhos 
10,30% 

T137, T140, T151, T166, T170, T177, T178. 

Currículo 1 trabalho 
1,47% 

T164. 

Fonte: A autora (2022) 
 

No que se refere ao DE3-NdC (categorias a priori), notamos que a categoria 

que apresenta o maior número de trabalhos está relacionada a propostas didáticas 

que envolvem o uso da NdC. São 17 trabalhos, que representam 25% do total 

analisado, e abordam propostas tanto para o Ensino Médio quanto para o Ensino 

Superior.  

O T104 propõe uma sequência de atividades para alunos do curso de 

Bacharelado em Química, com o objetivo de favorecer o entendimento sobre a NdC. 

Todas as atividades baseiam-se na leitura de artigos científicos para proporcionar 

maior contato com a linguagem científica, bem como desenvolvimento da leitura 

crítica. Para o desenvolvimento da proposta, os alunos foram questionados em 

relação a alguns aspectos da NdC. 
 
A análise das respostas dos alunos nos permite concluir que após a 
realização das atividades eles mostraram-se aptos a identificar algumas 
características importantes do fazer científico tais como a necessidade que 
os cientistas possuem de citar outros trabalhos para subsidiar os argumentos 
apresentados naqueles artigos por eles produzidos e a credibilidade e a 
confiabilidade que as citações conferem aos artigos. Entretanto, identificamos 
também algumas concepções equivocadas sobre a natureza da ciência, que 
Latour coloca como constantes entre leigos ou entre aqueles nunca olharam 
de perto a construção da ciência. (T104, 2005, p. 8). 

 

Como contraponto ao trabalho apresentado anteriormente, o T131 

desenvolveu e aplicou uma proposta didática onde o uso de imagens foi utilizado para 

promover debates e problematizações acerca do tema Radiação com alunos do 

Ensino Médio. Além de realizar um levantamento sobre as concepções dos alunos 

sobre NdC, ainda foi possível analisar aspectos controversos sobre o conceito de 

radiação. Ao analisar os resultados, os autores destacam que  
 
Nas respostas dos alunos, fica evidente a total desvinculação da ciência 
como integrante do contexto sócio-cultural em que é produzida [...]Em todas 
as respostas, os alunos interpretaram a imagem como um objeto que foi 
construído sem nenhuma influência histórico-social e fruto única e 
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exclusivamente da imaginação criativa de seu autor [...]  Todas as imagens 
foram interpretadas como sendo radiação algo ruim, a questão que 
amenizava os malefícios da radiação era o fato da ciência e da tecnologia 
poderem desenvolver maneiras de usá-la de forma segura [...]Nas respostas 
dos alunos, fica bastante evidente o total desconhecimento deles acerca da 
natureza da radiação, fato este que resultou em um número considerado de 
alunos que trataram a radiação de maneira ingênua e fantasiosa, 
considerando a radiação em alguns casos como algo “mágico”. (T131, 2013, 
p.4-5) 

 

Além disso, enfatizaram que “O uso das imagens se revelou motivador para os 

alunos, pois possibilitou uma oportunidade a eles de estar em contato com outra 

linguagem, diferente do texto escrito e da palavra” (T131, 2013, p.5).  

Os fatos apresentados corroboram ao aspecto Conceitual do Inventário Parcial 

de confiabilidade na Ciência, proposto por Allchin (2011). Ele demonstra a importância 

de padrões de raciocínio, dimensões históricas e dimensões humanas para o 

desenvolvimento de habilidades que contribuirão para tomada de decisões pessoais 

ou coletivas em relação à influência da Ciência e Tecnologia de forma crítica. 

A segunda categoria que possui maior número de trabalhos em DE3-NdC 

(categorias a priori), apresenta 15 trabalhos (22,05%), é a que se refere à Concepções 

de Alunos acerca da NdC. Todos os trabalhos que fazem parte desta categoria 

objetivam investigar as concepções dos alunos sobre a NdC. Cada trabalho 

apresentou uma metodologia diferente para alcançar o objetivo da investigação.  

O T98 investigou as concepções prévias e as mudanças nessas concepções 

após um curso com abordagem de dimensões históricas e filosóficas da atividade 

científica. A composição dos dados foi feita através do questionário VNOS-C, 

desenvolvido por Lederman e colaboradores.  

 
Os resultados obtidos indicaram a ocorrência de uma mudança geral 
significativa e favorável na concepção dos estudantes acerca das várias 
questões tratadas, que abordam uma série de aspectos de sua compreensão 
sobre a natureza da ciência [...] Entretanto, notou-se também que algumas 
ideias estão fortemente enraizadas na visão epistemológica dos estudantes 
de física e, mesmo quando pareciam ter sido superadas em algumas das 
questões, retornavam fortemente em outras, indicando que, mesmo num 
curso baseado numa abordagem contextual, é difícil romper completamente 
com certas visões amplamente difundidas por muitos cientistas e 
divulgadores das ciências (T98, 2001, p. 14). 

 

Apresentando outra forma de análise, o T156 analisou as concepções sobre 

NdC de alunos do Ensino Médio antes e depois de vivenciarem uma situação 

controversa sobre alimentos transgênicos. As conclusões apontam que ocorreram 
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mudanças nas concepções dos alunos, sendo que se tornaram mais distantes 

daquelas consideradas inadequadas, pois passaram a explicitar vários aspectos 

“coerentes com a ciência e estabeleceram relações entre diferentes aspectos que 

evidenciaram o desenvolvimento de conhecimentos funcionais sobre ciências” (T156, 

2017, p. 10).  

Os resultados apresentados pelos T98 e T156 demonstram a importância da 

de uma abordagem contextual para o Ensino de Ciências, visto que o entendimento 

da NdC só será funcional se for colocado em contextos concretos e contextualizados. 

Nesse sentido, de acordo com Allchin (2017), é necessário ensinar a NdC de forma 

crítica, como apresentado no T156, para que os alunos possam questionar e 

desenvolver uma nova visão sobre os conceitos envolvidos. Dessa forma, tornar a 

aprendizagem contínua fora da sala de aula, sendo possível interpretar dados 

científicos para tomada de decisões.  

O vínculo da utilização de situações controversas para um melhor 

entendimento da NdC também é descrito por Sierra e Peres (2016), quando discorrem 

que a compreensão da NdC melhora a percepção das relações CTSA, que as CSC 

podem ser uma das maneiras de melhorar compreensões sobre NdC e as relações 

existentes entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. 

 

6.2.10 Descritor Específico 4 – Natureza da Ciência: Categorias emergentes 
 

No que se refere ao DE4-NdC, localizamos 3 categorias que emergiram após 

as análises. Então, analisamos 17 trabalhos que estão apresentados e descritos 

abaixo. Também, no Quadro 23, evidenciamos a quantidade de trabalhos por 

categoria. 

1. Desenvolvimento, análise e validação de instrumentos de avaliação: 

trabalhos que apresentaram o desenvolvimento, análise ou validação de instrumentos 

para avaliar concepções sobre os aspectos relacionados à NdC. 

2. Reflexões teóricas (emergente): trabalhos que buscam expressar de 

maneira teórica a importância didática, epistemológica e pedagógica da NdC. 

3. Relações entre NdC e CTSA (emergente): trabalhos que visam analisar 

as contribuições da NdC para compreensão dos preceitos CTSA e Alfabetização 
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Quadro 23: Categorias emergentes - NdC 

Categoria Quantidade/ 
Percentual Trabalhos 

Reflexões teóricas 12 trabalhos 
70,59% 

T107, T108, T115, T123, T126, T141, 
T147, T157, T163, T169, T172, T179. 

Desenvolvimento, análise e validação 
de instrumentos de avaliação 

4 trabalhos 
23,53% T109, T117, T153, T176. 

Relações com CTSA 1 trabalho 
5,88% T103. 

Fonte: A autora (2022) 
 

 No DE4-NdC, a categoria emergente reflexões teóricas é a que possui maior 

representatividade de trabalhos, com 70,59%. Tais estudos buscam enfatizar a 

importância didática, pedagógica ou epistemológica da NdC. Nesse sentido, o T115 

investigou as diferentes noções de Ciência apresentadas em obras literárias, que se 

apropriam de termos científicos, mais especificamente o termo “quântico”. Para essa 

análise, os autores utilizaram diferentes visões filosóficas sobre as pseudo-ciências e 

os conceitos aceitos atualmente pela comunidade científica. Os autores destacam que 

pessoas que tiveram contato com estudos da NdC apresentam menores 

probabilidades de gerar noções ingênuas sobre a Ciência. No entanto, essa 

demarcação sobre o que é Ciência ou Pseudociência está relacionada às diferentes 

compreensões sobre a construção do conhecimento científico. Demarcação que 

ocorre inclusive entre epistemólogos, como: 

 
No caso de Thomas Kuhn, o conhecimento científico é tratado pela forma de 
paradigmas, que respondem a um determinado fenômeno. Porém, ao surgir 
anomalias e condições favoráveis, outras teorias podem assumir seu papel, 
como um processo de revolução. Fato observado nos diferentes modelos 
atômicos construídos ao longo da história da ciência. (T115, 2011, p. 10). 

 

Sendo assim, destacamos a importância da dimensão conceitual do Inventário 

Parcial de Confiabilidade na Ciência (ALLCHIN, 2011), o qual define que devem ser 

apresentados padrões de raciocínio, dimensões históricas e dimensões humanas do 

fazer científico, desenvolvendo habilidades que permitirão identificar limites entre o 

que é Ciência e não Ciência. 

 O T147, por sua vez, realiza uma reflexão sobre o conceito de educação 

democrática, proposto pelo filósofo John Dewey, e as discussões sobre a NdC, de 

modo a enfatizar as contribuições que podem trazer para construção do pensamento 

reflexivo na formação de uma sociedade democrática. O desenvolvimento do trabalho 

se dá por meio de links entre as obras de Dewey e de pesquisadores da área da 
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educação como Edgar Morin e Michael Apple, salientando as definições de 

democracia, bem como suas relações com a escola, com fazer docente e o fazer 

científico.  

 
E se desejamos formar cidadãos é necessário incentivar o diálogo, o 
processo reflexivo e a ação crítica em ciências. É importante incentivar a 
ciência filosófica ou a filosofia científica, pois não há uma fronteira natural 
entre estas duas vertentes do conhecimento científico. Até porque se 
pensarmos bem filosofia e ciência passam a caracterizar vertentes diferentes 
do conhecimento somente a partir do processo de 
fragmentação/disciplinarização do conhecimento (T147, 2015, p.7).  

 

Nesse sentido, defendemos a abordagem da Ciência Inteira, pois é necessário 

mostrar a importância da história da ciência, da confiabilidade na ciência e das 

justificativas utilizadas na produção do conhecimento científico. Somente dessa forma, 

o ensino da NdC auxiliará na formação de uma sociedade crítica e democrática. 

 A segunda categoria emergente no DE4-NdC correspondeu a 23,53% (4 

trabalhos) e refere-se ao Desenvolvimento, análise e validação de instrumentos de 

avaliação. A relevância dessa categoria dá-se pelo fato de investigar de qual modo 

estão sendo avaliadas as concepções sobre NdC e a necessidade de construções de 

novos métodos.  

O T153 realiza uma análise sob a filosofia da linguagem de Wittgenstein do 

VNOS (Views of Nature Science), questionário utilizado para aferir as concepções 

sobre a NdC, desenvolvido por Lederman e colaboradores no ano de 2002. As 

percepções trazidas pela análise sugerem que o VNOS apresenta duas limitações:  

 
[...] a não consideração dos diferentes significados das palavras [...] Apesar 
de o questionário solicitar exemplos que ilustrem as respostas, só uma das 
regras pertencentes à normatividade dos conceitos da natura da ciência será 
permitida (ou regras muito próximas), o que não avalia a aprendizagem 
conceitual, mas a memorização de regras. Isso traz também a implicação de 
retirar a autonomia do sujeito que aprende.  A segunda limitação aparece na 
impossibilidade de conectar os enunciados solicitados a situações 
extralinguísticas [...] Para observar a compreensão de um conceito seria 
necessário que o sujeito o expressasse em algum jogo de linguagem e não 
somente enunciasse as regras de sua normatividade. Por exemplo, não basta 
dizer o que significa a palavra experimento, é necessário também que ela 
esteja em funcionamento em algum jogo de linguagem para que possa ser 
compreendido. (T147, 2015, p.7). 

 

Dessa forma, os autores defendem que cada pesquisador deve elaborar seu 

próprio questionário, considerando questões essencialistas e jogos de linguagem 

necessários para compreensão. 
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 E nesse sentido, da critica realizada pelo T147, o T117 apresenta uma 

adaptação do VNOS. O trabalho consistiu em realizar a aplicação do VNOS em sua 

forma integral, avaliando os problemas e desenvolvendo uma ferramenta adaptada à 

realidade brasileira. Durante o processo de análise e adaptação da ferramenta, 

algumas questões foram ajustadas, pois são de difícil interpretação e não apresentam 

contextualização, sendo que algumas questões foram excluídas. Os autores 

ressaltam que, após a validação do instrumento, pretendem analisar as concepções 

de ciências apresentadas por alunos de universidades públicas brasileiras. 

 Pelos motivos apresentados acima, defendemos a alfabetização científica 

básica e a abordagem contextual da Ciência. Isto porque as reflexões sobre a NdC 

devem fazer parte da esfera social, que também se apropria de linguagem específica 

para seu entendimento.  

A última categoria do DE4-NdC, e não menos importante, correspondeu a 

5,88% e apresenta um trabalho que se refere às relações entre NdC e a abordagem 

CTSA. O T103 objetiva identificar os motivos pelos quais licenciandos de ciências e 

biologia possuem dificuldades de compreensão da construção do conhecimento 

científico, relacionando tal construção com a abordagem CTSA. A análise foi realizada 

na disciplina de Prática de Ensino e Estágio Supervisionado em Biologia. Para 

contextualização, os alunos visitaram uma fábrica da Faber Castell e as discussões 

foram realizadas mediante os processos observados. Em determinado momento da 

discussão, um aluno surpreende com a questão: “Mas, espera aí. Nós vamos fazer 

uma análise dos aspectos biológicos e físicos ou uma análise social ou discutir os 

conteúdos sociais?” (T103, 2003, p.6). Analisando essas e outras falas, os autores 

destacam que 

 
Percebe-se nas falas dos(as) alunos(as) uma resistência em dialogar sobre 
os aspectos culturais, políticos, sociais e econômicos do conhecimento 
científico no ensino de ciências, enfatizando a idéia de que a ciência deve ser 
trabalhada sem omitir opiniões ou reflexões críticas em relação a produção 
do conhecimento científico e da própria contextualização deste 
conhecimento. Dessa maneira, nota-se que os(as) alunos(as) ainda 
apresentam uma visão de ciência muito arraigada na objetividade e na busca 
da neutralidade (T103, 2003, p. 7). 

 
Outra abordagem utilizada foi a análise do filme Ponto de Mutação. As 

discussões foram realizadas para debates sobre o caráter ético das pesquisas. Na 

sequência, citamos o depoimento de um aluno que participou desse estudo: “Só uma 

vez que eu ouvi falar da ética. Você é livre para pesquisar o que quer, sempre pode 
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ser utilizado para tudo” (T103, 2003, p. 9). Isto evidencia que que se preocupam 

apenas com o produto final da Ciência, sem atentar-se para os interesses e métodos 

utilizados para alcançar aquele fim. Tais análises, levam os autores a ressaltar que há 

certa 

 
[...] complexidade em romper com o paradigma clássico da ciência e o 
paradigma tradicional da educação, esforço este que deve transcender uma 
disciplina e se incorporar como perspectiva curricular, podendo dessa forma, 
estar presente tanto no bojo das disciplinas específicas quanto das disciplinas 
pedagógicas (T103, 2003, p. 11). 

 

Nesse sentido, reiteramos a importância do desenvolvimento pedagógico da 

NdC, tornando presente discussões sobre a forma de construção do conhecimento 

científico, sobre as questões éticas do trabalho do cientista, bem como as relações 

que existem entre Ciência e Sociedade. Dessa forma, os alunos podem aprender 

Ciência, sobre a Ciência e conseguem refletir criticamente para tomada de atitudes 

responsáveis.  

 

6.2.11 Descritor Específico 5 – Natureza da Ciência: Abordagens metodológicas 
empregadas para a constituição dos dados 
 

Tratando do DE5 – NdC, analisamos 87 trabalhos com abordagens 

metodológicas utilizadas na construção dos trabalhos. Evidenciamos, no Quadro 24, 

os resultados e seus respectivos percentuais. 

 
Quadro 24: Abordagens metodológicas empregadas para a constituição dos dados - NdC 

Abordagem Metodológica Quantidade/ 
Percentual 

Código do trabalho 

Questionário / Entrevista 26 trabalhos 
29,88% 

T96, T97, T98,T99, T100, T101, T105, T110, 
T112, T113, T114, T119, T120, T21, T124, 

T154,   T129, T132, T133, T135, T136, T144, 
T158, T161, T168, T180. 

Intervenção didática 12 trabalhos 
13,79% 

T102, T104, T106, T127, T128, T131, T134, 
T142, T156, T165, T174, T181. 

Análise de conteúdo (Materiais 
didáticos, Currículo, Planos de 

aula) 

8 trabalhos 
9,20% 

T137, T140, T151, T166, T170, T177, T178, 
T164. 

Levantamento bilbiográfico 7 trabalhos 
8,04% 

T138, T139, T145, T159, T160, T162, T167. 

Proposta de ensino 7 trabalhos 
8,04% 

T111,  T116, T130, T148, T149, T155, T182. 
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Episódios históricos 5 trabalhos 
5,75% 

T107, T123, T126, T169, T146. 

Metodologia não especificada 4 trabalhos 
4,60% 

T117, T141, T147, T152. 

Análises 
epistemológicas/filosóficas 

3 trabalhos 
3,45% 

T109, T115, T163. 

Estudo de caso 3 trabalhos 
3,45% 

T108, T150, T173. 

História, Filosofia e Sociologia da 
Ciência 

3 trabalhos 
3,45% 

T122, T157, T171.  

Entrevista 3 trabalhos 
3,45% 

T97, T101, T144. 

Uso de casos 1 trabalho 
1,15% 

T176. 

Análise da linguagem 1 trabalho 
1,15% 

T153.  

Saberes docentes 1 trabalho  
1,15% 

T179.  

Debate 1 trabalho 
1,15% 

T118.  

Análise de textos 1 trabalho 
1,15% 

T143.  

Ensaio  1 trabalho 
1,15% 

T103. 

Fonte: A autora (2022) 
 

O Quadro 24, em DE5-NdC, torna explicito que a abordagem metodológica 

mais utilizada para constituição dos dados, com 26 trabalhos (29,88%), foi de 

questionário/entrevista. De maneira geral, esses trabalhos buscam investigar as 

concepções que estudantes e professores apresentam sobre a NdC. Alguns trabalhos 

como o T105, T110, T129 e T135 utilizaram-se de questionário próprios, que foram 

desenvolvidos baseados em questionários presentes na literatura. No entanto, os 

autores do T105 acreditam que: 

 
[...] para melhor refinamento de nossos resultados precisa ser modificado 
com base em alguns aspectos que na nossa avaliação, as respostas se 
apresentaram insuficientes para evitar interpretação confusas e/ou dúbias” 
(T105, 2007, p.8).  

 

Outros trabalhos, como T119, T120, T136, T154, T158 e T180, utilizaram-se de 

questionários consolidados na literatura como o VNOS, desenvolvido por Lederman e 

colaboradores (2002). Este foi o questionário mais presente nos trabalhos analisados. 

O T158 utilizou uma das versões denominada VNOS-C, a qual possui 10 questões 

abertas para avaliar as concepções sobre a NdC. É um questionário que permite 

análises individuais de cada pergunta, de modo que “a união das visões de duas ou 

mais perguntas permite uma compreensão mais completa da visão do sujeito da 
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pesquisa” (T180, 2019, p.3). Dentre os trabalhos analisados, 4 não explicitaram que 

tipo de questionário foi utilizado na pesquisa. 

 A segunda abordagem metodológica mais utilizada no DE5-NdC, com 13,79% 

(12 trabalhos), caracteriza-se como intervenção didática. Os trabalhos que utilizaram 

esta abordagem buscaram reconhecer visões sobre a NdC, ou concepções prévias e 

posteriores após uma intervenção didática, com alunos do ensino médio ou 

graduação. O T102 utilizou uma sequência de atividades para discutir mudanças 

conceituais em um curso de Licenciatura em Química, com o objetivo realizar 

reflexões sobre NdC para o desenvolvimento de atitudes científicas que os estudantes 

utilizarão em seu trabalho docente.  

 
Fica a recomendação de se trabalhar aspectos da Natureza da Ciência não 
somente em disciplinas diretamente ligadas à prática e metodologia do 
ensino, mas também em outras de disciplinas básicas. Questões filosóficas, 
se reconhecidas e discutidas durante estudos de conteúdos químicos 
específicos teriam outro significado e valor. Com estas intervenções acredita-
se ter desestabilizado e mesmo modificado algumas idéias que os alunos 
tinham sobre a Natureza da Ciência, tais como: a existência de um único 
método científico, a aceitação de modelos e explicações científicas como 
verdades absolutas universais e imutáveis (T102, 2003, p.12). 

 

 O T156 analisou as concepções de alunos do primeiro ano do Ensino Médio a 

respeito da NdC, antes e após uma unidade didática sobre alimentos transgênicos. 

Após o desenvolvimento da unidade didática, os autores perceberam que houve 

mudanças conceituais em relação a compreensão da NdC, nas quais os alunos 

apresentaram visões mais amplas e menos ingênuas. Eles reconheceram que o 

conhecimento científico não é imediato, que cientistas também trabalham em equipes, 

são mulheres, trabalham em outros ambientes além do laboratório. Sendo assim, os 

autores apontam “para a importância de produzir e aplicar atividades de ensino que 

favoreçam a discussão de diversos aspectos de NdC e que possam contribuir para a 

aprendizagem de e sobre ciências” (T156, 2017, p.10). 

 A terceira abordagem metodológica mais recorrente no DE5-NdC, com 9,20% 

(8 trabalhos), foi Análise de conteúdo  sobre a NdC em Materiais didáticos, Currículo 

e materiais de divulgação científica. O T137 investigou quais conteúdos históricos e 

quais visões da NdC estão presentes em cadernos do aluno da disciplina de Biologia 

da 1ª, 2ª e 3ª séries, da edição correspondente aos anos de 2014-2017.  

 
Por meio das análises foi possível notar que o mesmo não segue as 
premissas em que se baseia, oferecendo grande parte do conteúdo histórico 
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de forma rasa e descontextualizada sem estabelecer relações com a 
sociedade, política, economia e cultura como defendeu a princípio. Uma 
análise sobre a visão de Natureza da Ciência presente no material indica forte 
aspecto internalista, privilegiando o conteúdo e a atividade de pesquisa 
(T137, 2015, p.7). 

 

 Assim como T137, o T178 analisou aspectos da NdC em livros didáticos de 

ciências. Os autores elaboraram um conjunto de descritores e, a partir deles, 

realizaram a leitura da obra. Este trabalho apresenta resultado oposto ao T137, pois 

a coleção do livro analisado tem como concepção a “necessidade de promover 

reflexões sobre a natureza das ciências e suas relações com a tecnologia e a 

sociedade contemporânea [...] e, assim, a NdC é apresentada ao longo de toda a 

coleção” (T178, 2019, p. 4). 

O T166 tratou sobre os aspectos relacionados à NdC em textos de divulgação 

científica, especificamente em artigos sobre teoria atômica, um publicado na Revista 

Ciência Hoje e outro em um site de grande circulação que divulga assuntos sobre 

Ciência e Tecnologia. Os autores verificaram pontos falhos no que diz respeito à 

presença da visão empírico indutivista e atéorica. No entanto, reconheceram 

potencialidades quanto à construção do conhecimento científico ao tratar da evolução 

de teorias e do trabalho científico.  

 Observando os resultados encontrados nos trabalhos analisados, defendemos 

a importância da NdC na formação inicial e continuada de professores, bem como na 

atualização de autores, tanto de coleções didáticas quanto de divulgadores da 

Ciência. Pérez e colaboradores argumentam que “faria sentido pensar que, tendo nós 

uma formação científica (...) e sendo nós professores de Ciências, deveríamos ter 

adquirido (...) uma imagem adequada do que é a construção do conhecimento 

científico” (PÉREZ et al, 2001, p. 125). Todavia, como os próprios autores salientam, 

não é o que ocorre, portanto, essa visão mais adequada precisa estar presente em 

todos os materiais, aulas e trabalhos que divulguem a Ciência para alunos e para o 

público em geral. 

 

6.2.12 Descritor Específico 6 – Natureza da Ciência: Resultados/contribuições 
 

Neste descritor específico, DE6-NdC, apresentamos uma análise sobre os 

trabalhos que abordam NdC nas 11 edições do ENPEC. De maneira gral, 

conseguimos perceber que muitos trabalhos exploram a investigação de concepções 
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sobre NdC em professores e estudantes. De acordo com Azevedo e Scarpa (2017, 

p.580), “Identificar as concepções dos alunos sobre ciência pode auxiliar o professor 

a planejar melhor suas aulas e a identificar quão distorcida é a imagem que os alunos 

têm da ciência”. É consenso, na literatura, que as visões inadequadas sobre a NdC 

estão presentes nos diversos níveis de ensino, implicando negativamente na tomada 

de atitudes cotidianas. No entanto, acreditamos que as pesquisas devem evoluir, no 

sentido de apresentar opções de enfrentamento a essas visões, ao invés de apenas 

investigá-las. Nesta pesquisa, notamos um volume menor de propostas didáticas que 

envolvem o uso da NdC para o ensino. Nesse sentido, defendemos a importância de 

construção, divulgação e utilização de propostas didáticas que auxiliem professores 

na discussão e problematização de concepções sobre a NdC. Isto porque todos os 

alunos devem aprender sobre Ciência e sua natureza para que possam contribuir em 

atitudes sociais e cidadãs.  

Também percebemos que, dos 87 trabalhos analisados sobre NdC, apenas 

um realiza abordagem direta com reflexão sobre CTSA. Entendemos que a utilização 

da NdC como constructo pedagógico promove a tomada de decisões mais adequadas 

em relação à Ciência e Tecnologia, pois vincula a Ciência a aspectos éticos, morais e 

sociais, no que tange à construção do conhecimento científico (ACEVEDO et al, 

2005). Quando tratamos da abordagem CTSA, os objetivos educacionais são 

semelhantes, pois “[...] um dos objetivos centrais desse movimento consistiu em 

colocar a tomada de decisões em relação à ciência e tecnologia num outro plano. 

Reivindicam-se decisões mais democráticas (mais atores sociais participando) e 

menos tecnocráticas” (AULER, 2003, p. 71). Assim sendo, consideramos que a 

abordagem da NdC está extremamente ligada aos preceitos CTSA. De acordo com 

Santos e Mortimer: 
 

O objetivo central da educação de CTS no ensino médio é desenvolver a 
alfabetização científica e tecnológica dos cidadãos, auxiliando o aluno a 
construir conhecimentos, habilidades e valores necessários para tomar 
decisões responsáveis sobre questões de ciência e tecnologia na sociedade 
e atuar na solução de tais questões (SANTOS; MORTIMER, 2002, p. 114). 

 

Por esse motivo, evidenciamos as relações entre a abordagem CTSA e NdC 

como auxiliadoras no processo de construção de valores necessários para atuação 

cidadã.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho teve como objetivo conhecer o que vem sendo produzido no país 

sobre as temáticas de CSC e NdC, bem como analisar se as CSC têm sido utilizadas 

para produzir reflexões sobre NdC, tendo como objeto de estudo o ENPEC. Para 

tanto, apresentamos um panorama histórico de desenvolvimento da área, em que 

traçamos como objetivos específicos: conceituar Natureza da Ciência e Controvérsias 

Sociocientíficas; mapear nas ATAS do evento ENPEC todos os seus artigos e 

atividades (conferências, cursos, palestras, mesas redondas, discussões) que tratam 

das CSC e NdC; levantar os trabalhos apresentados cujo escopo foram as CSC e a 

NdC; e, finalmente, analisar como as CSC e a NdC foram abordadas nesses artigos. 
O primeiro objetivo específico foi atendido nos capítulos 2, 3 e 4, onde 

conceituamos as CSC e apresentamos um parecer histórico desde o surgimento do 

movimento CTS, da sua inserção no ensino e discutimos as relações existentes entre 

os preceitos CTS e a abordagem metodológica das CSC. Em relação à NdC, não foi 

possível conceituá-la objetivamente, devido às diferentes definições que existem na 

literatura. Contudo, apresentamos três dessas visões e discorremos o motivo pelo 

qual ancoramo-nos na visão de Ciência Inteira, proposta por Allchin, no ano de 2011, 

que dispõe das características da ciência de forma contextual, excluindo listas a serem 

seguidas para melhor compreensão da NdC. 

Quanto à abordagem das CSC, acreditamos ser importante destacar que 

estão relacionadas às questões científicas e envolvem discussões públicas a respeito 

de assuntos controversos. Nesse sentido, podem ser influenciadas por fatores 

econômicos, éticos, políticos e morais. Por conta disso, possuem potencial de 

contribuir para o desenvolvimento do aluno, de forma reflexiva em assuntos que se 

referem à Ciência, Tecnologia e Sociedade (SADLER e ZEIDLER, 2002). 

O segundo e o terceiro objetivos específicos foram alcançados no capítulo 5, 

em que explicitamos a metodologia da pesquisa, a constituição e análise dos dados. 

Utilizamos as ATAS do ENPEC, de 1997 a 2019, em que foram encontrados 181 

trabalhos, sendo 94 sobre CSC e 87 sobre NdC. 

No capítulo 6, alcançamos o quarto objetivo específico, demonstrando 

resultados referentes às análises de como as pesquisas sobre CSC e NdC são 

apresentadas. Constatamos que o número de trabalhos sobre as duas temáticas foi 

crescente no decorrer das edições do evento e que as pesquisas passaram a se fazer 
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presentes em todas as edições após o V ENPEC. Entretanto, consideramos que essas 

pesquisas ainda representam números pouco expressivos em relação ao total dos 

trabalhos.  

Ao verificar quais os autores mais referenciados nos trabalhos apresentados, 

percebemos que os estudos sobre a NdC ainda se baseiam na literatura internacional, 

predominando o autor espanhol Daniel Gil Perez, enquanto as pesquisas sobre CSC 

apresentam como autor mais referenciado um brasileiro, o Professor Wildson Luiz 

Nunes dos Santos (in memorian). 

Sobre o gênero dos pesquisadores, constatamos que o gênero feminino 

compõe 78,33% do total de trabalhos mistos (homens e mulheres), porém, as 

participações exclusivamente femininas são inferiores às exclusivamente masculinas. 

Estes dados nos dizem muito sobre o espaço das mulheres dentro do ambiente 

universitário, pois, em média, 75% dos bolsistas nas áreas de Ciências Exatas e da 

Terra, são homens. Ao tratar especificamente do campo das Ciências Biológicas, 

embora os financiamentos sejam prioritariamente masculinos, o percentual de 

pesquisas desenvolvidas por mulheres está próximo à equidade.  A respeito disso, 

acreditamos que a universidade deve ser um lugar livre de preconceitos e com espaço 

para todos e, por isso, a compreensão da NdC é tão importante para que seja possível 

alcançar esta igualdade.  

Com relação à análise dos descritores específicos sobre CSC, percebemos 

que grande parte dos trabalhos possui como objetivo analisar os processos 

argumentativos, interações discursivas e dialógicas de professores e alunos 

envolvendo uma CSC. Além disso, as temáticas mais utilizadas para alcançar esses 

processos argumentativos e discursivos são aquelas que remetem aos aspectos 

ambientais e sociais. Ainda pudemos constatar que a abordagem da NdC está 

implícita nos trabalhos sobre CSC, pois alinham-se às propostas da inserção da NdC 

no ensino, oportunizando processos argumentativos e reflexivos para construção de 

visões sobre a Ciência. Entendemos que as discussões sobre CSC podem trazer boas 

contribuições para reflexões éticas e morais sobre os assuntos que envolvem Ciência 

e Tecnologia, sendo parâmetros importantes para tomada de decisões frente a 

situações cotidianas. Por esta razão, reforçamos a importância da compreensão e 

utilização da NdC, para construção epistemológica do ensino vinculado às CSC.  

Ao tratar dos Descritores específicos sobre NdC, verificamos que, em sua 

grande maioria, os trabalhos objetivam investigar concepções de professores e alunos 
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sobre a NdC, sendo utilizados majoritariamente questionários para aferir tais 

concepções. Em contraponto, poucos trabalhos objetivam utilizar a NdC para abordar 

conteúdos curriculares, o que consideramos preocupante, visto que há mais de duas 

décadas esses dados são retratados na literatura. Portanto, consideramos que as 

pesquisas sobre esta temática precisam evoluir, no sentido de desenvolver 

metodologias para promoção de visões mais elaboradas sobre a ciência, 

principalmente em sala de aula. Nesse sentido, detectamos que a maioria dos 

trabalhos utilizaram HFC para abordar a NdC nas pesquisas, fato já esperado visto 

que a HFC evidencia a construção do conhecimento científico, como uma espécie de 

caminho para contextualização da Ciência. 

Também destacamos que apenas um trabalho utiliza uma situação 

controversa para abordagem da NdC e um realiza abordagem direta para refletir sobre 

as relações entre CTSA. Como já apresentado anteriormente, entendemos que a 

NdC, as CSC e a abordagem CTSA estão intimamente relacionadas no que diz 

respeito ao seu objetivo pedagógico, no entanto, ressaltamos a importância do 

desenvolvimento de pesquisas que relacionem tais temáticas como enfrentamento às 

visões inadequadas da Ciência, para formação de cidadãos cientificamente ativos.  

Por último, apresentamos dados sobre o ENPEC, evento bianual, que teve 

início no ano de 1997, tendo sido realizadas 13 edições do evento até o momento. 

Todavia, para realização desse estudo, delimitamos como recorte de investigação 

apenas 12 edições, sendo a última do ano de 2019. Devido a trajetória, ao crescente 

número de trabalhos e as diversas linhas de pesquisa abordadas pelo evento, torna-

se explícita sua consolidação, em nível nacional, como maior espaço de divulgação 

de pesquisas e promoção de reflexões acerca do Ensino de Ciências. Até a décima 

segunda edição, foram apresentados 9723 trabalhos no evento, sendo 95 sobre CSC 

e 87 sobre NdC. Somente a partir do V evento (ano de 2005), as duas temáticas 

passaram a se fazer presentes em todas as edições, sendo que o crescimento do 

número de trabalhos ocorreu apenas a partir do VII ENPEC (ano de 2009), atingindo 

20 trabalhos sobre CSC e 16 sobre NdC de um total de 1249 trabalhos apresentados. 

Tal crescimento no número de trabalhos, indica que abordagens metodológicas que 

utilizam CSC e NdC estão tornando-se mais recorrentes, o que pode ser considerado 

um dado positivo, visto que auxiliam na construção de visões mais adequadas sobre 

a construção do conhecimento científico, além de auxiliar na formação de cidadãos 

críticos, conscientes e atuantes socialmente.  
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Frente ao exposto, corroboramos com Aires e Reis (2020) ao afirmarem que 

“as CSC parecem apresentar mais potencialidades que limites, para a promoção da 

compreensão da NdC” (AIRES; REIS, 2020, p. 307). Todavia, os espaços que 

oferecem formação sobre essas temáticas devem ser ampliados, abarcando 

processos de formação inicial e continuada, para que professores tenham acesso e 

possam refletir sobre os processos de construção do conhecimento científico, 

auxiliando seus alunos nesse mesmo processo.  
 Além dessas considerações de retomada do percurso traçado nesse estudo, 

acreditamos ser pertinente comentar nossas percepções para além do campo do 

conteúdo e teoria e, por esta razão, doravante apresentaremos um breve relato em 

primeira pessoa do singular. Diante disso, destaco que a realização desta pesquisa 

foi um grande desafio, configurando-se como um processo de aprendizagem pessoal, 

profissional e política.  

No ano de 2020, o Brasil e o mundo foram assolados pela pandemia da COVID-

19, que resultou em milhões de vidas perdidas. A reclusão, as aulas on-line, a falta de 

convívio social, fizeram-me refletir muito sobre meu papel social como professora e 

pesquisadora. Concomitantemente, a desvalorização da Ciência foi algo que me 

afetou profundamente. Minha luta é para que todos tenham acesso ao conhecimento, 

para que saibam interpretar informações científicas e, principalmente, para que como 

cidadãos tomem atitudes responsáveis sobre assuntos que envolvem Ciência e 

Tecnologia. Sendo assim, ao observar pessoas públicas ignorando a chegada do 

vírus, cortando investimentos em saúde, Ciência e Tecnologia e propagando 

negacionismo científico, acabei chorando algumas vezes durante a escrita dessa 

pesquisa.  

Apesar dessas frustrações, considero que, nós produtores de Ciência, não 

desistimos e continuaremos lutando dia a dia para que assuntos controversos possam 

ser abordados, para que todos tenham acesso às discussões que envolvem Ciência 

e Tecnologia e, principalmente, para que todos entendam que Ciência, Tecnologia e 

Sociedade são uma tríade inseparável. Sendo assim, cabe a nós pesquisadores 

promovermos discussões e divulgações que levem a população em geral a 

compreender que a Ciência deve combater interesses políticos e econômicos.  

Nesta perspectiva, acredito que o grande desafio relacionado a estudos futuros 

será utilizar as CSC para promover reflexões sobre a NdC em sala de aula. 
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Promovendo discussões que auxiliem na compressão dos fatores éticos, políticos, 

sociais e morais do desenvolvimento científico. Justamente para que, tendo acesso 

ao conhecimento, a população seja capaz de diferenciar informações verdadeiras e 

falsas acerca da Ciência e não se deixe enganar por notícias falsas, ajudando a evitar 

tragédias tão grandes como as que vivemos nos anos de 2020 e 2021.  
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