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RESUMO 

Diante dos inúmeros desafios impostos ao processo educativo na atualidade, dentre eles a 

permanência do jovem na escola e os elevados índices de reprovação, se faz necessário 

fortalecer o movimento educativo contra-hegemônico. Nessa perspectiva, encontramos na 

formação humana integral, pilar da Educação Profissional, caminhos para auxiliar os 

estudantes a construir conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para o exercício da 

cidadania por meio de uma aprendizagem significativa. No sentido de ir além de abordagens 

de transmissão e reprodução, novas experiências contribuem com uma educação 

transformadora ampliando e fortalecendo o debate pedagógico e politico para todos aqueles 

envolvidos com o processo formativo pautado na formação de cidadãos emancipados 

socialmente. Assim, a pesquisa tem uma abordagem qualitativa e natureza exploratória, 

investigou as implicações de uma Sequência Didática pautada em uma abordagem 

envolvendo a articulação entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente – CTSA, com 

base em Questões Sociocientíficas - QSC, para a formação dos estudantes do curso de Meio 

Ambiente do Instituto Federal Baiano campus Valença-Ba, visando contemplar pressupostos 

da formação humana integral por meio da mobilização das dimensões conceituais, 

procedimentais e atitudinais dos conteúdos (CPA). As Questões Sociocientíficas emergem do 

contexto da abordagem CTSA como propostas de ensino voltadas para o debate das questões 

cotidianas diretamente relacionadas com aspectos da ciência e tecnologia proporcionando 

uma aprendizagem prazerosa e contextualizada com a realidade social dos alunos, direcionada 

para justiça socioambiantal. O produto educacional fruto deste estudo, a sequência didática, 

foi elaborada a partir dos pressupostos metodológicos e pedagógicos defendidos, por 

Clemente (2004), Villa e Poblete (2007), Conrado, El-Hani e Nunes-Neto (2019). Durante a 

coleta de dados que ocorreu em modalidade remota, utilizamo-nos das técnicas de observação 

e o uso de questionário de validação. A análise e interpretação dos dados empíricos 

encontram-se em capítulo específico, precedido pela subdivisão do percurso metodológico e 

dos fundamentos teóricos e metodológicos da QSC. Por fim apresenta-se a avaliação do 

produto educacional de acordo com a viência dos estudantes. Consideramos que a aplicação 

da proposta de ensino envolvendo uma QSC foi satisfatória para favorecimento da 

mobilização das dimensões CPA. Esperamos a partir desta pesquisa, contribuir para avanços 

em investigações sobre a utilização de QSC na Educação Profissional. 

 

 

Palavras-chave: Educação Profissional; Questão Sociocientífica; Formação Humana 

Integral; Mariscagem. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

In view of the countless challenges imposed on the educational process today, among them 

the permanence of young people in school and the high failure rates, it is necessary to 

strengthen the educational movement against - hegemonic. In this perspective, we find in the 

integral pedagogical practice, pillar of professional and Technological Education, ways to 

help students build knowledge, skills and attitudes necessary for the exercise of citizenship 

through meaningful learning. In order to go beyond transmission and reproduction 

approaches, new experiences contribute to a transformative education, expanding and 

strengthening the pedagogical and political debate for all those involved with the training 

process based on the formation of socially emancipated citizens. Thus, research that has a 

qualitative approach and exploratory nature, investigated the implications of a Didactic 

Sequence based on an approach involving the articulation between Science, Technology, 

Society and Environment – CTSA, based on Socio-scientific Issues - QSC, for the training of 

students in the Environment course at the Instituto Federal Baiano campus Valença - Ba, 

aiming to contemplate assumptions of integral education through the mobilization of 

conceptual, procedural and attitudinal dimensions of the contents ( CPA ). Socio-scientific 

Issues emerge from the context of the CTSA approach as teaching proposals aimed at 

debating everyday issues directly related to aspects of science and technology, providing a 

pleasant and contextualized learning with the social reality of students, directed towards 

socio-ambiant justice. The educational product resulting from this study, the didactic 

sequence, was elaborated from the methodological and pedagogical assumptions defended, by 

Clemente (2004), Villa e Poblete (2007), Conrado, El - Hani and Nunes - Neto (2019). During 

data collection that took place in a remote modality, we used - in observation techniques and 

the use of a questionnaire. The analysis and interpretation of the empirical data are - in a 

specific chapter, preceded by the subdivision of the methodological path and the theoretical 

and methodological foundations of the QSC. Finally, it presents - if the evaluation of the 

educational product according to the students' experience. We believe that the application of 

the teaching proposal involving a QSC was satisfactory to favor the mobilization of the CPA 

dimensions. We hope from this research to contribute to advances in research on the use of 

QSC in professional and technological education. 

Keywords: Professional Education; Socio-scientific Question; Integral Human Formation; 

Shellfish. 
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INTRODUÇÃO 

A perspectiva de formação humana integral no âmbito da Educação Profissional 

e Tecnológica - EPT possui estreitas relações com a Educação Ambiental, uma vez que, 

a consolidação de um meio ambiente sustentável passa pela compreensão da influência 

do modo de produção nos problemas e crises da sociedade ao longo da história. Para 

Scantimburgo (2018) este entendimento é fundamental, especialmente no atual 

momento brasileiro de retrocessos e desmonte de políticas públicas ambientais.  

O governo federal age na contramão da agenda ambiental construída no Brasil 

desde o final 1980 e que foi consolidada na Constituição Federal de 1988, sendo 

flagrante as ações dos órgãos públicos de fiscalização para os atendimentos de 

interesses do agronegócio. Ao diminuir ou impedir o controle necessário acaba por 

promover um aumento considerável nas áreas de desmatamento, a retirada da proteção 

de áreas de manguezais e restingas, além do estímulo à violência contra ambientalistas, 

populações tradicionais e indígenas.  

Em Mészáros (2008), encontramos a afirmação de que é impossível romper com 

o padrão econômico ambientalmente destrutivo e por sua vez danoso a sobrevivência 

humana, sem que haja uma intervenção efetiva no processo educativo, uma vez que, a 

crise socioambiental cresce em meio aos avanços técnico-científicos. Neste viés, 

acreditamos que a Educação Profissional pode contribuir ainda mais com o 

desenvolvimento econômico brasileiro ao integrar ciência, tecnologia, sociedade e meio 

ambiente em um projeto de sustentabilidade que promova tecnologia a serviço da 

qualidade de vida dos sujeitos com diminuição da degradação ambiental. 

A partir deste entendimento, em um processo educativo dialógico, crítico-

reflexivo (FREIRE, 2011), a temática meio ambiente pode estar presente em todo 

currículo da EPT por meio da sua transversalidade considerando a realidade dos 

estudantes e suas especificidades culturais, em consonância com o que preconiza as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional e Tecnológica de Nível 

Médio. A visão epistemológica presente neste documento considera além da técnica, 

pressupostos que contribuam para a superação do modelo tecnicista e que 

consequentemente proporcionem a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras e sua 

relação com o meio ambiente (PAIXÃO, 2018). 
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Assim surge nesta pesquisadora a intenção em realizar um trabalho investigativo 

voltado para o desenvolvimento de práticas educativas em uma abordagem envolvendo 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) através da elaboração e aplicação 

de uma sequência didática com base em uma Questão Sociocientífica. A escolha do 

tema da investigação emerge inicialmente a partir de um trabalho desenvolvido em 2007 

enquanto aluna do curso Técnico em Aquacultura do Instituto Federal da Bahia – IFBA 

campus Valença, sobre Tecnologia do pescado envolvendo a elaboração de novos 

produtos a partir do beneficiamento de resíduos derivados do processamento de peixes, 

moluscos e crustáceos, apresentados para a comunidade valenciana na IX Feira de 

Ciência e Tecnologia (FECTEC). 

A partir desta experiência, foi possível compreender o papel da educação na 

apropriação social dos conhecimentos científicos e tecnológicos para uma aprendizagem 

emancipatória, uma vez que a partir do trabalho de pesquisa desenvolvido nesta feira 

científica, novos conhecimentos foram gerados com o intuito de apresentar novas 

possibilidades de consumo, renda e agregação de valor aos produtos oriundos de uma 

das principais atividades econômicas do município: a pesca.  

Posteriormente após o ingresso no ensino superior, no curso de licenciatura em 

Pedagogia, assuntos envolvendo a prática pedagógica docente revelaram-se temas 

recorrentes nos trabalhos de pesquisa em virtude do desejo de melhor compreender de 

que maneira práticas de ensino significativas contribuem para o aprendizado dos 

estudantes. Com o retorno a Educação Profissional e Tecnológica, que ocorre a partir da 

oportunidade de cursar a especialização em Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos (PROEJA), amplia-se então, o interesse em realizar estudos na perspectiva de 

uma prática docente que não permita o simples fato de dar aula com base no 

racionalismo técnico, um fazer pedagógico que não trate os educandos como sujeitos 

sem identidade relacionados com o fracasso do sistema de ensino ou pelas condições 

socioeconômicas. 

Historicamente, a EPT emerge dentro de um modelo dual de escola que atende a 

lógica de classes ao formar intencionalmente aqueles que serão trabalhadores no ensino 

profissional e os que serão os dirigentes no ensino propedêutico. Porém, um movimento 

de luta em defesa da Educação Profissional começou a ser travado (MACHADO, 2011), 

ressaltando a urgente necessidade de redirecionar a formação de trabalhadores 
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oportunizando as condições necessárias para superar as desigualdades sociais, em um 

sentido integral e emancipatório. 

Como egressa da Educação Profissional e mestranda do Programa em educação 

Profissional e Tecnológica (ProfEPT) do IFBaiano Campus Catu, compreendo a 

importância de propostas educativas transformadoras na EPT para proporcionar 

experiências didáticas significativas para os estudantes, partindo de um princípio de 

educação com mais sentido para os sujeitos envolvidos. Permitindo neste viés, que os 

mesmos se tornem agentes de transformação do seu aprendizado, atuando como 

protagonista nesse processo, em uma inter-relação entre educação, cultura, sociedade, 

política, escola e a temática ambiental, desenvolvida por métodos ativos e criativos 

O município de Valença, que abriga o lócus de pesquisa deste trabalho: o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – IFBaiano, conta com 

diversas instituições públicas de Educação Profissional sendo dois campi de Institutos 

Federais e três escolas da rede estadual de ensino que oferecem cursos de Ensino 

Técnico Profissional de Nível Médio voltado para as áreas de Aquacultura, Meio 

Ambiente, Turismo, Cozinha, Saúde, dentre outros e por esse motivo acreditamos que 

as práticas em EPT desenvolvidas nestas instituições não devem estar alheias a  questão 

de promover aos discentes um ensino científico e tecnológico contextualizado com a 

realidade socioambiental dos mesmos. 

 Neste município do interior baiano, a vocação pesqueira se justifica por o 

município pertencer ao território de identidade do Baixo Sul no Estado da Bahia que 

tem na pesca artesanal uma das suas principais práticas econômicas em decorrência da 

sua vasta área de manguezais, estuários e Mata Atlântica. De acordo com Stopilha 

(2015), tal atividade é responsável pelo sustento de muitas famílias que vivem em 

comunidades pesqueiras da região que estão permanentemente em busca de perspectivas 

socioeconômicas que possibilitem uma melhor qualidade de vida. 

Nesse sentido, a elaboração de uma proposta de ensino pautada nas concepções 

do movimento Ciência Tecnologia e Sociedade (CTSA), através de uma Questão 

Sociocientífica (QSC) sobre a gestão de resíduos da mariscagem então desenvolvida 

com a turma de Meio Ambiente modalidade subsequente do Instituto Federal Baiano de 

Valença, visa responder a seguinte pergunta: A prática educativa envolvendo uma QSC 

pode contribuir para o Letramento Científico Crítico dos estudantes? Esta concepção 
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educativa é definida por Santos (2009), como perspectiva escolar que busca a 

contextualização do conhecimento científico onde os estudantes o entendam como um 

bem cultural, estimulando a tomada de decisões e análise de informações em um viés 

moral e ético.  

A educação científica proporciona um amplo debate sobre as relações existentes 

entre a ciência, tecnologia e as esferas sociais e ambientais. Para sua consolidação, é 

necessário superar alguns desafios a exemplo do cientificismo nas escolas, que propoga 

a falsa crença de neutralidade científica e que todos os problemas da humanidade serão 

resolvidos por meio da ciência (SANTOS; MORTIMER, 2001), juntamente com outro 

entrave ainda mais perigoso que representa justamente o oposto do anterior: o 

movimento de negacionismo científico, atualmente estimulado por chefes de Estado, 

como é o caso do Brasil. 

Somam-se a estes obstáculos, as lacunas existentes em relação ao fazer 

pedagógico que considere a importância do território para tecer relações entre o 

cotidiano dos estudantes (BRASIL, 2002). Neste sentido, a Sequência Didática definida 

por Zaballa como: “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para 

a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim 

conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos” (ZABALLA, 1998, p.18), 

possibilita uma ação consciente e sistemática para uma educação com mais sentido para 

os estudantes permitindo que os mesmos tornem-se agentes de transformação do seu 

aprendizado atuando como protagonistas nesse processo, ou seja, sujeitos da sua 

história. 

Partindo desta perspectiva, encontramos no método de ensino com base em 

Questões Sociocientíficas (QSC), a possibilidade de promover uma educação que seja 

capaz de promover esse diálogo entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente 

trabalhando os conceitos científicos aliados à prática social, estimulando a dimensão 

ética e moral. Por meio desta contextualização entre a realidade local e os 

conhecimentos científicos e tecnológicos, a metodologia QSC proporciona autonomia 

crítica em um viés emancipatório. 

Diante do exposto, pretende-se nesta dissertação analisar as implicações de uma 

Questão Sociocientífica - QSC sobre a gestão de resíduos da mariscagem no curso de 

Técnico Meio Ambiente do IFBaiano Campus Valença, a partir de uma sequência 
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didática pautada na perspectiva do letramento científico. De maneira secundária, 

contempla-se neste estudo o papelda mobilização das três dimensões do conteúdo 

propostos pela QSC para a formação humana integraldos estudantes. 

Organizamos então este trabalho em quatro capítulos, além destas nostas 

introdutórias e das considerações finais – intulada Algumas considerações. O primeiro 

capítulo aborda uma revisão bibliográfica sobre as contribuições das Questões 

Sociocientíficas no contexto do movimento Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente 

– CTSA, com seus pressupostos teóricos, metodológicos e políticos para a formação 

humana integral. Também apresentamos algumas reflexões sobre o desafio docente para 

superar o modelo educacional tradicional-tecnicista ainda hegemônico no sistema 

educacional brasileiro.   

 Levamos em consideração no segundo capítulo o percurso metodológico 

adotado, explicitando a justificativa pela opção da abordagem qualitativa, o contexto da 

pesquisa, seus sujeitos e procedimentos para coleta de dados.   

  Posteriormente no capítulo três, contemplamos o processo de elaboração da 

sequência didática com base em uma QSC sobre gestão de resíduos da mariscagem, 

enunciando o caso sociocientífico formulado em quadrinhos, juntamente com as 

questões norteadoras para mobilização das dimensões Conceituais, Procedimentais e 

Atitudinais dos conteúdos. Juntamente com os aspectos didáticos da proposta de ensnio, 

relatamos de maneira detalhada sua aplicação a partir dos pressupostos do letramento 

científico crítico advindo da utilização da estratégia didática de cinco fases elaborada 

por Conrado, El-Hani e Nunes-Neto (2019).  

O quarto capítulo contempla uma descrição de como foi construído o Produto 

Educacional, intitulado Uma Questão Sociocientífica sobre gestão de resíduos da 

mariscagem: uma proposta de sequência didática. Além disso, explicitamos o 

caminho de elaboração do instrumento didático juntamente com o seu processo e 

validação, por meio da aplicação de questionário com os estudantes do curso Técnico 

em Meio Ambiente, participantes das etapas de aplicação do mesmo. 

  Ao fim dos quatro capítulos, encontram-se algumas considerações obtidas a 

partir desta pesquisa, onde discutimos suas implicações na formação integral dos 

discentes do curso Técnico em Meio Ambiente do IFBaiano campus Valença, de acordo 

com os pressupostos teóricos e metodológicos adotados durante a experiência 
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vivenciada pela pesquisadora e os estudantes durante aplicação da sequência didática 

pautada em uma QSC.  Espera-se que os resultados deste trabalho permitam a 

ampliação do debate sobre práticas educativas significativas favorecendo a elaboração e 

uso de cada vez mais propostas metodológicas que aliem ciência e tecnologia para a 

construção de uma sociedade com responsabilidade social e ambiental.  
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CAPÍTULO 1 

QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS NO CONTEXTO DA 

ABORDAGEM CIÊNCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDADE E 

AMBIENTE: contribuições para a formação humana integral 

 

A promoção de uma formação humana integral no âmbito da Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT), assim como em outras modalidades educacionais, é 

fundamental para o desenvolvimento do educando ao longo do seu processo formativo. 

Neste viés, a concepção teórica de uma proposta de ensino pautada na interação entre as 

diferentes áreas do conhecimento possibilita um percurso de aprendizado integrado, 

para classe que vive do trabalho. Objetivando formar sujeitos socialmente emancipados, 

oportuniza o desenvolvimento de suas potencialidades. 

Seguindo esta perspectiva, destaca-se a responsabilidade política e social do 

fazer educativo no desenvolvimento de competências cognitivas complexas 

(KUENZER, 2006), a exemplo de tomada de decisões e resolução de problemas, 

especialmente no tocante as consequências ambientais e sociais, oriundas de um padrão 

econômico ambientalmente destrutivo e por sua vez danoso à sobrevivência humana. A 

percepção e o conhecimento aprofundado das relações complexas estabelecidas no 

mundo do trabalho e seu contexto permite ao trabalhador refletir sobre sua própria 

condição social tornando-o capaz de superar os entraves que podem surgir. 

Um dos principais desafios para a consolidação da proposta de formação 

integral, humana e emancipatória, perpassa pelo entendimento de que a ciência e a 

tecnologia precisam ser vivenciadas nas escolas. Isto se dá através de uma prática 

pedagógica que integre ao conhecimento científico as relações sociais e a realidade local 

dos estudantes. Logo, estes mesmos, nos espaços formais e informais educativos 

discutiriam situações e tomada de decisões em que a ciência assume seu papel como 

construção histórico-cultural. 

Para Freire (2011), um projeto educacional emancipatório requer que seja 

ampliado o debate e a compreensão sobre movimentos educativos comprometidos com 

a formação humana. Esta deve ser contextualizada com as vivências dos sujeitos indo 

além de abordagens de transmissão e reprodução, centradas exclusivamente na fala do 

professor. Portanto, um projeto que preze pela construção dialógica problematizadora 

do saber. 
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É neste sentido que defendemos a abordagem Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

Ambiente (CTSA) por meio da prática educativa envolvendo as Questões 

Sociocientíficas (QSC). Por compreender que a educação ambiental faz parte do 

processo de formação humana integral que deve ser mediada por uma ação pedagógica 

que estimule a criticidade e o desenvolvimento de atitudes que envolva a 

sustentabilidade. A fim de despertar o compromisso com a melhoria da qualidade de 

vida da comunidade.  

Por este motivo, neste capítulo, recorremos a autores como: Conrado e Nunes-

Neto (2018), Freire (2011), Martínez (2012), Mortimer (2000) Paixão (2018), Santos 

(2007; 2009), Silva (2016), entre outros, para apresentar as principais concepções 

teóricas da abordagem CTSA e das Questões Sociocientíficas a fim de apresentar suas 

contribuições teóricas e metodológicas. 

 

1.1 O ensino Tradicional Tecnicista e o desafio docente 

 

O modelo educacional tradicional-tecnicista ainda hegemônico nas escolas 

brasileiras tem como base metodológica a transmissão, a memorização e reprodução de 

conhecimentos científicos. Este modelo educacional gera para os estudantes um 

aprendizado distante do seu cotidiano ou com baixa aplicabilidade em situações reais. 

Esta tendência desconsidera a influência e importância dos aspectos subjetivos, 

econômicos e culturais da sociedade para o processo educativo.  

De acordo com Saviani (2012), a concepção de ensino tradicional surge com o 

objetivo de atender os interesses da burguesia em seu projeto de utilizar o sistema 

educativo enquanto seu aparelho ideológico. Ao buscar atender interesses do capital, o 

sistema de ensino escolariza uma massa de trabalhadores tornando-os submissos às 

elites. Desse modo, a escola forma sujeitos não-críticos, incapazes de compreender os 

impactos dos fatores econômicos na qualidade de vida da população.  

Esta tendência pedagógica é inspirada em um paradigma dominante centrado na 

racionalidade científica (SANTOS, 2008) compreendida como modelo científico de 

caráter autoritário com inspiração nas ideias positivistas. Disso decorre a divisão entre 

sujeito e objeto que permeia a pedagogia tradicional e tem maior expressão na tendência 

tecnicista onde se desconsidera a relação entre indivíduo e sociedade. Ambas seguem 

normas de padronização fabris, apenas ajustando e adaptando os estudantes como um 

produto para o empresariado. (SAVIANI, 2012). 
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A fragmentação do conhecimento proposta por estas abordagens educativas 

seguem o padrão cartesiano que afirma que para o melhor entendimento de um 

fenômeno é preciso fragmentá-lo em partes menores. Neste sentido, o modelo 

disciplinar cumpre este requisito ao proporcionar ao estudante um modelo de 

aprendizado compartimentalizado, aprofundando-se em um conhecimento especifico 

sem articulação com outros saberes, sendo o professor o único detentor do 

conhecimento que deverá ser “transmitido” aos alunos, meros espectadores passivos. 

É importante salientar que o ensino tradicional-tecnicista alega neutralidade 

(SILVA, 2007), contudo, são privilegiados os saberes das elites e o seu contexto 

sociocultural. Como o conhecimento será movido por interesse, aqui prevalece o 

interesse do capital e a reprodução da sua hegemonia através da escola em um 

mecanismo de exclusão e silenciamento da classe dominada. 

Moura (2014) por sua vez, afirma que no campo da educação não existe neutralidade, 

pois toda ação educativa será orientada por um projeto político, contrapondo-se ao 

mesmo ou apoiando. No caso da perspectiva aqui apresentada, é notório o 

favorecimento ao poder hegemônico por meio da formação de trabalhadores com o 

máximo de competência técnica totalmente a serviço dos interesses econômicos do 

mercado. 

Centrando-se nos aspectos instrumentais e econômicos da educação, esta 

tendência educacional visa ajustar o sistema educativo às necessidades da economia por 

meio de práticas com base na memorização, repetição, transmissão de conceitos, 

técnicas e procedimentos. Promove um ensino vazio, sem sentido. 

Ainda de acordo com Moura (2014), quando se tece críticas ao modelo 

educacional pautado somente no desenvolvimento de habilidades específicas inerentes a 

determinada área profissional, de maneira nenhuma se nega a importância da 

competência técnica que é extremamente importante e faz parte da proposta de uma 

Educação Profissional e Tecnológica (EPT). A questão é: como construir uma educação 

que integre ciência, cultura, trabalho e dimensão humana diante de um fazer educativo 

que impede a classe trabalhadora de compreender as relações de poder presente na 

sociedade e os interesses da produção científica? 

É preciso reivindicar um ensino contra-hegemônico em uma perspectiva de 

formação humana integral com potencial para aprendizagem de valores éticos, ações 

sociopolíticas. A ciência precisa ser democratizada enquanto atividade humana, 
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preparando os estudantes para os desafios socioambientais impostos pelas novas 

configurações sociais da atualidade.  

Se os currículos tradicionais tecnicistas se restringem às atividades 

instrumentais, (SILVA, 2007), ignorando a reprodução das relações de poder na 

sociedade através do aparelhamento ideológico escolar, (ALTHUSSER, 1985), 

descontextualizando o fazer científico da realidade dos sujeitos, defendemos uma 

educação crítico problematizadora. Consequentemente emancipatória, permitindo a 

tomada de decisão perante as situações controversas com base no letramento científico. 

Promovendo a reflexão sobre os impactos sociais e ambientais que estão presentes nos 

debates que envolvem a ciência e a tecnologia, (CONRADO; NUNES-NETO, 2018) 

colaborando para uma formação interdisciplinar e crítica. 

O movimento denominado Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente e 

educação científica proposta pelas práticas pedagógicas que envolvem Questões 

Sociocientíficas nos levam a traçar reflexões sobre a importância de repensar as bases 

teóricas tradicionais e bancárias. uma vez que, a formação de educandos letrados 

cientificamente está relacionada com o processo formativo de cidadãos 

socioambientalmente responsáveis, com consciência crítica através de uma educação 

dialógica voltada para a ética e responsabilidade social. 

 

1.2 O movimento CTSA e sua relação com as Questões Sociocientíficas na 

Educação Profissional 

 

Definidas por Conrado e Nunes-Neto (2018) como: “problemas ou situações 

controversas e complexas, que podem ser transpostas para a educação cientifica, por 

permitir uma abordagem contextualizada de conteúdos interdisciplinares ou 

multidisciplinares” (CONRADO, NUNES-NETO, 2018, p.15), as Questões 

Sociocientíficas (QSC) contemplam uma das maneiras de se promover a abordagem 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTSA) em um viés de educação científica 

transformadora. A partir da transposição de problematizações ambientais para uma 

estratégia didática possibilita aos estudantes vivenciar um processo de letramento 

científico. A abordagem oportuniza o desenvolvimento do pensamento crítico, o 

entendimento da ciência como forma de conhecimento e investigação, possibilitando 

tomada de decisão e ações ambientalmente sustentáveis por parte dos mesmos. 
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Neste sentido, apresentamos a importância da prática pedagógica envolvendo 

questões Sociocientíficas ancoradas pela abordagem CTSA. No entanto, cabe explicitar 

que este movimento surge em 1960, inicialmente denominado Ciência, Tecnologia e 

Sociedade – CTS, sem necessariamente uma ênfase na questão ambiental. 

Fundamentado na sociologia e filosofia das ciências, partia de uma renovação curricular 

para uma educação científica que considere e discuta os impactos sociais provocados 

pela força produtiva hegemônica. Na América Latina esta abordagem emergiu em 1990 

por meio da influência dos trabalhos oriundos da Espanha e de Portugal.  (MARTÍNEZ, 

2012). Entendemos que existe uma relação muito próxima entre conhecimento e poder 

que não deve ser silenciada no processo educativo, pois além de estimular o 

desenvolvimento das potencialidades físicas, cognitivas e afetivas dos educandos a 

escola também colabora para a formação cidadã estimulando várias visões possíveis 

para que os estudantes definam àquelas que melhor se alinham ao seu modo de pensar.  

Segundo Conrado e Nunes - Neto (2018), apesar de algumas considerações sobre 

meio ambiente estarem presente nas críticas ao modelo de educação científica 

tradicional que não incentiva o pensamento crítico dos estudantes, a inclusão explícita 

da temática ambiental nos estudos sobre ciência, tecnologia e sociedade passou a ser 

exigido por pesquisadores preocupados com a grave crise ambiental. Tal crise decorre 

do desmatamento acelerado de florestas, uso desenfreado de agrotóxicos, acidificação 

dos oceanos, aquecimento global, derretimento dos polos, aumento na emissão de gases 

poluentes, entre outros preocupantes problemas ambientais que trazem impactos sociais 

e de saúde pública.  

Neste sentido, houve a inclusão da letra “A” referente à Ambiente, resultando na 

expressão CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente). (MARTÍNEZ, 2012). A 

educação no âmbito da CTSA busca o fortalecimento de um ensino contextualizado, 

interdisciplinar e crítico para uma educação científica e tecnológica que permita ao 

educando entender a ciência como uma construção social, cultural e histórica que 

envolve relações de poder e tomada de atitudes éticas e de ação responsável.  

As questões éticas e morais propostas pela abordagem CTSA, possuem afinidade 

com as Questões Sociocientíficas (QSC), por sua vez, proposta pedagógica de caráter 

interdisciplinar que a partir de problematizações complexas induzem o estudante a 

utilizar o conhecimento científico aliado à ética para que este se posicione e seja capaz 

de tecer argumentos sobre as temáticas controversas da contemporaneidade. (SILVA, 

2016). 
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Nesta perspectiva de ensino, o desenvolvimento de ações educativas envolvendo 

aspectos ideológicos, políticos, culturais entre outros, apresenta importantes 

possibilidades para a construção de uma educação científica e tecnológica reconhecida 

como produto da prática humana. O que irá exigir dos estudantes um posicionamento 

crítico especialmente num momento em que os temas ambientais passaram a estar mais 

presente no currículo escolar suscitando dilemas éticos, morais, econômicos e políticos 

(PAIXÃO, 2018).   

Apesar da crescente demanda de abordagem dessas questões, Conrado (2017) 

afirma que é escassa literatura, principalmente no que diz respeito a pesquisas nacionais 

voltadas para uma prática educativa com base em QCS. Assim como Paixão (2018), 

revela que ainda não temos um potencial pedagógico suficientemente desenvolvido no 

que se refere ao movimento Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente a nível 

nacional.  

No contexto das pesquisas brasileiras, uma das grandes contribuições para 

abordagem dos conhecimentos científicos no contexto social dos estudantes, está 

presente no trabalho do Professor Wildson Luiz Santos que trouxe fundamentos da 

perspectiva freiriana para o trabalho com questões sociocientíficas através da teoria da 

ação dialógica. Proposta por Freire (2011), na dialogicidade não existe o apenas ensinar 

ou transmitir conhecimento e sim a atuação de todos os atores envolvidos no processo 

de transformação da realidade, despertando a consciência crítica dos sujeitos em relação 

à ação opressora (antidialógica) e estimulando a prática libertadora, transformadora 

(dialógica).  

Desta forma, Santos (2009) concorda com Paulo Freire quando ressalta que o 

diálogo começa a partir das reflexões das contradições das situações vivenciada pelos 

sujeitos permitindo assim uma educação problematizadora e consequentemente 

emancipatória e transformadora. Concordando com ambos os autores, compreendemos 

que a prática educativa pautada em Questões Sociocientíficas contempla justamente a 

tomada de decisão dos sujeitos perante situações controversas, colaborando para uma 

formação interdisciplinar e crítica. 

A educação científica proposta pelas práticas pedagógicas que envolvem 

questões sociocientíficas possui um enorme potencial para preparar os educandos para 

os desafios socioambientais impostos pelas novas configurações sociais da atualidade. 

O movimento denominado Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente ao defender a 

educação científica, nos leva a traçar reflexões sobre a importância de repensar as bases 
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teóricas tradicionais e bancárias uma vez que, a formação de educandos letrados 

cientificamente está relacionada com o processo formativo de cidadãos 

socioambientalmente responsáveis, com consciência crítica através de uma educação 

dialógica voltada para a ética e responsabilidade social. 

 

1.3 A Educação Profissional e o Letramento Científico para ler o mundo: 

contribuições da perspectiva freireana 

 

A pedagogia proposta pelo grande educador brasileiro Paulo Freire, nos convida 

a compreender o papel da educação como instrumento essencial para a transformação da 

sociedade. Partindo de uma ação educativa dialógica que permita uma educação para a 

classe trabalhadora fundamentada numa postura de autorreflexão e consequentemente 

de também reflexão sobre a realidade na qual está inserida. 

  Logo, o fazer pedagógico não deve contemplar apenas os objetivos conceituais 

propostos pelos conteúdos de cada de disciplina, precisa também possibilitar aos 

estudantes uma formação crítica, reflexiva e política. (FREIRE, 1985). Em uma 

educação crítica e dialógica o debate e análise dos problemas do contexto local dos 

educandos são primordiais. Assim, percebemos aproximações entre Freire, abordagem 

CTSA e QSC, em um processo educativo vinculado a educação científica e ambiental 

capazes de promover um ensino crítico diante de questões éticas, políticas e sociais a 

fim de preparar os estudantes para o exercício da cidadania. 

As Questões Sociocientíficas representam, portanto, uma estratégia didático-

metodológica no contexto do movimento educacional CTSA e são voltadas para a 

problematização da realidade dos sujeitos que, em uma perspectiva freiriana, contribui 

de maneira significativa para reflexões acerca de dilemas socioambientais incentivando 

a tomada de atitudes perante situações controversas, rompendo com práticas bancárias, 

tradicionais e tecnicistas, ainda predominantes no contexto da educação científica. 

(LUCKESI, 2011). 

Para Freire (1985), é de extrema importância que o indivíduo se reconheça 

enquanto ser social e político que inserido no seu espaço, reconhece o seu contexto e 

age para transformá-lo. É neste sentido, que defendemos a práxis pedagógica a partir do 

trabalho com QSC, ou seja, pautada em propostas de ensino que permita uma melhor 

compreensão dos conteúdos científicos a partir das experiências sociais vividas na 

realidade onde os sujeitos encontram-se inseridos. 
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Formar sujeitos letrados cientificamente pressupõe considerar o contexto cultural 

dos mesmos contemplando debates que abordem os impactos da ciência e da tecnologia 

na sociedade e no ambiente, aproximando a educação científica do universo 

sociocultural dos estudantes valorizando a construção de uma sociedade mais justa do 

ponto de vista socioambiental. Apesar do trabalho com QSC na educação científica ser 

algo relativamente recente no Brasil (SOUZA; GEHLEN, 2015), pesquisas a exemplo 

de Andrade (2020) e Martinez-Pérez e Carvalho (2012), constatam o fortalecimento das 

sistematizações de propostas de ensino envolvendo as Questões Sociocientíficas a fim 

de promover mudanças curriculares que considerem o contexto local dos educandos.  

Prosseguindo com Andrade (2020), onde a referida pesquisadora defende que 

práticas de ensino pautadas em QSC em uma perspectiva freiriana, contribuem para a 

formação integral dos alunos. Por sua vez, este é um dos pilares da Educação 

Profissional e Tecnológica, que age aproximando-os dos problemas enfrentados em sua 

realidade através de um fazer educativo comprometido com a justiça social, a equidade, 

a cidadania, a ética, o meio ambiente. No entanto, a autora menciona que existem alguns 

desafios para a consolidação desta proposta nas escolas brasileiras: 

Ainda, nesse contexto, faz-se necessário pensarmos em como 

concretizar práticas de ensino que se importem com a formação 

integral e reflexiva dos/as alunos/as; para isso, precisamos construir 

um trabalho de base nos cursos de formação de professores/as para 

que estes se sintam capazes de abordar as múltiplas relações CTSA em 

sala de aula. Acreditamos que uma das principais lacunas a serem 

superadas, nesse sentido, é a execução do currículo escolar, a qual, 

muitas vezes, encontra-se focada apenas no livro didático, sem uma 

preocupação com os problemas atuais e locais, bem como a formação 

de professores muitas vezes deficitária. (ANDRADE, 2020, p.24) 

 

Limitações pedagógicas como esta podem ser superadas a partir do momento em 

que o profissional docente em um movimento constante de ação-reflexão-ação, 

reconheça o seu papel político em uma sociedade marcada por contradições. Conduza 

sua prática em um viés dialógico considerando outras formas de produção do 

conhecimento, rompendo com o olhar cartesiano sobre o aprendizado a partir de uma 

visão sistêmica, onde as concepções científicas são aproximações do real e não 

“verdades inquestionáveis”. Além da desconstrução do fazer científico como algo que 

não pode ser contextualizado com nossa realidade. 

O trabalho com QSC apresenta um grande potencial para propor situações 

didáticas fundamentadas naquilo que Paulo Freire (2011) em seu livro Pedagogia do 

Oprimido define como Teoria da Ação Dialógica: a práxis em um sentido de uma 
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reflexão teórica vinculada com a ação a partir de um modelo educativo revolucionário, 

que diferente da Ação Antidialógica, desperta o senso crítico nos sujeitos juntamente 

com o desejo de transformar sua realidade através da problematização da mesma.  

 

              Figura 03: Representação da Teoria da Ação Dialógica de Paulo Freire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santos e Silva, 2020. 

 

A partir da figura 03, analisamos a educação dialógica proposta pelo pensamento 

freireano, ressaltando a importância das Questões Sociocientíficas na consolidação de 

uma educação científica que verdadeiramente atenda aos interesses dos oprimidos. 

Partindo de sua realidade, de suas inquietações, considerando seus saberes, para que o 

conhecimento científico faça sentido e promova a emancipação social. Seguindo o 

conceito de Práxis no sentido de que a teoria não se separa da ação que deve ser pautada 

pelo fundamento teórico, para que esta ação seja aplicada no mundo, promovendo a 

transformação através da ação dialógica que só é possível por meio da Práxis: ação-

reflexão-ação para uma educação libertadora. (FREIRE, 2011).  

 

                                         Figura 04: Função da educação libertadora 

 

  

 

 

 

 

                                                      Fonte: Santos e Silva, 2020. 
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Desta forma, figura 04 nos apresenta os propósitos da educação libertadora 

proposta pelos estudos de Paulo Freire, demonstrando a enorme relevância de sua teoria 

para ampliar as reflexões e contribuições de uma concepção de educação integral 

ancorada em pressupostos da educação científica, voltada para o letramento científico 

dos estudantes. Tendo em vista a interrelação entre conhecimento técnico e 

conhecimento propedêutico integrando as dimensões Trabalho, Ciência, Cultura e 

Tecnologia problematiza o mundo e o constrói de maneira conjunta uma visão dele. 

 

1.4 O papel do Letramento Científico proposto pelas Questões Sociocientíficas na 

formação humana integral dos estudantes 

 

A proposta de formação humana assumida pela Educação Profissional e 

Tecnológica requer uma concepção de ensino que através de uma formação humanística 

considere todas as potencialidades do sujeito formando-o com base em suas múltiplas 

capacidades: trabalho, ação coletiva, autonomia diante da realidade que o cerca, 

construção de uma sociedade justa e ambientalmente sustentável. (ARAÚJO; 

FRIGOTO, 2015). 

A educação científica por sua vez, possui um papel primordial neste processo a 

possibilitar aos educandos o protagonismo na construção do seu processo de 

aprendizado, estimulando um olhar atencioso para identificação e resolução de 

problemas que fazem parte do seu cotidiano agindo em um viés emancipatório e 

inovador por compreender o estudante como protagonista do seu itinerário formativo e 

não um receptor passivo de conhecimento. 

Moura (2012) nos traz uma concepção da educação científica voltada para ações 

sociopolíticas condizentes com os princípios norteadores das Questões Sociocientíficas, 

ao afirmar que o conhecimento científico deve fazer parte da formação dos sujeitos. 

Dessa forma, estes poderão compreender opinar e tomar decisões sob o entendimento 

do progresso das metodologias científicas e dos conflitos de interesses oriundos destes 

avanços científicos e tecnológicos. 

Demo (2010) também salienta a importância da educação científica no processo 

formativo do estudante, ressaltando o papel da prática em pesquisa para que o aluno 

compreenda o método científico, exercite sua habilidade de argumentação, a criticidade 

e tomada de decisão. Neste viés, o ato de pesquisar favorece a construção de uma 
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aprendizagem com mais sentido a partir de uma nova visão dos conceitos trabalhados 

em sala de aula que passam a relacionar-se com questões que emergem do contexto 

social do aluno. 

A partir do entendimento da educação científica como promotora de uma 

formação cidadã justa e igualitária, reconhecemos o papel do letramento científico para 

a construção de saberes e valores essenciais para tornar o estudante um sujeito crítico 

capaz de identificar às múltiplas aplicações da ciência e da tecnologia no cotidiano. 

Como já mencionado anteriormente, as pesquisas de Souza e Gehlen (2018), 

indicam que os estudos em educação científica no Brasil foram tardios. Santos (2007) 

também chama atenção para este fato ao abordar que os estudos com esta temática 

tiveram o seu pioneirismo com o trabalho de John Dewey (1859-1952) nos Estados 

Unidos.  

Posteriormente esses passaram a ganhar mais força em um movimento 

cientificista que supervalorizava o domínio do conhecimento científico em relação às 

outras áreas do conhecimento. Tradicionalmente o status de cientifico era atribuído 

apenas às disciplinas oriundas das ciências naturais que em um paradigma positivista 

não relacionava o estudo científico com o contexto social, cultural, político e econômico 

dos sujeitos. 

Na educação brasileira, historicamente o currículo voltado para o ensino de 

ciências teve pouca prioridade. Somente nos anos 1930, de acordo com Santos (2007) 

houve um processo de certa forma inovador sob influência americana para 

posteriormente na década de 1970, ter início de fato a pesquisa na área de educação em 

ciências. A partir de então, o enfoque da educação científica no Brasil veio ganhando 

gradativamente novos contornos englobando diferentes atores sociais a partir dos 

estudos denominados scientific literacy traduzidos como Alfabetização Científica (AC) 

ou Letramento Científico (LC). (SANTOS, 2007).  

Esta abordagem repercute o movimento CSTA que na educação científica traz 

importantes debates sobre a urgente necessidade em programar nas escolas novas 

propostas pedagógicas que relacionem aspectos sociais com ciência e tecnologia já que 

os termos Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente estão interligados em um 

movimento que compreende a produção científica como consequência da atividade 

humana. 

Retomando os estudos de Santos (2007) sobre Letramento Científico, um 

questionamento feito pelo autor sobre os fatores que influenciaram as diferentes 
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interpretações do significado AC/LC é justificado pelos diferentes grupos sociais de 

estudiosos da educação científica que possuem enfoque diferenciado, dependendo dos 

aspectos que são considerados para cada grupo: aqueles relativos à especificidade do 

conhecimento científico ou aqueles que abrangem categorias referentes à função social 

do conhecimento científico. 

Sem propor nenhuma dicotomia entre os termos, o referido autor, referência em 

estudos CTSA no Brasil, toma como base a mesma categorização proposta pela 

pesquisadora em ciências linguísticas e educação, Magda Soares. Ao adotar as 

concepções de alfabetização e letramento proposta por ela, Santos (2007) defende a 

perspectiva de letramento em detrimento do uso do termo alfabetização, pois de acordo 

com Soares (1998), alfabetizar consiste na habilidade de codificar e decodificar letras e 

sons, enquanto o letramento avança para além do saber ler e escrever e exerce práticas 

sociais que envolvem o uso da leitura e da escrita. Seguindo esta compreensão, Wildson 

dos Santos afirma: 

 

Um cidadão letrado não apenas sabe ler o vocabulário científico, mas 

é capaz de conversar, discutir, ler e escrever coerentemente em um 

contexto não-técnico, mas de forma significativa. Isso envolve a 

compreensão do impacto da ciência e da tecnologia sobre a sociedade 

em uma dimensão voltada para a compreensão pública da ciência 

dentro do propósito da educação básica de formação para a cidadania. 

(SANTOS, 2007, p. 479). 

 

Nesse sentido, para Santos (2007), a concepção de Alfabetização Científica 

aborda o processo mais simples do domínio da linguagem científica, enquanto o 

Letramento Científico como prática social é condizente com uma educação científica 

que favoreça processos cognitivos complexos que levem o estudante a empregar o 

conhecimento científico na identificação e resolução de problemáticas vivenciadas em 

seu contexto social relacionados com ciência e tecnologia, a partir de evidências 

científicas. 

Corroborando com o exposto acima, Conrado (2017) afirma que o Letramento 

Científico a partir de sua criticidade pode ser relacionado com uma educação científica 

voltada à formação de ativistas sociais que por meio de atitudes socioambientalmente 

responsáveis dialoguem de maneira participativa por meio do exercício de uma 

cidadania ativa em prol do empoderamento social dos sujeitos. 

Também no contexto de uma educação científica objetivando o envolvimento 

dos estudantes em ações éticas, políticas que reconheçam as situações de opressão, 
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Hodson (2011) compreende que se faz necessário uma prática educativa voltada para o 

senso crítico a partir de experiências que promovam a interação entre a ciência e a 

tecnologia. Essa interação fundamenta a reflexão sobre problemas socioambientais 

locais, regionais e globais, favorecendo a concepção de formção humana integral 

também pressuposto da Educação Profissional e Tecnológica abordada neste trabalho. 

Entende-se a partir destes autores, que propostas de ensino com base em 

Questões Sociocientíficas promovem uma educação científica contextualizada para 

além de uma acumulação acrítica de conceitos através de situações didáticas que trazem 

problemáticas ambientais da realidade do estudante, aumentando o seu interesse e 

compreensão do papel do conhecimento científico no seu dia-a-dia. 

Com inspiração na pedagogia crítica de Paulo Freire (CONRADO, 2017) as 

QSCs favorecem o Letramento Científico propiciando reflexões sobre alternativas 

possíveis para superar o ensino tecnicista, ainda presente em nossas escolas, ao 

fortalecer a práxis pedagógica voltada para o desenvolvimento de conceitos, valores, 

habilidades e atitudes para que os alunos identifiquem dinâmicas política e ideológica 

para intervir em sua comunidade. Especialmente no que diz respeito à EPT tão marcada 

por políticas educacionais voltadas para a organização do trabalho pautado nos 

interesses do mercado, influenciando o processo formativo alienado da classe 

trabalhadora. 

Uma ação educativa significativa inserida no movimento CTSA a partir de 

Questões Sociocientíficas não é um trabalho pedagógico relativamente simples. Para 

uma reflexão ética e política adequada, aquele que desenvolve a proposta didática 

também necessita abdicar dos modelos tradicionais que possivelmente possam ter 

influenciado o seu percurso formativo repensando as estratégias didáticas a fim de que 

as mesmas alcancem um sentido enquanto prática social destinada à educação voltada 

para emancipação. 

Por este motivo, para organizar as informações contidas na complexidade de 

uma QSC de maneira que sejam ressaltadas a importância das diferentes culturas, 

crenças, valores, atitudes e o papel da ciência neste processo, os objetivos de 

aprendizagem carecem de estar estabelecidos de acordo com as dimensões de conteúdo 

na educação CTSA. 

 

1.5 As dimensões do conteúdo nas Questões Sociocientíficas em uma abordagem 

CTSA 
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A educação científica na perspectiva da educação CTSA considera algumas 

dimensões específicas para a seleção de conhecimentos científicos. Estes devem ser 

relevantes, como também, relacionados ao contexto social dos alunos, de modo a 

promover um ensino que além de conceitos e fatos considere também habilidades, 

técnicas, atitudes, normas e valores em uma perspectiva emancipatória. 

  Algumas abordagens pedagógicas orientadas por tendências tradicionais e 

tecnicistas (SAVIANI, 2012) reproduzem os interesses do poder hegemônico 

destinando uma educação de qualidade apenas para às elites. O movimento teórico 

crítico-reprodutivista elucida essa condição do sistema educacional, a exemplo de 

Althusser (1985) e Bordieu (2007), que tratou de pensar a educação baseada em seus 

condicionantes sociais, demonstrando o quanto a reprodução dos métodos educacionais 

transmissivo-bancários favorecem apenas a classe dominante e não aos trabalhadores, 

juntamente com seus filhos e filhas. Justamente em virtude desta relação entre 

conhecimento e poder, onde muitas vezes os saberes são subjugados, que Silva e 

Moreira (2004) salientam a importância de propostas didáticas significativa voltada para 

a criticidade e autonomia. 

 

Num mundo como este, no qual conhecimento e poder estão tão 

intimamente entrelaçados e no qual os saberes subjugam, é 

extremamente importante uma perspectiva educacional e curricular 

que permita o desenvolvimento de visões alternativas das relações de 

dominação e subordinação entre culturas e nações. (...) Uma 

perspectiva curricular que leve em conta as contribuições da crítica 

pós-colonialista deve colocar no centro do currículo atividades e 

materiais que permitam aos/às estudantes uma oportunidade de 

examinar essas relações de poder, seu caráter discursivo e as 

características produtivas do processo de representação cultural do 

outro. (SILVA; MOREIRA, 2004, p.194) 

 

Percebemos então a não neutralidade da educação demonstrando que todo 

fenômeno educativo estará direcionado para determinado posicionamento ético e 

político e diante da inexistência da imparcialidade assumida pelas abordagens de ensino 

tradicionais-tecnicistas, Freire (2011), nos alerta sobre a função social da prática 

educativa ao nos convidar a refletir sobre a nossa ação: a favor da exclusão ou da 

inclusão? A serviço de opressores ou oprimidos? 

Para contribuir com este processo reflexivo, Zabala (1998) apresenta as três 

tipologias definidas como: conceitual (o que se deve saber?), procedimental (o que se 

deve saber fazer?) e atitudinal (como se deve ser?), de maneira a estabelecer critérios 
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que orientem a prática pedagógica de acordo com os objetivos de uma formação integral 

e libertadora para os educandos, a partir deste preceito, é possível definir o que ensinar e 

por que ensinar partindo de uma compreensão de que não são considerados conteúdos 

de aprendizagem apenas os conceitos e teorias como propõe o ensino tradicional, mas 

também as capacidades afetivas, interpessoais, de inclusão social, entre outras. 

Em concordância com Zabala (1998), Conrado e Nunes-Neto (2018) afirmam 

que diante dos problemas socioambientais atuais e da necessidade de formar indivíduos 

comprometidos, responsáveis e com capacidade de atuar de maneira crítica e ativa para 

a redução ou a solução de problemáticas ambientais que afetem seu cotidiano, apenas o 

acúmulo de conhecimentos, sejam científicos, tecnológicos oferecidos pelo ensino 

tradicional-tecnicista não é suficiente. 

Precisamos explicitar em nosso currículo, a complexidade dos conteúdos e 

objetivos educacionais. Utilizando estratégias metodológicas em sala de aula que inclua 

em conjunto com os conceitos e procedimentos, valores e atitudes que questionem a 

produção científica e os interesses envolvidos neste processo. 

Neste viés, quais seriam estas dimensões e como se relacionam em uma prática 

educativa com Questões Sociocientíficas para uma educação CTSA? Aqui, seguiremos 

o entendimento de Conrado e Nunes-Neto (2018) que inspirados nos estudos de Coll e 

colaboradores (1992), Zabala (1998), Zabala e Arnau (2010), Villa e Poblete (2007), 

definiram as dimensões Conceituais, Procedimentais e Atitudinais (CPA) de 

aprendizagem para propostas de ensino com base em QSC. 

 

Figura 05: Representação das dimensões CPA do conteúdo escolar/acadêmico 
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Fonte: Conrado e Nunes-Neto (2018) 

 

Nesta representação gráfica, realizada pelos autores acima mencionados, 

visualiza-se a integração das três dimensões que podem ser perfeitamente organizadas 

em objetivos de aprendizagem para a tomada de decisão sociambientalmente 

responsável como requer uma QSC. Dependendo do momento didático estabelecido na 

proposta de ensino poderemos ter a predominância de uma determinada dimensão do 

conteúdo, o Conceitual, por exemplo, e em outros momentos a ênfase da ação 

pedagógica pode privilegiar as outras dimensões, Procedimentais e Atitudinais. No 

entanto é válido enfatizar que estas dimensões se relacionam entre si. 

 

1.6 A dimensão conceitual, procedimental e atitudinal. 

Zabala (1998) em sua obra A prática Educativa Como Ensinar, questiona a 

concepção de ensino bancária da educação tradicional focada exclusivamente nos 

conhecimentos propedêuticos, sem nenhuma intenção de juntamente com o 

conhecimento científico historicamente acumulado promover uma educação cidadã.  

O autor indica que existe certa tendência na educação brasileira, fortemente 

marcada por este viés, em generalizar a ideia de apenas os conteúdos que visam 

trabalhar conceitos e princípios podem ser considerados válidos para a aprendizagem 

dos estudantes. Porém, é necessário ir além e estabelecer conexões com as outras 

dimensões do conteúdo (ZABALA,1998). Não pretendemos aqui negar a importância 

dos conceitos, teorias e princípios a que se refere à dimensão conceitual, afinal de 

acordo com Saviani (2012) uma das funções da escola é possibilitar o acesso 

aos conhecimentos previamente produzidos e sistematizados onde a partir da 

socialização deste saber sistematizado pela educação escolar seria possível promover, a 

libertação das pessoas. 

Alguns movimentos contrários a educação emancipatória, sobretudo no atual 

governo brasileiro, que equivocadamente afirmam que a educação libertadora como a 

proposta por Paulo Freire promove “esvaziamento” dos conteúdos. Partimos da 

necessidade de uma formação integral ampliando a abordagem dos conteúdos para além 

dos aspectos cognitivos contextualizando os conceitos, princípios e técnicas com a 

realidade dos alunos. 

A seleção dos conteúdos não deve ser realizada de maneira aleatória e sim com 

base no que o indivíduo precisa aprender para enfrentar os problemas que surgem em 
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sua realidade (SAVIANI, 2012). A organização de conteúdos com base em uma prática 

educativa voltada exclusivamente para instrução favorece somente os interesses do 

mercado em uma lógica educacional reprodutora das desigualdades sociais. Trabalhar 

os conceitos com autonomia crítica, possibilita tecer relações entre ciência, tecnologia, 

sociedade e meio ambiente juntamente com valores ético-morais através de ações 

sociopolíticas promovidas pelas Questões Sociocientíficas. 

Para Conrado e Nunes-Neto (2018), no sentido da educação tradicional-

tecnicista, não se reconhece a complexidade e multidimensionalidade dos conteúdos e 

dos objetivos educacionais como propõe a dimensão conceitual, pois as estratégias e 

metodologias de ensino não permitem questionamentos acerca dos conhecimentos 

cientifico e tecnológicos, o papel destes na sociedade e as ideologias e interesses 

capitalistas envolvidos. Na ótica dos autores acima mencionados: “A dimensão 

conceitual dos conteúdos refere-se predominantemente a um campo epistemológico e 

pode ser compreendida, inicialmente, a partir de três categorias: fatos, conceitos e 

princípios” (CONRADO; NUNES-NETO, 2018, p. 95). 

Para evitar o ensino conceitualista característico do ensino tradicional-tecnicista, 

esses autores sugerem dimensionar a seleção dos conteúdos conceituais a partir das 

categorias citadas norteadas pela questão: o que os estudantes devem saber? (ZABALA, 

1998). Contelli (2020) por sua vez, revela que nesta dimensão os saberes necessários 

para a aprendizagem relacionam-se com habilidades e estratégias direcionadas para 

resolução de problemas ligados ao cotidiano dos estudantes ou lidar com as mais 

variadas possibilidades de enfrentamento. 

Retomando o entendimento de Conrado e Nunes-Neto (2018), são 

exemplificadas mais detalhadamente as três categorias que envolvem a dimensão 

conceitual ressaltando a importância da utilização das mesmas em diferentes contextos 

relacionadas com os conhecimentos prévios dos estudantes. De acordo com os referidos 

autores: 

 

• Fatos: representam informações, acontecimentos, dados, eventos ou 

fenômenos concretos que geralmente são repetidos e memorizados para 

ser posteriormente integrado na estrutura cognitiva do estudante. São de 

natureza empírica, como fenômenos particulares, e instanciações de 

padrões gerais sendo que nem sempre precisam ser compreendidos é 

suficiente que sejam memorizados e reproduzidos. 
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• Conceitos: diferente dos fatos, são mais genéricos e referem-se a 

entidades teóricas ligadas a um conjunto amplo de eventos, fenômenos 

ou fatos, ao invés de um em particular. 

• Princípios: devem ser compreendidos como elementos teóricos que 

possibilitam explicações de fatos a partir de teorias, modelos, 

generalizações ou Leis. (como as regularidades naturais, em forma de 

lei). Cumprem o papel de explicar os fatos ou fenômenos, sendo 

compostos de conceitos e instanciados em fatos. 

Sendo assim, uma intervenção didática pautada em QSC, no que se refere à 

dimensão conceitual dos conteúdos, deve considerar o estímulo dos estudantes 

juntamente com a mobilização de fatos, conceitos, princípios de maneira em contextos 

distintos daquele abordado no caso-problema em sintonia com os conhecimentos 

prévios do estudante, equilibrando as categorias presentes na dimensão conceitual para 

que não haja excesso (o que estaria reforçando o viés conceitualista do ensino 

tradicional-tecnicista), para melhor trabalhar as demais dimensões. (CONRADO; 

NUNES-NETO, 2018). 

Em relação à dimensão procedimental, Conrado (2017) afirma que são levados 

em consideração os seguintes aspectos: técnicas, procedimentos e métodos. Trata-se 

assim, de uma dimensão mais metodológica que através de ações ordenadas para 

conseguir solucionar um determinado problema. As atividades que envolvem este tipo 

de conteúdo precisam ser exercitadas de maneira que o aluno compreenda a importância 

de cada técnica para o alcance do objetivo de aprendizagem e também que os estudantes 

participem de momentos onde estas atividades sejam ensinadas e demontradas para 

posteriomente serem aplicadas (CONRADO, 2017). 

A dimensão atitudinal está relacionada aos valore éticos e políticos, envolvendo 

valores, normas e atitudes visando juízo de valor sobre determinada conduta pautada na 

ética. As atividades que simulam vivências que necessitem de reflexões sobre ações 

sociais individuais e coletivas permitem uma avaliação das próprias ações e das ações 

dos outros (ZABALA, 1998). Em um viés ético-político, reflexões sobre as ações que 

justificam determinada ação, são fundamentais para uma tomada de decisão 

questionanando os diferentes pontos de vista de maneira respeitosa, essencial ao 

pensamento crítico (CONRADO, 2017). 
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1.7 As controvérsias presentes na QSC 

A temática controversa inerente a uma Questão Sociocientífica provoca o debate 

de opiniões conflituosas principalmente em virtude do fato de que o caso-problema 

muitas vezes não pode ser resolvido apenas com foco no aspecto técnico, mas também 

se devem levar em consideração questões econômicas, sociais, culturais, ambientais, 

entre outras. (REIS, 2013). 

Por este motivo, trabalhar as três dimensões do conteúdo (CPA) de maneira 

articulada, é fundamental para uma formação cidadã crítica que permita ao indivíduo 

uma tomada de decisão a partir de argumentos que envolvem a ciência, tecnologia, 

sociedade e ambiente. Em Santos e Mortimer (2000), a tomada de decisão representa 

uma ação consciente do indivíduo por melhores condições de vida para a coletividade, 

ou melhor, tomada de decisão para uma ação social responsável.  

Para Hodson (2004), as questões controversas expressas por meio de situações-

problema, preparam os estudantes para a ação sociopolítica. Assim, tanto a tomada de 

decisão para ação social responsável quanto para ação sociopolítica compreende a 

educação científica, para além do aprendizado de conceitos e técnicas, como espaço 

para desenvolvimento de valores, exercício da democracia e promoção de ações sociais 

contextualizadas. 

O uso de casos nos permite observar possíveis tomadas de decisão, que 

envolverão, sobretudo, os elementos da dimensão atitudinal. Quando o aluno debate 

sobre razões que influenciam a tomada de decisão, além dos conhecimentos científicos 

e tecnológicos elementos de ética poderão ser colocados pelo professor (CONRADO, 

2017). Partindo deste pressuposto, o uso de casos sobre QSCs, além de aumentar o 

interesse dos estudantes pela ciência, contextualizada em situações cotidiana 

potencializando a promoção de habilidade crítica, desenvolvimento moral, empatia e 

engajamento, tanto no discurso (ZEIDLER et al., 2005). 

Porém, como nos alerta Conrado (2017), o caso por si só pode ser mal ou 

subutilizado para o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e atitudes, uma vez 

que pode ser amplo e complexo, dificultando o alcance dos objetivos de aprendizagem 

pelos estudantes. A fim de proporcionar a melhor mobilização das dimensões 

conceituais, procedimentais e atitudinais, através dos problemas sociocientíficos 
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presentes no caso, a autora em questão sugere a utilização do que chamamos de 

Questões Norteadoras. “Essas questões constituem um meio para fomentar processos 

dialógicos e de argumentação em ambientes de aprendizagem, sobretudo quando 

relacionam o caso aos objetivos de aprendizagem.” (CONRADO, 2017, p.88). 

Com a finalidade de direcionar o trabalho de uma QSC, elaboram-se perguntas, 

que chamamos de Questões Norteadoras ou Orientadoras (CONTELLI, 2020), pensadas 

no sentido de orientar os processos de aprendizagem, no tocante à mobilização das 

dimensões CPA dos conteúdos. As perguntas são projetadas no sentido de possibilitar a 

argumentação e o pensamento crítico. A seguir o modelo de Conrado (2017) para 

compreender o papel das Questões Norteadoras: 

Quadro 1 – Exemplos de questões norteadoras para discussão de relações CTSA de um 

caso sobre uma QSC na perspectiva de Conrado (2017). 

Que decisão você tomaria com relação ao caso? Por quê? 

O estudo de casos em sala de aula nem sempre exigirá uma tomada de decisão pelos 

estudantes, pois a resolução do caso poderia ser simplesmente a compreensão de 

relações CTSA ou, também, o caso poderia ser utilizado apenas para contextualizar 

socialmente um tema e aproximar este do estudante, com vistas a aumentar o 

interesse pelos conteúdos relacionados. Desse modo, esse tipo de questão geral é 

relevante por, no mínimo, três razões: 

a) explicitar a tomada de decisão auxilia no posicionamento dos estudantes, o que 

contribui para seu engajamento com a QSC e, em certa medida, reforça a importância 

da participação deles enquanto atores sociais; b) a tomada de decisão exige algum 

tipo de justificativa, o que auxilia na exposição dos conteúdos considerados 

relevantes pelos estudantes, além de indicar a relevância do conteúdo aprendido para 

a resolução de problemas socioambientais; c) promove discussões e explicitação de 

valores que orientam as decisões e possibilidades de 

ações sobre o caso. 

Que conhecimentos científicos e tecnológicos são relevantes para a compreensão e 

a 
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tomada de decisão sobre o caso? 

Sugerimos essa questão geral, envolvendo conteúdos relacionados à ciência e à 

tecnologia como um modo de direcionar, explicitamente, esses conteúdos, ainda de 

modo geral, para os estudantes. Isso é fundamental, pois, muitas vezes, os estudantes 

não conseguem distinguir os conhecimentos de ciência e tecnologia que devem ser 

entendidos e aplicados para a compreensão e a solução do caso. Questões mais 

específicas, sobre conteúdos relacionados diretamente com os objetivos de ensino e 

de aprendizagem do contexto escolar podem derivar 

dessa questão geral. 

Que condicionantes sociais e ambientais são relevantes para a compreensão e a 

tomada de decisão sobre o caso? 

Esse tipo de questão geral contribui para que os estudantes percebam que apenas 

conhecimentos científicos e tecnológicos não são suficientes para a compreensão e a 

resolução de um caso sobre uma QSC, uma vez que ela envolve questões sociais 

complexas. Além disso, o componente ambiental está sempre presente, pois nossa 

sobrevivência enquanto organismo (e enquanto ser social) depende de condições 

ambientais mínimas, relacionadas com interações que nós estabelecemos com outros 

seres e com a natureza. Assim, aspectos culturais, éticos, políticos, econômicos, 

ambientais, etc. vão influenciar a escolha de determinados conteúdos para a 

compreensão do caso e caminhos para a solução do caso. A questão geral pretende 

explicitar alguns desses componentes, que poderão ser aprofundados em questões 

mais específicas, de acordo com os objetivos de ensino e de aprendizagem 

estabelecidos. 

Quais as consequências socioambientais de sua decisão? 

Sugerimos essa questão geral para indicar a importância da reflexão por parte dos 

estudantes sobre a responsabilidade de nossas decisões e ações, explicitando questões 

éticas e políticas, nas consequências para o sujeito que toma a decisão e para outros 

(como outros seres vivos e a natureza). Dessa forma, os estudantes poderão discutir, 

refletir e fazer juízo moral sobre as diferentes consequências possíveis de suas 

decisões. Esse é um exercício interessante que, inclusive, contribui para avaliar se a 
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decisão tomada, de fato, contribui para a resoluçãodo caso. 

Fonte: (CONRADO, 2017, p.91) 

A partir da interpretação das Questões Norteadoras exemplificadas no quadro 

acima, destacamos a necessidade de uma formação integral do estudante, para além dos 

processos cognitivos (ZABALA, 1998) considerando conteúdos de aprendizagem que 

não apenas se referem à dimensão conceitual, mas também as demais dimensões do 

conteúdo fundamentais para o desenvolvimento da autonomia por meio da 

argumentação e do pensamento crítico.  
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Quando se pergunta ao estudante ‘Que decisão você tomaria com relação ao 

caso? Por quê?/ Que condicionantes sociais e ambientais são relevantes para a 

compreensão e a tomadade decisão sobre o caso? Ou Quais as consequências 

socioambientais de sua decisão? Pretende-se que ele analise em uma perspectiva crítica 

e ética sua tomada de decisão que exige justificativa, adquirindo uma posição 

sociopolítica, considerando assim a dimensão atitudinal do conteúdo.  

A dimensão conceitual e procedimental fica clara na questão: Que 

conhecimentos científicos e tecnológicos são relevantes para a compreensão e 

atomada de decisão sobre o caso? Aqui, possibilita-se junto ao educando um trabalho 

pedagógico tanto na dimensão conceitual, em uma ação que claramente solicita a 

distinção entre conhecimentos em ciência e conhecimentos tecnológicos, como a 

dimensão procedimental, pois para chegar a esta distinção o estudante certamente 

precisará contextualizar o assunto através de procedimento de pesquisa em bancos de 

dados científicos.  

A partir dos fundamentos teóricos aqui apresentados discutimos com base na 

literatura sobre a abordagem CTSA e o uso de QSC, juntamente com a perspectiva 

dialógica freireana as coerências entre pressupostos da formação humana integral, 

métodos e finalidades do letramento científico para promover a formação de cidadãos 

socioambientalmente responsáveis. A seguir, no próximo capítulo, apresentaremos mais 

detalhadamente a questão sociocientífica elaborada para os fins da pesquisa realizada, 

juntamente com o caso controverso e as questões norteadoras da QSC relacionadas com 

as dimensões conceituais, atitudinais e procedimentais. 
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CAPÍTULO 2 

 

O PERCURSO METODOLÓGICO: a construção do caminho 

 

A produção do conhecimento científico perpassa pela escolha e construção do 

caminho a ser percorrido, a partir dos objetivos que o pesquisador pretende alcançar. 

Partindo deste pressuposto, o percurso metodológico vai além da descrição reducionista 

de técnicas para produção de dados (GONSALVES 2001). Ele indica antes de tudo, o 

embasamento conceitual do pesquisador para compreender a relação entre sujeito e 

objeto do conhecimento uma vez que, a validade da trajetória metodológica irá 

depender da escolha teórica realizada. 

O caminho então escolhido requer estudo e planejamento, exigindo de quem 

pesquisa organização do método e de técnicas de maneira ética e responsável a fim de 

que seja possível alcançar uma resposta para o problema da investigação e 

consequentemente contribuir para a construção do conhecimento científico com 

relevância social. No entanto, embora a produção científica seja elaborada a partir do 

estudo com o seu rigor metódico, sua validade tem caráter provisório já que pode ser 

revisitado inúmeras vezes e consequentemente reformulado, logo não é uma “verdade 

absoluta”. 

Deste modo, é possível considerar que sendo a pesquisa um processo de busca 

que surge da curiosidade e da necessidade do pesquisador por respostas ao problema 

investigado (LUDKE; ANDRÉ, 1986), o conhecimento científico produzido estará 

consequentemente vinculado a um paradigma que orienta a visão de quem pesquisa. No 

caso deste estudo, o modelo adotado parte de uma reflexão que considera as 

especificidades e múltiplas influências inerentes ao contexto histórico-cultural que estão 

presentes realidade estudada, retratando o ponto de vista dos sujeitos envolvidos no 

processo investigativo.  

Assim, este capítulo apresenta o caminho metodológico construído por esta 

investigação, juntamente com os conceitos centrais da abordagem escolhida que não 

está necessariamente voltada para representatividade numérica e não separa o sujeito 

participante da pesquisa e objeto de estudo. Nesta proposta, o pesquisador é também 
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sujeito e objeto de uma investigação que busca por meio de aproximações com o real 

um maior entendimento para intervir na realidade estudada. 

 

2.1 Abordagem metodológica 

Entendendo que pesquisa científica recorre a procedimentos sistemáticos e 

criteriosos cujo objetivo é realizar a descoberta e interpretação de fatos de uma 

realidade específica, faz-se necessário delimitar uma abordagem investigativa adequada 

ao objeto de pesquisa em questão. Contrariando o paradigma científico moderno que 

pressupõe que o conhecimento válido é apenas aquele pode ser “medido” por meio de 

quantificações, a complexidade dos fenômenos humanos e sociais permitem análises 

que diferem do modelo científico hegemônico sem perder, no entanto, sua validade e 

confiabilidade.  

Neste viés, a metodologia proposta neste estudo está pautada nas contribuições 

teóricas da pesquisa qualitativa compreendida por Minayo (2001), como aquela que 

busca questões específicas e pormenorizadas que não podem ser mesuradas ou 

quantificadas. A opção por esta vertente metodológica se justifica em virtude do fato de 

que a ação humana é subjetiva e por ser o estudo qualitativo segundo Denzin e Lincoln 

(2006), aquele que compreende melhor as sutis variações da experiência humana, 

respeitando as interpretações oferecidas pelos participantes da pesquisa. 

Para Boaventura de Sousa Santos (2008), a crise do paradigma dominante, 

pautado na racionalidade científica, ocasionado pelas novas configurações sociais e 

teóricas nos levou a traçar reflexões acerca da urgente necessidade de repensar as bases 

teóricas educacionais, uma vez que, a ação humana é subjetiva e necessita ser concebida 

para além dos moldes da ciência moderna. Assim ao apontar o aprofundamento do 

conhecimento proporcionado pela revolução científica foi possível verificar a 

fragilidade dos pilares que fundamentam o modelo cartesiano. 

Desta forma, o campo das ciências humanas e consequentemente o da Educação, 

começam a perceber a necessidade de consolidar uma metodologia e referenciais 

teóricos próprios, pois os fatos sociais repletos de subjetividade não podem ser descritos 

ou evidenciados nos moldes das ciências naturais, elucidando assim a importância de 
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propor caminhos para compreender a ação humana a partir dos sentidos que os sujeitos 

conferem às suas ações (SANTOS, 2008). 

Tal importância é evidenciada por Moraes (2012), quando afirma que o 

paradigma emergente denominado por Santos (2008) se baseia no resgate da 

subjetividade humana a partir da noção de totalidade onde tudo é proximal, extingue-se 

a certeza científica absoluta, não sendo possível ao pesquisador no decorrer da 

investigação libertar-se de sua subjetividade. Nesta perspectiva, a pesquisa qualitativa 

parte de um paradigma científico e social onde a dicotomia entre sujeito e objeto não 

tem sentido e o processo de conhecimento ocorre em uma relação dialética entre esses 

dois elementos, possibilitando uma metodologia investigativa mais adequada às 

pesquisas em educação propiciando apreensão do real em suas múltiplas dimensões.  

  Assim, o elemento humano, as pessoas participantes de uma análise sobre uma 

questão social têm um papel fundamental na abordagem qualitativa levando em 

consideração que “os dados são coletados através da descrição feita pelos sujeitos” 

(MARTINS, 2000, p.58). Há, portanto, uma relação direta entre sujeito e objeto, o que 

permite trazer clareza sobre a forma como o sujeito interpreta e atribui significados ao 

fenômeno, fugindo a qualquer manifesto de neutralidade no processo investigativo. Para 

Bogdan e Biklen (1994), a abordagem qualitativa contribui para a compreensão de 

problemas no campo educacional, conferindo rigor científico por meio de suas análises. 

  No entendimento de Lüdke e André (1986), a abordagem qualitativa possui um 

foco maior no processo do que nos resultados, visando à construção de uma teoria sobre 

o objeto em questão. Por sua vez, Lima JR. (2012) revela que há um dinamismo próprio 

envolvendo sujeito e objeto investigado, isto é, uma configuração que permeia suas 

especificidades, sejam elas derivadas de aspectos sociais, econômicos, culturais, 

políticos, raciais ou estritamente da realidade, afinal, falar na formação do sujeito da 

educação implica em reconhecer tais fatores e sua importância para o ambiente escolar e 

não-escolar. 

Sendo esta uma pesquisa que busca interpretar a realidade estudada, onde 

pesquisador é também participante juntamente com os demais sujeitos pesquisados, 

Pereira (2013), ressalta que no estudo de caráter qualitativo este é um importante 

referencial afinal, o pesquisador está envolvido em todas as etapas da pesquisa desde a 

escolha das estratégias, do método de coleta e de análise dos dados, até a conclusão dos 
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resultados obtidos, levando aquele que pesquisa a apresentar também o seu olhar 

enquanto sujeito do processo.  

Ao optar pela abordagem qualitativa evidencia-se que o objetivo central deste 

trabalho não consiste em representatividade estatística. Ao contrário, parte da 

importância do aprofundamento da compreensão da subjetividade de um grupo social 

específico a fim de explicar a realidade vivenciada pelos sujeitos, que está envolvida em 

um universo de significados, crenças e valores a partir de dados empíricos impossíveis 

de serem quantificados pelo modelo científico hegemônico quantitativo. 

2.2 O contexto da pesquisa 

O campo de estudo desta investigação, foi o curso Técnico de Meio Ambiente 

oferecido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) 

campus Valença. Criado em 2008, o IF Baiano é uma instituição pública federal, de 

ensino médio e superior centrado na Educação Profissional e Tecnológica nas suas 

diferentes modalidades. Contribuindo assim por meio da tríade: ensino-pesquisa-

extensão, para o desenvolvimento social e econômico do país. 

Embora a criação dos Institutos Federais date de 2008, na segunda gestão do 

governo Lula, a partir da lei nº 11.892/08 (BRASIL, 2008) as atividades educativas do 

campus Valença tiveram início em 1980 enquanto unidade da antiga EMARC 

oferecendo cursos de extensão rural e também formação técnica de nível médio. 

(BRASIL, 2005). Os Institutos Federais (IFs) resultam, de acordo com (RAMOS, 2014), 

dos debates realizados com a sociedade civil destinado a reconstruir a política pública 

voltada para a Educação Profissional e Tecnológica, institucionalizando-a.  

É também a partir deste movimento de luta política, em prol de uma educação 

profissional integral articulada com a educação básica, que em 2004 se alcança a tão 

sonhada revogação do Decreto 2.2008/97 que separava o ensino médio da educação 

profissional. Acerca do referido decreto (MOURA, 2014) reflete sobre os efeitos 

perversos, provocados por ele, para a educação brasileira ao separar a última etapa da 

educação básica da educação profissional e que a vigência do Decreto 5.154/04 que o 

substitui, trouxe novas possibilidades de aproximação do ensino médio com a educação 

profissional. 
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Figura 1:Mapa de Localização dos Campi do IF Baiano e de seus polos de Educação a 

Distância, segundo os Territórios de Identidade do estado da Bahia (IF Baiano, 2019).  

A partir de uma nova concepção da Educação Profissional e Tecnológica e o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano surge com sua 

especificidade pedagógica voltada para a formação nas áreas de Ciências Agrárias e 

Ambientais uma vez que este IF nasce por meio da integração das Escolas Agrotécnicas 

da Bahia juntamente com as unidades da Escola Média de Agropecuária Regional da 

Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (EMARC), vinculadas a 

CEPLAC1, dando assim origem ao IF Baiano. 

Além dos cursos técnicos de nível médio, as antigas EMARCs, promoveram e 

difundiram diferentes tecnologias no meio rural, beneficiando as regiões onde estavam 

situadas. A continuação deste legado segue atualmente por meio do trabalho de 

excelência desenvolvido pelo IF Baiano. Segundo (Lordelo, 2019), juntamente com a 

Reitoria em Salvador/Ba, compõe o referido instituto 14 campi: Alagoinhas, Bom Jesus 

da Lapa, Catu, Governador Mangabeira, Guanambi, Itaberaba, Itapetinga, Santa Inês, 

Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas Uruçuca, Valença e Xique-Xique; além 

de uma Unidade Avançada, no município de Medeiros Neto, (extensão do campus 

Teixeira de Freitas) e 13 polos de Educação à Distância. Abaixo, temos o mapa 

representando a abrangência do IFBaiano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira – Atua na área de ensino, pesquisa e extensão, 
capacitação e apoio ao desenvolvimento da cadeia produtiva do cacau.  
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O Campus Valença, do IF Baiano está situado no Território de Identidade do 

Baixo Sul da Bahia ocupando uma área física de 13 hectares, com grande área verde 

preservada. O prédio onde ocorrem as aulas possui 12 salas de aula; Biblioteca; Cantina; 

Fonte: ifbaiano.edu.br (PDI/IFBAIANO, 2019)   

 

http://ifbaiano.edu.br/
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12 salas para atividades acadêmicas e administrativas; Refeitório com capacidade para 

80 pessoas; uma Sala de Projeção, para as atividades com projetor e reprodução de 

filmes; uma Sala de Informática com 16 computadores conectados à internet; um 

laboratório de práticas de Ensino e um Auditório com capacidade para 

aproximadamente 160 pessoas. Conta ainda com sua unidade educativa do campo que 

fica a cerca de 7 Km da sede. Vale ressaltar que esta unidade do campo se encontra uma 

Área de Preservação Permanente (APP) e uma Área de Reserva Legal. Abaixo a foto do 

interior do IF Baiano campus Valença. 

Figura 02: Interior do IF Baiano campus Valença 

 

. 

O curso Técnico em Meio Ambiente é o único oferecido na modalidade 

subsequente (destinado a quem já concluiu o ensino médio) de maneira presencial. Os 

cursos na área de Agropecuária e Agroecologia ocorrem na modalidade integrada e os 

cursos técnicos em Vendas e Secretariado acontecem n modalidade à distância. Em 

nível de graduação é oferecido a Licenciatura em Ciências Biológicas além de três Pós-

 Fonte: Elaborado pela autora 
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graduações lato sensu: Leitura e Produção de Texto; Meio Ambiente; e Relações 

Étnico-raciais e Cultura Afro-brasileira na Educação. 

Ancorado em fundamentos que privilegia a formação humana, o trabalho como 

princípio educativo, visa habilitar profissionalmente o estudante em Técnico em Meio 

Ambiente e assim oportuniza a formação de profissionais de maneira integral 

aprimorando sua leitura de mundo possibilitando uma reflexão crítica sobre a 

diversidade dos sujeito e as dimensões social, econômica e ambiental do território de 

identidade do Baixo Sul. Adota a Educação Ambiental em uma abordagem transversal 

que ao permear todo o currículo oportuniza uma formação alinhada com os dispositivos 

legais de proteção e inovação para o meio ambiente. 

Para essa região a formação de profissionais nesta área é de extrema importância 

uma vez que, com a população estimada em 97.233 habitantes (IBGE, 2010), a 262 

quilômetros da capital baiana, abriga três comunidades pesqueiras sendo uma na sede 

do município no bairro do Tento e duas nos Distritos de praia do Guaibim e comunidade 

de Cajaíba. Segundo o IBGE (2010) as principais atividades econômicas da cidade 

baseiam-se no setor primário da economia que incluem a agricultura, pecuária e a pesca. 

O território do município de Valença, em virtude da sua geografia litorânea e 

grande extensão de manguezais, teve na atividade pesqueira uma vocação natural, que 

faz parte da construção da identidade do seu povo. A pesca artesanal representa 

importante aspecto econômico, social e cultural do município. Especificamente em 

relação a prática da mariscagem que é exercida em sua grande maioria por mulheres das 

comunidades tradicionais pesqueiras, após a captura e beneficiamento dos mariscos, 

observa-se o descarte inadequado dos resíduos desta atividade produtiva. O acúmulo de 

conchas causa um sério impacto ambiental, provocando desequilíbrios nos ecossistemas. 

Esse problema, dentro do entendimento da Educação Profissional em que o 

contexto social está incluído no currículo escolar, potencializa abordagens pedagógicas 

que buscam soluções ambientalmente adequadas dentro das instituições de ensino. 

Estas, por meio de práticas educativas e tecnológicas que integram os conhecimentos 

tradicionais e acadêmicos ao planejamento e execução de ações para conservação 

ambiental, devem assumir seu compromisso com a sustentabilidade. E é partindo deste 

entendimento, que se optou pelo curso Técnico em Meio Ambiente do IF Baiano 
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campus Valença como campo empírico de pesquisa, justamente pelo seu potencial de 

ação transformadora na sociedade e seu vínculo com o pleno exercício da cidadania. 

2.3 Sujeitos da pesquisa  

 Ao propor a amostra que constitui os sujeitos participantes desta pesquisa, 

levam-se em consideração os estudos de (MINAYO, 2017) sobre as recorrentes 

questões envolvendo amostragem em pesquisas qualitativas. De acordo com a referida 

pesquisadora, um dos principais questionamentos é: até que ponto uma quantidade 

relativamente pequena de entrevistas, por exemplo, realizada com um grupo restrito e de 

maneira intersubjetiva pode ser considerado dado científico? Sabemos que o tema 

amostragem é de fato muito importante, porém é preciso estar atento às especificidades 

da pesquisa qualitativa para não adotar enquanto parâmetro os pressupostos 

quantitativos ciência hegemônica como o único de credibilidade metodológica. 

(MINAYO, 2017). 

Ainda de acordo com Minayo (2017), em pesquisa qualitativa para garantir que 

uma amostra seja suficiente e fidedigna ela deve estar diretamente vinculada à dimensão 

do objeto articulando-se com a escolha do grupo a ser pesquisado, acompanhado por 

observação participante. Turato (2003) por sua vez, corrobora neste sentido ao 

considerar que na abordagem qualitativa a questão da quantidade merece importância 

secundária em relação à questão quem se investiga. Com base na amostragem 

intencional o pesquisador possui liberdade para selecionar os sujeitos que possuem 

como requisito características-chave em comum para que possam contribuir com seu 

estudo. 

 No caso desta investigação, os sujeitos participantes são seis estudantes da 

turma do último período do curso Técnico em Meio Ambiente modalidade subsequente 

do Instituto Federal Baiano campus Valença-Ba. Foram considerados critérios de 

seleção comum a todos os participantes: ser aluno devidamente matriculado no IF 

Baiano Campus Valença no curso subsequente de Meio Ambiente, ter o desejo e 

disponibilidade de participar da pesquisa. Na forma subsequente os estudantes já 

possuem ensino médio completo e diferente da modalidade integrado em que ocorre o 

encerramento da última etapa da educação básica juntamente com ensino Profissional, 

cursam somente a formação técnica o que consequentemente irá conferir a este 

estudante o certificado de Técnico de Nível Médio. 
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Todos os participantes realizaram a leitura e concordaram em assinar o Termo de 

Livre Consentimento Esclarecido (TLCE) de acordo com o que é preconizado na 

resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). O documento em questão 

foi disponibilizado e assinado virtualmente por meio dos instrumentos Google forms® e 

Google Docs® respectivamente através do campo “li e aceito” que foi devidamente 

assinalado. O termo também demonstrou que se trata de um trabalho voluntário e que a 

qualquer momento caso deseje poderia haver desistência da participação na pesquisa 

O curso Técnico em Meio Ambiente durante esta pesquisa foi oferecido no 

campus de Valença somente nesta modalidade. Tem como objetivo a formação de 

profissionais que atuam na promoção da qualidade ambiental possuindo a duração de 

um ano e meio e recebe estudantes de Valença e de diversas cidades que compõe o 

território de identidade do Baixo Sul. 

2.4 Procedimentos 

A construção de uma pesquisa perpassa pela escolha de instrumentos e técnicas 

que devem ser selecionados de acordo, entre outros aspectos, com o problema a ser 

investigado e o objeto de estudo. Dentre os variados métodos e técnicas que podem ser 

utilizados, aqueles que serão escolhidos pelo pesquisador precisam favorecer o 

entendimento, organização e interpretação dos dados obtidos. Exige, de acordo com 

Lakatos e Marconi (2003), paciência, perseverança, um preparo cuidadoso dos 

instrumentos utilizados e um atencioso registro dos elementos coletados. 

A fim de conhecer as possíveis contribuições de uma sequência didática pautada 

em uma questão sociocientífica sobre gestão de resíduos da mariscagem, com 

estudantes do curso de meio ambiente do IFBAIANO campus Valença, esta 

investigação foi desenvolvida através de estudo bibliográfico, análise documental e 

pesquisa de campo por meio de encontros remoto utilizando plataformas virtuais, pois, 

em virtude da pandemia do coronavírus no período em que transcorreu este estudo, 

medidas sanitárias foram adotadas para preservar a saúde de todos os envolvidos no 

processo de pesquisa. 

Através do estudo bibliográfico buscou-se compreender as contribuições de 

Questões Sociocientíficas para uma pratica educativa emancipatória e sua relação com 

os fundamentos da formação humana integral. Por meio da análise documental realizou-

se o minucioso estudo do Projeto Pedagógico do Curso de Meio Ambiente do Instituto 
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Federal Baiano campus Valença (PPC) para melhor entender os objetivos do curso e 

favorecer a elaboração do produto educacional de acordo com o eixo norteador da 

proposta curricular. 

Para o desenvolvimento da pesquisa de campo, os instrumentos para a coleta de 

dados foram a observação participante e o uso de questionários. O primeiro instrumento 

permitiu a pesquisadora analisar comportamentos que os sujeitos participantes podem 

não perceber, mas que certamente emitem respostas importantes sobre a questão 

estudada e, por conseguinte, permitem captar os significados que os indivíduos atribuem 

as suas vivências. Por sua vez, o segundo instrumento enquanto técnica de coleta 

possibilita uma melhor compreensão das opiniões e interesses dos estudantes 

participantes. 

2.5 O estudo bibliográfico 

O estudo bibliográfico é uma etapa primordial que antecede a pesquisa de campo 

possibilitando ao pesquisador um aprofundamento crítico acerca do problema de 

pesquisa, por meio de uma análise e organização criteriosa das principais fontes 

publicadas sobre objeto de investigação. Ao estabelecer um diálogo com diferentes 

autores foram construídas as bases conceituais necessárias para fundamentar o trabalho 

realizado bem como auxiliar o processo de interpretação dos dados em uma dimensão 

teórica e prática. 

A partir da análise de fontes secundárias foram realizados fichamentos e 

anotações que auxiliaram o planejamento e a construção das etapas posteriores da 

pesquisa. Afinal, é fundamental que o pesquisador alcance um entendimento mais 

amplo do que pretende investigar, o que certamente não seria possível indo diretamente 

a campo sem o estudo exploratório. Neste sentido, esta fase foi conduzida com o 

máximo de cuidado uma vez que, o estudo das fontes sem o determinado rigor traz o 

risco da abordagem de dados que foram processados de maneira equivocada. Sendo 

assim, o referencial teórico foi cuidadosamente selecionado assegurando-se das 

condições em que os dados contidos nessas fontes foram obtidos. 

A interconexão estabelecida entre os autores definiu os pressupostos teóricos, 

categorias e conceitos utilizados para definir aquilo que Minayo (2001) compreende 

como base de sustentação para o diálogo entre o pesquisador e a realidade a ser 

investigada. A partir deste estudo exploratório, elementos importantes emergiram para 
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melhor compreensão das contribuições de propostas de ensino de caráter interdisciplinar 

e emancipatório. 

2.6 Análise Documental 

Considerada uma técnica importante na pesquisa qualitativa, a análise 

documental de acordo com Lüdke e André (1986), é bastante valiosa para 

complementar informações adquiridas por outras técnicas, ou para desvelar novos 

aspectos do problema investigado. Ao analisar documentos que podem ser de fontes não 

escritas (fotos ou filmes) ou como no caso deste trabalho de fontes escritas (documento 

oficial/projeto), revela-se a intenção de contextualizar as informações coletadas. 

É nesta perspectiva que Flick (2009), nos diz que embora o conteúdo do 

documento seja importante, aquele que pesquisa em uma abordagem qualitativa deve 

considerar especificamente o contexto, a utilização e função dos documentos. O caráter 

subjetivo deste tipo de análise requer um trabalho cuidadoso, pois implica em um estudo 

que objetiva compreender a construção do documento analisado, a partir da ótica de 

quem os produziu juntamente concepção política que permeou esta construção. 

O momento de escolha de qual documento utilizar no processo de análise não 

ocorre segundo Lüdeke e André (1986) por mero acaso. Existe uma intencionalidade 

por parte do pesquisador guiando esta seleção. Com o intuito de identificar no Projeto 

Pedagógico do Curso Técnico em Meio Ambiente (PPC/Meio Ambiente) do IF Baiano 

campus Valença, os aspectos que constituem os princípios norteadores de sua proposta 

curricular, realizou-se a análise do referido documento buscando informações 

importantes para a melhor compreensão do alinhamento político-pedagógico do curso. 

Etapa importantíssima para a construção do produto educacional: a sequência didática 

pautada em uma questão sociocientífica. 

2.7 Caracterização da estratégia de Intervenção Pedagógica 

O processo de aplicação e os resultados obtidos por meio do produto educacional 

fruto desta pesquisa serão descritos posteriormente de forma mais detalhada em capítulo 

específico. No entanto, convém inserir seu processo de construção como parte do 

percurso metodológico. Sendo assim, a estratégia de intervenção pedagógica abordada 

no presente estudo, foi desenvolvida no âmbito do componente curricular Prática de 

Pesquisa Orientada, que compõe o grupo de componentes curriculares obrigatórios do 
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curso de Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal Baiano 

campus Catu – instituição de ensino brasileira, localizada no estado da Bahia.  

Ao longo da referida disciplina foi elaborada uma sequência didática baseada em 

caso-problema socioambiental relacionada à gestão de resíduos da mariscagem mais 

especificamente das conchas de moluscos bivalves descartados durante o trabalho de 

beneficiamento do marisco realizado por marisqueiras de Valença-Ba.  

Neste viés, a questão sociocientífica teve como base a melhoria da prática 

produtiva da mariscagem e sustentabilidade ambiental ao tratar sobre a gestão dos 

resíduos oriundos desta atividade, com a finalidade de reduzir os impactos gerados pelo 

descarte inadequado das conchas dos mariscos.  

A proposta de ensino foi construída para ser aplicada com os estudantes do curso 

de Meio Ambiente do Instituto Federal Baiano Campus Valença na modalidade de 

ensino remoto atendendo os protocolos de segurança uma vez que é de fundamental 

importância preservar a saúde dos estudantes por meio do distanciamento social em 

virtude da pandemia de COVID-19 que estamos vivenciando. No entanto, cabe ressaltar 

que com as devidas adaptações, também pode ser aplicada em outros segmentos e 

modalidade de ensino formal assim como em ambientes não formais de ensino, a 

exemplo de associações de pescadores e marisqueiras de maneira remota ou não. 

No processo de elaboração da sequência didática, foram preconizados alguns 

pressupostos metodológicos e pedagógicos defendidos, por Clement (2004), Villa e 

Poblete (2007), Conrado, El-Hani e Nunes-Neto (2019) a fim de que a seleção de 

atividades em uma intervenção didática com base em Qustão Sociocientífica promova 

uma aprendizagem significativa ao estimular o processo de letramento científico com 

base em uma proposta de ensino referenciada como modelo de inovação pedagógica 

envolvendo valores, atitudes e competências para uma formação integral (VILLA; 

POBLETE, 2007). Desta forma, consideramos as dimensões Conceituais, 

Procedimentais e Atitudinais (CPA) aliadas à seleção de conhecimentos científicos 

relevantes relacionados ao contexto social dos alunos de modo a promover um ensino 

além de conceitos e fatos considere também habilidades, técnicas, atitudes, normas e 

valores. 

Para a construção de uma prática pedagógica envolvendo conteúdos com base 

nas dimensões CPA de forma a promover critérios que orientem o fazer pedagógico e 
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no caso de uma prática educativa orientada por uma questão sociocientífica que busca a 

formação integral dos sujeitos, foi necessário compreender o que se pretende com os 

temas a serem trabalhados. Recorreu-se a Conrado, El-Hani e Nunes-Neto (2019) que 

apresentam as estratégias de cinco fases inspirados no trabalho Madeline Hunter (1993) 

adaptando a didática de três fases de Derek Hodson (2011, 2018). O modelo de cinco 

foi o adotado por esta pesquisa na elaboração e posterior aplicação da sequência 

didática pautada em uma questão sociocientífca. Para estes autores, o modelo teórico de 

Hodson promove a abordagem curricular em QSC visando letramento científico crítico, 

relacionando a capacidade dos indivíduos em tomar decisões responsáveis em sintonia 

com o bem estar social e ambiental. (CONRADO, EL-HANI, NUNES-NETO, 2019).  

Cabe salientar que a sequência didática com base em questão sociocientífica foi 

construída considerando a flexibilidade, pois esta abordagem não desconsidera os 

aspectos relativos ao contexto de onde está sendo aplicada a proposta de ensino. A 

prática de ensino de uma questão ambiental controversa seguindo o modelo de cinco 

fases permite aplicar uma ou mais questões sociocientíficas, dependendo da 

complexidade do caso controverso ou da necessidade da mobilização de conteúdos 

(CONRADO, EL-HANI, NUNES-NETO, 2019). 

2.8 A observação participante 

Na pesquisa em Educação, esta técnica representa, isoladamente ou associada a 

outros instrumentos, um valioso mecanismo para coleta de dados. Elemento básico de 

uma investigação científica transcende o ver e o ouvir debruçando-se sobre o fenômeno 

que se pretende estudar com maior profundidade.  

No entendimento de Pereira (2017), no campo da pesquisa qualitativa a 

observação é um dos instrumentos mais importantes em virtude do fato de proporcionar 

um contato direto entre o pesquisador e os sujeitos participantes da pesquisa. Por meio 

desta relação mais próxima situamos e orientamos o nosso entendimento sobre o 

fenômeno estudado de uma maneira mais intensa contribuindo para que novas 

categorias emerjam. 

A aproximação gradual com o contexto da investigação proporcionada pela 

observação, induz aquele que observa a captar determinados aspectos da realidade 

extraindo o máximo de abstrações possíveis de um fato ocorrido no campo de estudo ou 

a partir de um diálogo ou resposta dada pelo sujeito participante da pesquisa.  
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É inegável que para captar os aspectos do real fazemos uso dos nossos sentidos, 

porém isto não significa que técnica de observar consiste apenas naquilo que se 

apreende por meio da audição e visão. Marconi e Lakatos (2003) ressaltam que é 

preciso examinar de maneira minuciosa os fatos ou fenômenos que se deseja conhecer. 

Como ponto de partida da investigação de cunho social, auxilia a identificação e 

obtenção de provas sobre elementos que muitas vezes os sujeitos não possuem 

consciência, mas apresentam o comportamento orientado por eles. 

Como habilidade científica, requer técnicas, ou seja, planejamento rigoroso e 

preparo por parte do pesquisador que deve ter em mente de forma clara seus objetivos e 

a questão que norteia sua investigação para observar determinado contexto. Assim como 

outras técnicas de pesquisa além de vantagens a observação também possui limitações. 

Recorre-se novamente a Marconi e Lakatos (2003) para apresenta-los: 

Vantagens: 

a) Possibilita meios diretos e satisfatórios para estudar uma ampla 

variedadede fenômenos. 

b) Exige menos do observador do que as outras técnicas. 

c) Permite a coleta de dados sobre um conjunto de atitudes 

comportamentais típicas. 

d) Depende menos da introspecção ou da reflexão. 

e) Permite a evidência de dados não constantes do roteiro de 

entrevistas ou de questionários. 

Limitações: 

a) O observado tende a criar impressões favoráveis ou desfavoráveis 

no observador. 

b) A ocorrência espontânea não pode ser prevista, o que impede, 

muitas vezes, o observador de presenciar o fato. 

c) Fatores imprevistos podem interferir na tarefa do pesquisador. 

d) A duração dos acontecimentos é variável: pode ser rápida ou 

demorada e os fatos podem ocorrer simultaneamente; nos dois casos, 

toma-se difícil a coleta dos dados. 

e) Vários aspectos da vida cotidiana, particular, podem não ser 

acessíveis ao pesquisador. 

(LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 191) 

 

Para aproveitar as vantagens e evitar que possíveis limitações, acima 

mencionadas, ocorram durante o desenvolvimento da observação para coleta de dados, 

mais uma vez se enfatiza a importância dos critérios e exigências que precisam ser 

considerados para que este processo de busca não ocorra de maneira aleatória. O 

observador não deve desviar dos objetivos do seu estudo tendo em mente que esta 

técnica carece de estar claramente relacionada com o objeto de pesquisa para que este 

instrumento seja válido cientificamente.  
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A exigência deste rigor científico que valida e torna a observação um 

instrumento fidedigno de investigação científica (LUDKE; ANDRÉ, 1986), não impede 

de acordo com Pereira (2017,) a presença dos mais variados modos de observação. 

Neste viés, como as técnicas de observação variam de acordo com as circunstâncias da 

pesquisa, se faz necessário adotar a modalidade que melhor se adeque a sua proposta de 

estudo. 

Especificamente no caso deste trabalho, tratando-se da aplicação de uma 

proposta de ensino com os estudantes da turma de Meio Ambiente do IF Baiano, a 

pesquisadora atuou junto aos estudantes no decorrer das diversas etapas da sequência 

didática e assim o modelo que sem dúvida apresentou-se como mais adequado aos 

objetivos propostos foi a observação participante justamente por esta prever durante o 

contato com o grupo estudado, uma integração por parte do pesquisador que se 

aproxima com mais intensidade dos sujeitos da observação. 

De acordo com Minayo (2001), a observação participante consiste no contato 

direto do observador com o fenômeno estudado a fim de obter maiores informações 

sobre a realidade que cerca os sujeitos da pesquisa em seu lócus específico. 

Aquele que observa enquanto passa a ser também parte do contexto da observação, 

passando a ser de certa maneira também sujeito do processo de investigação. Neste 

sentido ao mesmo tempo em que ele modifica com sua presença o ambiente de 

pesquisa, também é modificado por ele. 

Diferente do papel de observador total (LUDKE; ANDRÉ, 1986), em que não 

existe interação com o grupo estudado e o pesquisador permanece junto ao grupo, mas 

sem estabelecer relações interpessoais, a observação participante requer que o 

observador revele sua identidade e os objetivos da investigação dede início. Uma vez 

que o grupo concorde, o pesquisador terá acesso a uma grande variedade de 

informações já que ele passa a pertencer ao grupo tecendo relações tão próximas como 

qualquer outro membro. 

Sobre este aspecto, Lakatos e Marconi (2003) nos alerta para a dificuldade que o 

observador participante enfrenta para manter a objetividade ao exercer influência e 

também ser influenciado pelo grupo. Quanto a esta questão mais uma vez reitera-se aqui 

a importância de ganhar a confiança dos participantes, deixar absolutamente claro a 

importância da pesquisa e seus objetivos.  

Como as pretensões deste trabalho perpassavam pelo objetivo central de 

investigar como uma sequência didática pautada em uma abordagem envolvendo a 
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articulação entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, com base em questões 

sociocientíficas, podem contribuir para a formação integral dos estudantes do curso de 

Meio Ambiente do Instituto Federal Baiano Campus Valença-Ba, a partir dos autores 

que fundamentam a metodologia utilizada e do entendimento da pesquisadora, não há 

dúvida de que a observação participante foi uma escolha acertada. 

Cabe salientar que a observação participante segundo Lakatos e Marconi (2003), 

pode ser desenvolvida em geral de duas formas: 

a) Natural. O observador pertence à mesma comunidade ou 

grupo que investiga. 

b) Artificial. O observador integra-se ao grupo com a finalidade 

de obter informações. (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 194). 

 

Adota-se neste estudo, a perspectiva da observação artificial, já que a 

pesquisadora não faz parte do quadro docente ou técnico do Instituto e não participa ou 

integra o grupo social investigado. A aproximação ocorre exclusivamente a partir da 

investigação com o intuito de produzir as informações necessárias para responder o 

problema de pesquisa e posteriormente apresentar aos mesmos o resultado obtido.  

 

Neste sentido, os procedimentos qualitativos acima mencionados compreendem 

o processo de construção da pesquisa que foi realizada de maneira cautelosa a fim de 

refletir em suas questões propostas, possibilidades para verificação da eficácia e 

validade dos objetivos da investigação.  

 No entanto, cada uma destas etapas não ocorreu em caráter fechado. Sempre 

que necessário com base nos estudos realizado os mesmos foram revistos, reformulados 

até que de fato atendessem a necessidade da pesquisa de investigar através da ótica dos 

estudantes as possíveis contribuições da sequência didática com base na questão 

sociocientífica de gestão de resíduos da mariscagem, em seu processo formativo 

enquanto futuros Técnicos em Meio Ambiente. 
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CAPÍTULO3 

 

UMA QUESTÃO SOCIOCIENTÍFICA SOBRE GESTÃO DE RESÍDUOS DA 

MARISCAGEM: a experiência com os estudantes de Meio Ambiente do IF Baiano 

campus Valença. 

A prática pedagógica envolvendo Questões Sociocientíficas na formação dos 

sujeitos, parte da reflexão acerca de movimentos educativos que estejam 

comprometidos em ir além de abordagens de transmissão e reprodução. Romper com as 

metodologias bancárias nem sempre é uma tarefa fácil, justamente em virtude do nosso 

modelo formativo hegemônico tradicional/tecnicista. Nesse sentido, defendemos a 

perspectiva transformadora ressaltada pela abordagem metodológica da QSC, onde é 

possível contribuir para novas experiências que ampliem e fortaleçam o debate 

pedagógico e político para todos aqueles envolvidos com uma educação científica 

pautada na formação de cidadãos críticos e ativos. 

Com o objetivo de contribuir com essas reflexões, por meio deste trabalho, 

elaborou-se uma sequência didática com base em uma Questão Sociocientífica sobre 

gestão de resíduos da mariscagem. Posteriormente, ela foi aplicada com estudantes do 

curso Técnico Subsequente em Meio Ambiente do IF Baiano campus Valença. A 

proposta de ensino ancora-se em pressupostos do letramento científico crítico e da 

estratégia didática elaborada por Conrado, El-Hani e Nunes-Neto (2019) denominado 

modelo de cinco fases. 

  Ao adaptar os trabalhos de Madeline Hunter (1993) e de Derek Hodson (2011, 

2018), os referidos pesquisadores desenvolveram uma proposta metodológica para o 

trabalho em QSC com ênfase na tomada de decisão e análise de informações em um 

viés moral e ético. Este modelo estabelece as fases descritas abaixo: 

1- Fase de preparo: Consiste no momento preliminar onde os estudantes são 

estimulados a trabalhar conhecimentos e habilidades básicas relacionadas à lógica de 

argumentação e práticas de investigação buscando e organizando informações. Nesta 

fase, é interessante apresentar os pressupostos da QSC em uma abordagem CTSA para 

que se possa compreender o método e sua importância.  

2- Fase de modelagem: Aqui, ocorre o avanço no processo de familiarização do 

estudante com a abordagem de ensino e aquilo que se espera dele demonstrando que 
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ações e comportamentos são muito importantes principalmente em virtude do nosso 

modelo educacional tradicional que estimula a passividade dos alunos. Neste momento, 

deve ocorrer o diálogo sobre os objetivos da aprendizagem e apresentação de um caso 

baseado em Questão Sociocientífica e debate a partir dos argumentos prévios. Nesta 

etapa será realizada uma atividade denominada tempestade de ideias para que os 

estudantes relacionem seus conhecimentos prévios e hipóteses com a Questão 

Sociocientífica proposta. Também faz parte deste momento pedagógico o trabalho com 

as questões norteadoras.  

3- Fase de prática guiada: Nesta fase, ganha destaque a autonomia dos 

estudantes, contudo, orientada pelo professor. A interação dialógica entre docente e 

discente no acompanhamento do desenvolvimento das atividades, podem auxiliar os 

estudantes a vencer os desafios e dificuldades ao longo do processo de aprendizagem. 

Aqui, os estudantes foram convidados a partir da leitura de alguns textos a discutir sobre 

o fazer científico, em roda de conversa com marisqueira convidada, refletindo sobre sua 

contribuição social, visando romper com interpretações equivocadas de ciência, como as 

que afirmam que, todos os problemas da humanidade podem ser resolvidos pela ciência 

e tecnologia, ou até mesmo ceticismo sobre ambas. 

4- Fase de prática independente: Momento onde se espera mais autonomia dos 

estudantes e o professor assume um papel de observador e orientador para dificuldade 

maior caso ele perceba que o aluno não irá superar sozinho algum desafio. Nesta fase 

será proposta atividades como o debate onde ocorre a organização do conhecimento por 

parte do educando juntamente com o estímulo a prática de argumentação com base em 

atitudes éticas.  

5- Fase de síntese: É onde ocorre um maior controle sobre as atividades por 

parte do docente destacando a parte essencial do conteúdo e suas dimensões, corrigindo 

possíveis equívocos dos estudantes estimulando o pensamento crítico e dialético. Nesta 

fase ocorre o fechamento das discussões e conclusões orientadas pelo professor assim 

como também é realizada uma avaliação acerca das possíveis contribuições da 

sequência didática. Através da sugestão de uma atividade que permitirá aos estudantes 

retomar suas hipóteses iniciais, repensando-as, refutando-as, reformulando ou validando 

cada uma delas. 
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Cabe salientar que na aplicação de uma sequência didática com base em Questão 

Sociocientífica no contexto do modelo de cinco fases, há espaço para a flexibilidade, 

pois esta abordagem não desconsidera os aspectos relativos ao contexto de onde está 

sendo aplicada a proposta de ensino. A prática pedagógica de uma questão ambiental 

controversa seguindo o modelo de cinco fases permite aplicar uma ou mais Questão 

Sociocientífica, dependendo da complexidade do caso controverso ou da necessidade da 

mobilização de conteúdos (CONRADO, EL-HANI, NUNES-NETO, 2019). 

Antes de avançar no relato da experiência de aplicação da sequência didática 

pautada em QSC, seguindo a estratégia de cinco fases, torna-se importante justificar a 

escolha da temática “gestão de resíduos da mariscagem” abordada para o 

desenvolvimento da prática pedagógica com os estudantes de Meio Ambiente do IF 

Baiano campus Valença. 

De acordo com dados da Bahia Pesca, o estado da Bahia representa 14% do 

litoral brasileiro caracterizado por área costeira. Diante desta geografia, é o terceiro 

maior produtor de pescados do Brasil e segundo do Nordeste (BAHIA PESCA 2013). O 

território de identidade do Baixo Sul da Bahia onde está inserido o município de 

Valença, por sua vez, é o segundo maior em produção pesqueira do estado (STOPILHA, 

2015) graças à presença de estuários e manguezais que tornam a região propícia ao 

surgimento de comunidades pesqueiras justificando a importância econômica do 

manguezal. 

O município de Valença inserida nesta caracterização da paisagem marinha 

trazida por Brasil (2014) possui uma população estimada em 97.233 habitantes (IBGE, 

2010), localiza-se a 262 quilômetros da capital baiana e abriga três comunidades 

pesqueira sendo uma na sede do município, localizada no bairro do Tento e duas 

respectivamente nos Distritos de praia do Guaibim e comunidade de Cajaíba Distrito de 

Maricoabo. Segundo o IBGE (2010) as principais atividades econômicas da cidade 

baseiam-se no setor primário da economia, que incluem a agricultura, pecuária e a 

pesca. 

Neste município, o cotidiano dos seus moradores está relacionado com 

proximidade do litoral e à grande extensão de manguezais. Com isso o desenvolvimento 

da pesca artesanal, especialmente da mariscagem foi viabilizado e os trabalhadores 

desse ramo da economia, ao tempo em que desenvolvem seu trabalho, constroem 
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também sua identidade cultural, desenvolvendo atividades produtivas tradicionais. 

Grande parte do trabalho é exercido principalmente por mulheres pescadoras 

denominadas marisqueiras que dominam o ato de capturar e beneficiar animais 

marinhos. (STOPILHA, 2015). 

Figura 06: Vista parcial de Valença-Ba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

A partir da leitura da figura 01, é possível identificar a esquerda o prédio da 

Câmara Municipal datado de 1849, à direita a Igreja Matriz do Sagrado Coração de 

Jesus construída em 1799, além do rio Una que divide a cidade e serve de mercado a 

céu aberto para os pescadores da região. Também é do rio Una que partem os barcos em 

direção as badaladas ilhas de Boipeba e Morro de São Paulo pertencentes ao município 

vizinho de Cairu-Ba. A exuberante beleza natural do seu estuário próximo a foz do rio 

Una, os demais rios e praias contribuem para a consolidação da identidade cultural de 

seu povo. 

Retomando a questão da pesca artesanal no município, é importante destacar que 

existe uma relação entre a atividade de mariscagem e a dependência dos recursos 

naturais renováveis e neste viés, a pesca artesanal como toda atividade econômica gera 
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impactos ao meio ambiente e no caso do ato de mariscar não é diferente. Sendo assim, a 

educação científica pode contribuir para o desenvolvimento do extrativismo sustentável 

através de práticas que possibilitem a participação e divulgação de informações que 

contribuam para uma postura de comprometimento do sujeito com a sociedade, com sua 

realidade.  Nestas comunidades, o excesso de conchas de moluscos gerados após o 

processo de beneficiamento torna-se resíduos que são depositados em quintais, nos 

terrenos, ou no próprio mangue, atraindo insetos e roedores ocasionando doenças 

infecciosas e acidentes em virtude das características cortantes e perfurantes das 

conchas dos moluscos, além de contaminar o ecossistema e comprometer os ciclos 

reprodutivos das espécies. 

Figura 07: Conchas de moluscos acumuladas em quintal da comunidade de Cajaíba, 

Distrito de Maricoabo, Valença-Ba: 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Analisando a figura 02, destacamos o pensamento de Meireles (2017), o qual 

define que a pesca não se caracteriza pela captura de organismos aquáticos e seu 

respectivo descarte inadequado. Faz parte do conjunto sistêmico de práticas pesqueiras 

ações que tracem estratégias para lidar com as conchas dos moluscos resultantes da 

etapa de beneficiamento para aproveitamento das diversas aplicabilidades do material 
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descartado rico em carbonato de cálcio. Stopilha (2015) por sua vez, sobre a prática de 

beneficiamento do pescado em Valença afirma que: 

É perceptível a deficiência na infraestrutura de apoio para a atividade 

que se traduz em baixo nível tecnológico utilizado, na insuficiência de 

frigoríficos e entrepostos devidamente planejados, o que induz os 

pescadores e pescadoras locais à submissão da distribuição e da 

comercialização do pescado in natura, tornando o produto caro para o 

consumidor final devido ao processo de intermediação pelo qual 

passa, sem que com isso resulte em maior renda para o pescador. A 

quantidade de pescado beneficiado é relativamente pequena, o que 

proporciona uma reduzida agregação de valor à produção pesqueira 

local. (STOPILHA, 2015, p.25). 

 

Diante do desafio em preservar os ambientes marinhos e agregar valor aos 

produtos frutos da mariscagem proporcionando melhor qualidade de vida e redução dos 

danos ambientais, a gestão dos resíduos oriundos da mariscagem pode colaborar na 

busca do equilíbrio entre comunidades extrativistas e meio ambiente.  Gonçalves (2011) 

a define como tecnologias tradicionais e inovadoras para obtenção de informações e 

técnicas sobre qual a melhor maneira de se processar, estocar e beneficiar o pescado 

com segurança aumentando seu tempo de conservação garantindo suas características 

originais e valor nutricional.  

  Por meio destas práticas educativas tecnológicas que integram os conhecimentos 

tradicionais e acadêmicos ao planejamento e execução de ações conservação ambiental 

rompemos com a dicotomia entre desenvolvimento e sustentabilidade. A Educação 

Ambiental tem como objetivo a ação transformadora na sociedade e está diretamente 

vinculada com o pleno exercício da cidadania.  

Fundamentando-se nesta compreensão, a prática educativa baseada em questões 

sociocientíficas abordando os impactos ambientais provocados pela pesca artesanal, 

pode estimular reflexões acerca das necessidades de melhorias para o desenvolvimento 

laboral das marisqueiras bem como diminuir os efeitos negativos da atividade sobre o 

ambiente através da prática educacional socioambiental. 

Nesta perspectiva, o trabalho com Questões Sociocientíficas relacionadas ao 

ecossistema costeiro, torna-se uma prática pedagógica essencial, principalmente frente 

ao atual momento da política ambiental brasileira que por meio decretos a exemplo do 

10.224 de 2020, que tentou retirar a participação da sociedade civil do conselho 
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deliberativo do FNMA (Fundo Nacional do Meio Ambiente), bem como a irresponsável 

revogação realizada pelo governo federal, da Resolução 303/2002 do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA que garantia à obrigatoriedade da proteção 

mínima em áreas de restinga e manguezais. 

Ambas as decisões governamentais visavam favorecer o interesse privado em 

detrimento da conservação do ecossistema costeiro e consequentemente das 

comunidades tradicionais pesqueiras. As áreas de manguezais e restingas são essenciais 

para manutenção do equilíbrio ambiental agindo como abrigo e proteção para as mais 

variadas espécies (Gonçalves, 2011). Felizmente, ambos os decretos foram revogados 

pela suprema corte brasileira em 2020. 

Neste viés, o planejamento e execução da sequência didática, foi elaborado e 

consequentemente trabalhado, um caso sociocientíco a partir da base teórica do 

movimento CTSA e QSC no contexto da estratégia de cinco fases como já mencionado 

anteriormente. Assim, em nossa situação fictícia elaborou-se o “caso de Marina” para 

ilustrar e debater com base em evidências científicas as questões socioambientais 

relacionadas com os resíduos oriundos da mariscagem, em uma comunidade tradicional 

pesqueira da cidade de Valença. 

3.1 A Questão Sociocientífica: o caso de Marina 

Partindo do pressuposto de que o município de Valença abriga três comunidades 

pesqueiras, optou-se por adotar em nosso caso fictício uma problemática real vivenciada 

por uma destas comunidades. O distrito de Maricoabo (também conhecido como 

povoado de Cajaíba) muito conhecido na região do Baixo Sul, por ser uma atração 

gastronômica da cidade com seus inúmeros restaurantes e bares, possuem como 

principal atração culinária o peixe e os mariscos.  

Denominado distrito em 1882, conta com uma população total de 

aproximadamente 6.000 habitantes (IBGE, 2010). Nesta comunidade residem 

agricultores e também uma população de pescadores artesanais principalmente mulheres 

marisqueiras, que garantem o sustento de suas famílias por meio da pesca e 

beneficiamento de crustáceos popularmente conhecidos como o guaiamum, caranguejo, 

siri e camarão, bem como de moluscos bivalves a exemplo da ostra e do sururu.  



 

69 
 

É neste cenário que emerge nossa Questão Sociocientífica sobre gestão de 

resíduos da mariscagem. Uma comunidade que vive da pesca de mariscos que tecem e 

compartilham saberes inerentes a esta prática produtiva, dividindo o seu tempo entre a 

captura nos manguezais com total destreza e a continuidade das atividades no lar por 

meio do cozimento e beneficiamento, (BRAZÃO, 2011). 

Um trabalho essencialmente feminino, que ainda apresenta pouco recurso 

financeiro e retrata forte questão de gênero e divisão sexual do trabalho (ANTUNES, 

2007) já que os homens historicamente são direcionados para a pesca em alto mar que é 

considerado uma prática masculina, dificultando a inserção da mulher na pesca com 

embarcação. 

Apesar de nem sempre ser possível penetrar nos manguezais para mariscar 

principalmente, por questões relacionadas ao período de chuvas, as mulheres 

marisqueiras da comunidade não deixam de buscar alternativas para garantir o sustento 

de suas famílias. Como afirma Stopilha (2015), elas trabalham com faxina nas 

residências do município ou até mesmo buscam realizar a revenda dos mariscos 

congelados e estocados.  

Uma vez brevemente apresentada o contexto local das marisqueiras de 

Maricoabo, distrito de Valença-Ba, segue no quadro abaixo a Questão Sociocientífica 

elaborada para compor a sequência didática aplicada com os estudantes do curso 

Técnico em Meio Ambiente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Baiano. A opção por apresenta-la parte em quadrinhos parte de uma proposta mais 

lúdica e atrativa para os educandos. 

Quadro 02 Enunciado do caso sobre gestão de resíduos da mariscagem 

 

Na comunidade de Cajaíba distrito de Valença no litoral da Bahia, Marina, uma jovem 

de 15 anos, vive desde o nascimento. Cajaíba abriga uma comunidade tradicional 

pesqueira do município. 

Tanto a mãe como a avó de Marina, são marisqueiras e trabalham extraindo do 

mangue mariscos como ostra e sururu. Um ofício que aprenderam com suas 

antepassadas onde o conhecimento foi passando de geração para geração. E assim 

como suas ancestrais, Marina aprendeu cedo a mariscar e por volta dos seus 10 anos 
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começou a ir para o mangue com sua mãe e demais marisqueiras da comunidade. O 

trabalho no Manguezal começa bem cedo, mal amanhece e elas seguem na maré baixa 

para fazer a coleta. Ao retornar para casa as mulheres iniciam outra jornada 

beneficiando os mariscos para fazer o catado que será posteriormente vendido. Sentada 

no quintal de sua casa Marina ajuda na fervura e ao ir descartar as conchas no solo 

ela observa que existe uma enorme quantidade delas na margem do rio em seu quintal e 

resolve perguntar a sua avó: 
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Pesquisas indicam que a extração exagerada sem a reposição, além de riscos a 

saúde causada pelo acúmulo de conchas, também traz riscos ambientais, pois afeta 

também os próprios moluscos. Quando se diminui a quantidade de cálcio da natureza 

(mineral que serve de matéria-prima para a produção da concha), reduz-se a 

população de moluscos, já que ele retira do ambiente o cálcio, comprometendo a 

atividade pesqueira. No entanto como promover a prática da mariscagem com 

sustentabilidade diante dos entraves do município que não possui aterro sanitário, dos 

impactos ambientais e sociais oriundos da retirada exagerada das conchas? Como 

garantir a continuidade da principal fonte de renda da comunidade sem comprometer o 

meio ambiente? 

Fonte: Elaborado pela autora 

A partir da análise do caso de Marina, foi esperado que os estudantes 

identificassem se havia uma controvérsia e caso houvesse como seria possível abordá-

la, a partir das etapas do modelo de cinco fases. Facilitando assim a introdução de uma 

proposta de ensino com base em QSC, buscando um direcionamento ambientalmente 

adequado para o tratamento do acúmulo de conchas dos moluscos capturados pelas 

marisqueiras de Cajaíba com base em evidências científicas.  

Juntamente com o caso sociocientífico, acompanha a prática pedagógica com 

QSC as questões norteadoras que foram melhor detalhadas no capítulo anterior. De 

acordo com Conrado (2017), elas orientam uma maior possibilidade de exploração do 

caso, visando o alcance de determinados objetivos de aprendizagem. O papel das 

questões norteadoras consiste em fomentar a prática da argumentação extremamente 

importante no trabalho com letramento científico, mobilizando os conhecimentos 

necessários para uma melhor tomada de decisão. São neste sentido recomendadas para o 

trabalho com QSC. (CONRADO; EL-HANI; NUNES-NETO, 2015). 

Quadro nº 03 Questões norteadoras de acordo com as três dimensões dos conteúdos 

 

Q1 Que conhecimento em ciências nos possibilita melhor compreender este caso? 

Q2 Que técnicas e tecnologias são relevantes para melhor entender e agir sobre este caso? 

Q3 Quais os condicionantes e impactos sociais/ambientais provenientes do acúmulo de 

conchas? 

Q5 Quais os principais impactos socioambientais presentes no caso?  
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Q6 Quais as possíveis interações ecológicas que organismos aquáticos estabelecem com o solo? 

Cite exemplos: 

Q7 Como podemos explicar a frase: “Eu não sei muito bem, mas sempre ouvi dizer desde 

pequeno que a concha do marisco faz bem para a natureza” (l.26) a aprtir do conhecimento em 

ciências da natureza? Justifique: 

 

 

Q12 Você considera que o conhecimento científico e tecnológico são praticado com influência 

de valores e interesses? Justifique: 

Q13 Como os estudantes de Meio Ambiente podem contribuir com a problemática 

socioambiental apresentada no caso de marina? 

Q14 De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), qual é o papel da gestão 

municipal na questão dos resíduos oriundos da mariscagem? 

Q15 Com base na PNRS, indique outras possiveis alternativas para a destinação final 

ambientalmente adequada das conchas dos mariscos: 

Q16 Quais são os atores sociais envolvidos e responsáveis pela gestão compartilhada dos 

resídos sólidos apresentados no caso de Marina? 

 

 

Q4 Analisando a história vivenciada por Marina entende-se que este é um caso isolado e 

específico da comunidade de Cajaíba? Que reflexão pode fazer? 

Q17 Quais as consequências do descarte inadequado das conhchas para o meio ambiente e para 

a sociedade? 

Q18 Existe relação entre o acúmulo de resíduos sólidos e o processo de mudança climática? 

Justifique: 

Q19 Quais as potencialidades e fragilidades existente na comunidade de Marina em relação a 

problemática das conchas? 

Q20 Cite exemplos de possíveis parceiros para a gestão ambientalmente adequada dos resíduos 

provenientes da mariscagem, ressaltando a relação dos mesmomos com o movimento CTSA: 

Q21 A gestão ambientalmente adequada das conchas, com base nas ações que você pontuou irá 

contribuir de que forma para a preservação do ecossistema e saúde da população? Cite 

exemplos: 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Por meio das questões norteadoras apresentadas no quadro, buscou-se alcançar 

as três dimensões do conteúdo (Conceitual, Procedimental e Atitudinal), para 
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contemplar um letramento científico crítico a partir da tomada de decisão por meio do 

planejamento de ações sociopolíticas. Assim, ao considerar as dimensões mencionadas, 

destacamos a perspectiva da formação humana integral que diferentemente da 

abordagem tradicional-tecnicista, contribui para o aprendizado de capacidades 

argumentativas e para o desenvolvimento de valores morais e éticos. 

A partir da articulação das dimensões CPA através das questões propostas para 

direcionar a prática argumentativa, os estudantes segundo Contelli (2020), poderão 

compreender os conhecimentos científicos e utilizá-los não apenas para o seu próprio 

desenvolvimento, mas também para proporcionar qualidade de vida para sua 

comunidade e para o meio ambiente. O quadro abaixo apresenta um exemplo da relação 

entre as dimensões do conteúdo para a QSC sobre gestão de resíduos da mariscagem. 

Quadro 04: Exermplo de Dimensões CPA para uma QSC sobre gestão de resíduos da 

mariscagem 

Área Conteúdo Dimensão 

Conceitual 

Dimensão 

Procedimental 

Dimensão 

Atitudinal 

Ecologia Impactos 

ambientais em 

ecossistemas 

costeiros; 

Lei 12305 de 

02 de agosto de 

2010 que 

institui a 

Política 

Nacional de 

resíduos 

Sólidos 

(PNRS). 

Consequências 

dos impactos 

ambientais para 

o ambiente 

costeiro e 

comunidades 

tradicionais; 

Diretrizes da 

PNRS.  

Leitura de 

artigos 

científicos sobre 

gestão dos 

resíduos da 

mariscagem;  

Debate sobre a 

PNRS. 

Analisar 

criticamente 

em uma 

perspectiva 

ética as 

relações entre a 

mariscagem e 

impactos 

ambientais. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Conrado e Nunes Neto (2018) 

 

O quadro 04 apresenta algumas das possibilidades de dimensões conteúdos para 

um determinado objeto do conhecimento propostos pela sequência didática aplicada 
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com os estudantes, abordando as múltiplas dimensões do conteúdo ao longo da 

intervenção didática. Na perspectiva das dimensões do conteúdo entende-se que a 

depender do momento didático haverá uma maior ênfase em uma dimensão específica. 

Atividades de pesquisa e formulação de argumentos com base em evidências científicas 

priveligiam a dimensão procedimental, já através do debate, posicinamento crítico, a 

dimensão atitudinal estará mais evidente. 

O propósito formativo aqui defendido de uma formação humana integral por 

meio da prática pedagógica com questões Sociocientíficas, ressalta a importância das 

classificações das dimensões do conteúdo e da relação entre elas, desenvolvidas por 

Zabala (1998) e de Coll et. al. (1992), posteriormente discutidas nos trabalhos de 

Conrado e Nunes-Neto (2018), por acreditar que atavés da organização das três 

perspectivas de conteúdos, anteriomente apresentadas, será alcançada um processo 

educativo para além dos conteúdos científicos historicamente acumulados, voltado para 

a autonomia, argumentação e criticidade. 

Partindo de um contexto pedagógico em uma abordagem CTSA, o alcance do 

letramento científico utilizando prática de ensino com QSC, requer uma melhor 

compreensão por parte do professor da complexidade destas dimensões e do equilibrio 

entre elas para suscitar no estudante ao utilizar atividades individuais e coletivas, atitude 

crítica a favor do desenvolviemto social, como sugere Contelli (2020). 

3.2 A aplicação da sequência didática com os estudantes de Meio Ambiente do 

IFBaiano campus Valença 

O perfil do egresso do curso Técnico em Meio Ambiente do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Baiano de acordo com o seu Projeto Pedagógico (PPC) 

na forma de articulação subsequente, ou seja, para aqueles que já concluiram o ensino 

médio, do campus Valença, leva em conta as especificidades do território de identidade 

do Baixo Sul e confere ao estudante aptidão para: atuar na gestão ambiental nas mais 

variadas instâncias, elaboração, aplicação e acompanhamento de ações de educação 

ambiental, atuar junto a associações e cooperativas com tecnologias sociais sustentáveis, 

entre outros, visando à melhoria da qualidade de vida da população (BRASIL, 2017). 

Após análise cuidadosa do projeto curricular, verificou-se que a proposta de 

ensino sobre gestão de resíduos oriundos da mariscagem, a ser trabalhada com a turma, 

atendia perfeitamente as orientações do PPC de Meio Ambiente para a formação de 
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profissionais habilitados para atender as demandas ambientais da região comprometidos 

com o desenvolvimento econômico e social respeitando valores éticos, morais, culturais 

e ecológicos. 

Assim, antes de iniciar a aplicação da sequência didática com base em uma QSC 

na modalidade de ensino remoto em virtude da pandemia de COVID-192, ocorreram 

vários diálogos com o coordenador do curso e o professor da disciplina de gestão de 

resíduos sólidos a fim de alinhar a proposta curricular com os objetivos da pesquisa. 

Realizaram-se dois encontros com a turma sendo que cada encontro possuia dois 

horários de cinquenta minutos. Neste sentido, utilizamos quatro aulas de 50 minutos 

cada. Essa intervenção pedagógica ocorreu com estudantes do segundo semestre turno 

noturno, com idade entre 18 e 30 anos.  

Com a QSC estruturada no formato de um caso (o caso de Marina) e com as 

devidas questões norteadoras incluídas inciciamos o processo de aplicação seguindo o 

modelo didático de fases onde já no primeiro momento ao apresentar os objetivos da 

pesquisa e disponibilizar o TCLE para leitura e posterior assinatura em conjunto com os 

discentes para o esclarecimento de qualquer eventual dúvida. 

Seguimos abordando os pressupostos teóricos e metodológicos de uma Questão 

Sociocientífica, pois era a primeira vez que os estudantes estavam tendo contato com 

esta metodologia. Aqui nos temos a fase de preparo: apresentação de bases do uso de 

QSC para a Educação CTSA (CONRADO, 2017). Explicou-se os pré-requisitos a 

exemplo dos conhecimentos científicos, habilidades e atitudes necessárias para o 

alcance dos objetivos propostos. 

 

Figura 08: Aplicação da fase de preparo 

 

 

 

 

 
2 Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. A COVID-19 

é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de 

elevada transmissibilidade e de distribuição global. 
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Fonte: Elaborado pela autora 

Encontramos na figura 08 o início de aplicação da sequência didática com a fase 

denominada preparo com a pesquisadora explicitando aos educandos as orientações 

quanto à elaboração de argumentos com base em evidências científicas e o cuidado 

necessário para acessar fontes de credibilidade durante a pesquisa de material 

bibliográfico para embasar seus respectivos argumentos. 

No segundo momento pedagógico denominado fase de modelagem, 

continuando a explicação acerca dos objetivos de aprendizagem e com os estudantes já 

cientes do método que envolve a proposta de ensino, apresentamos a Questão 

Sociocientífica a ser trabalhada no processo de investigação a partir de um diálogo 

sobre a realidade local em relação à importância do trabalho das pescadoras artesanais 

marisqueiras e de eventuais dificuldades das comunidades tradicionais pesqueiras com o 

descarte dos resíduos provenientes da extração do marisco. Abaixo o registro da 

segunda fase de aplicação da SD. 

 

Figura 09: Aplicação da fase de modelagem 
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Fonte: Elaborado pela autora 

Um aspecto interessante que pode ser verificado ao analisar a figura 09, é que as 

imagens referentes ao acúmulo de conchas que ilustra a QSC apresentada no caso de 

Marina são de fato, imagens dos quintais e terrenos baldios da comunidade de Cajaíba 

distrito de Valença-Ba. Trabalhar com questões controversas com base na realidade 

local, permite ao aluno realizar reflexões a partir de seus conhecimentos prévios, 

relacionando questões cotidianas com diferentes aspectos da ciência e da tecnologia 

(CONRADO; NUNES-NETO, 2018; MARTÍNEZ, 2012). 

Após a leitura do caso, foi iniciado o trabalho comas questões norteadoras que 

por sua vez serviram de base para que os estudantes realizassem um debate crítico sobre 

a problemática apresentada indicando caminhos para a elaboração da pesquisa 

bibliográfica de acordo com as orientações da fase de preparo para subsidiar o debate 

sobre a resolução do caso de acordo com o posicionamento crítico de cada um 

ressaltando a importância da mobilização de conhecimentos científicos, habilidades, 

valores e atitudes para o debate e encaminhamentos de resolução da QSC sobre a gestão 

de resíduos da mariscagem. 

Para o terceiro momento didático foi realizada as atividades relacionadas à fase 

de prática guiada com a apresentação de um caso-problema real trazido por uma 

representante de uma associação de pescadores e marisqueiras do Baixo Sul. Neste 
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diálogo com os estudantes além de relatar o dia-a-dia das trabalhadoras do mangue e o 

seu processo de luta e resistência, a presidente da associação relatou as dificuldades 

ocasionadas pelo processo de adoecimento das marisqueiras relacionadas aos Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT). 

 

 

Figura 10: Fase de prática-guiada com exposição do relato da presidente de uma 

associação de marisqueiras 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Por problemas com a conexão de internet não foi possível que a representante 

das pescadoras marisqueiras surgisse no vídeo para os estudantes. Contudo, o debate 

sobre o movimento de luta destas trabalhadoras juntamente com as possíveis soluções 

para o problema das doenças ocupacionais relativos à prática da mariscagem e da gestão 

de resíduos, aconteceu de maneira satisfatória por meio do áudio enriquecendo o 

diálogo. 

Sobre a questão das pescadoras que mesmo acometidas pelas doenças advindas 

da condição insalubres da qual estão expostas continuam adentrando o mangue para 

garantir o seu sustento, Brazão (2011) afirma que na busca pela superação destes 
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problemas e doenças, que, por vezes, se tornam fator impeditivo ao seu trabalho, elas 

adoecem, mas sempre retornam ao manguezal em uma constante luta por cidadania e 

manutenção da família. Muitas não apresentam esperança de cura e a única certeza é 

que não podem afastar-se do local do trabalho, pois, o manguezal é sustento. 

Continuando o processo de intervenção didática, a quarta fase intitulada prática 

independente abordou a apresentação e um debate das decisões e soluções encontradas 

para o caso de Marina através da exposição oral da pesquisa realizada pelos educandos. 

Nesta etapa também houve um momentos de avaliação por parte da pesquisadora que 

ancorando-se nas questões norteadoras anteriomente respondida pela turma, evidenciou 

aspectos do processo de aprendizagem dos participantes. 

Figura 11: Aplicação da fase de prática independente a partir questões norteadoras 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Através da figura 11 que expõe a fase de prática guiada, notam-se as questões 

norteadoras utilizadas para direcionar o debate dos estudantes sobre as soluções 

encontradas através da pesquisa com base me evidências científicas. Também é possível 

verificar a compreensão de uma das estudantes nas mensagens publicadas durante o 

encontro remoto destacando a importância de intervir na problemática local pensando 

na questão global. 
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Finalizando a aplicação da sequência didática com os estudantes do curso 

técnico em Meio Ambiente do IFBaiano campus Valença, foi realizada a fase de 

síntese, última etapa do modelo de cinco fases proposto por Conrado, El-Hani e Nunes-

Neto (2019) para o trabalho com Questões Sociocientíficas. Nesta fase, a pesquisadora 

juntamente com os alunos da educação profissinal e tecnológica concluiu as discussões 

sobre a QSC proposta, de maneira coletiva foi avaliado o aprendizado no decorrer de 

cada fase, salientando a importância da prática de ensino envolvendo Questões 

Sociocientíficas para o desenvolvimento do letramento científico mobilizando os 

conhecimentos cintíficos indispensáveis para tomada de decisões ambientamente 

adequadas e ações sociopolíticas. 

Figura 12: Aplicação da fase de síntese 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Na figura 12, um exemplo das alternativas de tecnologias sustentáveis 

encontradas pelos alunos durante a fase de pesquisa e exposta para debate com a turma, 

para concluir as discussões propostas pela intervenção didática, avaliando de maneira 

coletiva as possíveis contribuições da mesma.  

Juntamente com a fabricação de telhas ecológicas a partir da casca do molusco 

bivalve conhecido como sururu desenvolvido por uma estudante do Instituto Federal 

Alagoas, os estudantes também apresentaram a tecnologia de destinação correta para as 
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conchas de ostras produção de pedras ornamentais pelo Instituto Federal de 

Florianópolis e também alternativas para a construção civil com a finalidade de 

aproveitar através do processo de trituração, o pó destas conchas para correção do solo.  

Nas mensagens exibidas durante a aula em modalidade remota, também se 

verifica na figura 12, registros da opinião dos educandos sobre a metodologia proposta e 

sua contribuição para o processo formativo dos mesmos enquanto futuros técnicos em 

meio ambiente. Salientamos que na próxima seção deste capítulo será apresentada de 

maneira mais detalhada as conclusões referentes à análise dos dados obtidos por meio 

da aplicação da sequência didática com base em uma QSC sobre gestão de resíduos da 

mariscagem com estudantes do IFBaiano campus Valença-BA. 

3.3 Análise dos dados e resultados 

Concluída a aplicação da sequência didática com base em uma QSC sobre gestão 

de resíduos da mariscagem, detemo-nos na organização das informações obtidas por 

meio das questões norteadoras presentes na SD (produto educacional), respondidas 

pelos estudantes, também dos áudios gravados e das anotações de campo, para analisar 

se de fato as dimensões CPA foram alcançadas contribuindo consequentemente para a 

formação integral dos participantes. Seguindo as orientações de Franco (2018) que ao 

aborda a análise de conteúdo proposta por Bardin (1977) em um viés qualitativo, 

considera esta técnica como um conjunto de procedimentos sistemáticos e objetivos 

para realizar a descrição do conteúdo de mensagens sejam elas ela verbais (oral ou 

escrita), gestual, silenciosa, figurativa, documental ou diretamente provocada 

(FRANCO, 2018).  

Para o processo de análise e categorização dos dados, separamos os aspectos 

importantes das respostas fornecidas pelos seis discentes participantes, comparando as 

respostas e agrupando-as de acordo com as similaridades, iniciando o processo de 

construção das categorias analíticas.  As palavras ou expressões mais mencionadas 

foram registradas originando um conjunto de categorias que foram constantantemente 

examinadas e posteriormente agrupadas a partir das unidades de análise (os registros 

dos estudantes). 

 O quadro 05 apresenta uma síntese das avaliações concernentes à mobilização das 

dimensões CPA dos conteúdos e o alcance dos objetivos de aprendizagem relacionados 

às questões norteadoras. Esta avaliação foi realizada através dos dados produzidos  e 
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registrados em caderno de campo pela pesquisadora. Para Conrado (2017) e Conrado e 

Nunes-Neto (2018), as dimensões CPA presentes na QSC, contribuem significamente 

para uma formação humana integral, pois não se restringe somente as dimensões 

conceituais, incluindo no processo de aprendizado aspectos relacionado a ações 

pedagógicas concretas necessárias para a construção do pensamento científico, bem 

como para a consolidação de valores e atitudes sociopolíticas.  

Quadro 05 Síntese da Avaliação e Mobilização das Dimensões CPA de acordo com as 

questões norteadoras (Q1 a Q19) 

QUESTÃO 

NORTEADORA 

MOBILIZAÇÃO 

DIMENSÕES CPA 

ANÁLISE 

Q1- Que conhecimento em 

ciências nos possibilita 

melhor compreender este 

caso? 

Houve mobilização das 

dimensões conceituais, 

procedimentais e 

atitudinais, pois realizaram 

pesquisas em sites e artigos 

que fundamentassem a 

resposta. 

Embora tenham realizado 

pesquisa e coletado 

informações com base em 

evidências científicas sobre 

a composição das conchas 

dos moluscos, materiais 

minerais e orgânicos que 

compõe o solo, não 

evidenciaram no primeiro 

momento, a relação de 

equlibrio ecológico entre a 

concha e o ecossistema. 

Q2- Que técnicas e 

tecnologias são relevantes 

para melhor entender e agir 

sobre este caso? 

As dimensões CPA foram 

alcançadas, porque, além 

de apresentarem as fontes 

trouxeram seus 

conhecimentos prévios. 

Além dos conhecimentos 

prévios da turma, também 

foi mencionado os saberes 

tradicionais relacionados ao 

pó da ostra mencionado 

pela representante das 

marisqueiras na roda de 

conversa relacionando o 

saber popular com o 

conhecimento científico. 
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Q3- Quais os 

condicionantes e impactos 

sociais/ambientais 

provenientes do acúmulo 

de conchas? 

 

 

Dimensões CPA 

parcialmente 

contempladas. 

Os alunos trouxeram vários 

exemplos além daqueles 

apresentados na QSC, como 

por exemplo, os 

relacionados a cadeia 

produtiva do marisco, 

efeitos da saturação de 

cálcio no solo, etc. 

Contudo, alguns estudantes, 

neste momento, não 

identificaram a questão dos 

resíduos de material 

orgânico nas conchas 

impactos socioambientais 

(dimensão conceitual). 

Q4- Analisando a história 

vivenciada por Marina 

entende-se que este é um caso 

isolado e específico da 

comunidade de Cajaíba? Que 

reflexões podemos fazer? 

 

Dimensões CPA 

contempladas 

Através da pesquisa de 

artigos e vídeos, os alunos 

abordaram exemplos 

similiras no sul do Brasil e 

ao longo do nordeste 

brasileiro compreendendo 

que esta problemática 

ocorre em quase todo o 

litoral do país. 

Q5- Quais os principais 

impactos socioambientais 

presentes no caso?  

 

 

Dimensões CPA 

parcialmente 

contempladas. 

A questão do mau odor 

advinda da materia orgânica 

das conchas não foi 

interpretada como um 

impacto socioambiental. 

(dimensão conceitualnão 

contemplada). 

Q6- Quais as possíveis 

interações ecológicas que 

Não houve mobilização 

das dimensões. 

De acordo com os discentes 

em virtude da falta de 
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organismos aquáticos 

estabelecem com o solo? Cite 

exemplos: 

 

 

tempo, já que são 

estudantes trabalhadores, 

não se aprofundaram nesta 

questão. Sendoassi não foi 

possível analisar nenhuma 

das três dimensões do 

conteúdo. 

Q7- Como podemos explicar 

a frase: “Eu não sei muito 

bem, mas sempre ouvi dizer 

desde pequeno que a concha 

do marisco faz bem para a 

natureza” (l.26) a aprtir do 

conhecimento em ciências da 

natureza? Justifique: 

  

 

 

Houve mobilização das 

dimensões CPA. 

Os alunos já haviam 

salientado a relação entre a 

composição química das 

conchas e o processo de 

correção de acidez do solo. 

Relacionaram este 

conhecimento com os 

aprendizados de indicadores 

químicos do solo. 

Relataram inclusive que 

membros antigos de sua 

comunidade torravam o 

material e faziam um 

espécie de pó de ostra 

artesenal. 

Q8- Quais as principais ações 

antrópicas sobre o ambiente 

que podem levar a 

diminuição da oferta de 

moluscos bivalves na 

comunidade? 

Houve mobilização das 

dimenões CPA 

Apesar de em um primeiro 

momento os discentes não 

compreenderem a relação 

entre extração exagerada, e 

dimunuição de moluscos no 

ecossistema, a partir das 

pesquisas realizadas a 

dimensão conceitual 

juntamente com a 

procedimental e atitudinal, 

foi alcançada.  
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Q9- Sobre o comentártios de 

João, Glória, dona Maria e as 

informações sobre a extração 

de moluscos sem a devida 

reposição, identifique os 

principais motivos que 

justificam ações de 

preservação e conservação 

ambiental? 

 

Dimensões CPA 

contempladas 

Mediante o estudo da QSC, 

os educandos identificaram 

possíveis riscos advindos da 

extração exagerada e do 

acúmulo de ressíduos, 

sugerindo mudança de 

postura por parte da 

comunidade em parceria 

com o poder público, 

instituições de pesquisa 

para pescar com 

sustentabilidade e também 

diversificar a fonte de 

renda. 

Q10- Que medidas podem ser 

tomadas pela associação de 

marisqueiras para contribuir 

com a solução do 

problemática em questão? 

 

Dimensões CPA 

contempladas. 

 

Foram sugeridas parcerias 

com o IFBA e com o 

IFBAIANO juntamente 

com a secretaria de meio 

ambiente. 

Q11- Apresente argumentos 

para ajudar seu José a 

convencer dona Maria que 

jogar no lixão não seria uma 

atitude ambientalmente 

adequada.  

 

Dimensões CPA 

alcançadas 

A partir das pesquisas e 

debate chegou-se na 

questão da importância da 

Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS) 

com a gestão compartilhada 

e aterros sanitários. 

Q12- Você considera que o 

conhecimento científico e 

tecnológico são praticados 

com influência de valores e 

interesses? Justifique: 

 

Dimensões CPA 

parcialmente contempladas 

Diante da riqueza do debate 

entre os estudantes com a 

representante das 

marisqueiras, para a maioria 

da turma ficou claro a 

influência e interesse do 

capital nas tecnologias 
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oferecida as comunidades 

tradicionais (Projetos de 

psicultura com tanque-rede, 

por exemplo). Contudo um 

estudante não comprenndeu 

precisamente esta questão e 

opinou de maneira 

divergente afirmando que as 

empresas querem oferecer 

ajuda sem nenhum tipo de 

interesse. A partir desta fala 

foi provocado um 

interessante debate entre os 

presentes. Apesar do rico 

diálogo, a dimensão 

atitudinal não foi alcançada 

por este estudante. 

Q13- Em sua opinião, como 

os estudantes de Meio 

Ambiente podem contribuir 

com a problemática 

socioambiental apresentada 

no caso de Marina? 

 

 

Dimensões CPA alcaçadas Os discentes demosntraram 

interesse na temática e 

discutiram o papel dos 

Institutos Federais e 

Universidades do Baixo 

Sul. Mencionaram a 

chegada do curso superior 

de Aquicultura no 

município de Valença e o 

papel deles enquanto 

profissionais da área 

ambiental em formação. 

Q14- De acordo com a 

Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), qual é o 

papel da gestão municipal na 

questão dos resíduos oriundos 

Dimensão CPA 

contemplada 

A gestão compartilhada 

entre o poder público e os 

atores sociais foi 

compreendida pelos 
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da mariscagem? 

 

 

estdantes assim como a 

falta de um plano municipal 

de gestão de resídus sólidos 

também foi levantada entre 

eles. 

Q15- Com base na PNRS, 

indique outras possiveis 

alternativas para a destinação 

final ambientalmente 

adequada das conchas dos 

mariscos: 

 

Dimensões CPA 

contempladas 

Várias sugestões foram 

indicadas como por 

exemplo: 

• Na agricultura (pó 

de concha); 

• Arte (tapete de 

concha, quadros, 

etc); 

• Construção civil 

Q16- De que maneira o 

descarte inadequado das 

conchas podem comprometer 

a qualidade da água, do solo, 

do ar e a proliferação de 

vetores? 

 

Dimensões CPA 

parcialmente 

contempladas. 

Os estudantes não 

ofereceram em suas 

pesquisas e no debate 

argumentos consistentes 

para relacionar o excesso de 

resíduo da mariscagem com 

a falta de reposição 

adequada de conchas de 

moluscos no ecossistema e 

os riscos ambientais que 

afeta o ciclo de vida dos 

próprios moluscos e 

consequentemente a renda e 

também saúde da 

comunidade. (Dimensão 

conceitual proposta pela 

questão não foi alcançada). 

Q17- Quais as 

potencialidades e fragilidades 

Dimensões CPA 

contempladas 

Os estudantes indicaram a 

associação de marisqueiras 
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existente na comunidade de 

marina em relação a 

problemática das conchas? 

 

atuante e organizada como 

potencialidade e também o 

saber das marisqueiras 

sobre a natureza, captura e 

benefeciamento de pescado. 

Como fragilidade 

ressaltaram a falta de 

parcerias com instituições 

de ensino e com poder 

público em suas diferentes 

esferas. 

Q18- Cite exemplos de 

possíveis parceiros para a 

gestão ambientalmente 

adequada dos resíduos 

provenientes da mariscagem, 

ressaltando a relação dos 

mesmos com o movimento 

CTSA: 

 

Dimensões CPA 

contempladas. 

Foram mencionados o 

IFBA, IFBAIANO, UNEB 

e Secretaria de Meio 

Ambiente. 

Q19- A gestão 

ambientalmente adequada das 

conchas, com base nas ações 

que você pontuou irá 

contribuir de que forma para 

a preservação do ecossistema 

e saúde da população? Cite 

exemplos 

Dimensões CPA 

parcialmente 

contempladas. 

Embora os estudantes 

tenham compreendido os 

riscos para a saúde da 

comunidade decorrente do 

acúmulo de conchas, a 

questão da preservação do 

mangue e do ciclo de vida 

dos moluscos não foi 

pontuada de maneira 

consistente. Dimensão 

conceitual não alcançada. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Contelli (2020) 

Diante da análise das respostas dos estudantes e sua relação com as dimensões 

CPA, sintetizada no quadro acima, foi dado continuidade a organização das informaçõs 
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coletadas a partir das falas dos mesmos por meio das análises do diário de campo. Com 

base em Franco (2018), Lüdke e André (1986), separamos aspectos importantes das 

argumentações realizadas pelos discentes, comparando-as e agrupando as que mais se 

pareciam. As expressões mais mencionadas e significativas foram registradas, 

estabelecendo assim as categorias de análise apresentadas e discutidas no quadro a 

seguir. 

 

Quadro 06: Categorias de análise elencadas a partir da avaliação das respostas das 

questões norteadoras 

CATEGORIAS ANÁLISE 

 

 

 

 

 

 

Impactos sociambientais do acúmulo de 

conchas 

Observou-se através do discurso dos 

alunos, um entendimento acerca dos mais 

variados impactos ambientais provenientes 

da extração exagerada de marisco e o seu 

consequente acúmulo de conchas, 

principalmente nos aspectos relacionados 

ao solo e a proliferação de doenças por 

meio de organismos que atuam como 

vetores.   

No entanto, dos seis estudantes, um 

especificamente, naturalizou a questão do 

mau cheiro e do risco de atrair animais 

prejudiciais à saúde humana: “Não vejo 

problema em acumular a concha por que 

com o tempo perde o mau cheiro”. Outro 

aspecto interessante analisado a partir 

desta categoria foi a falta de compreensão 

dos impactos para o ecossistema marinho 

(desequílibrio ecológico para a 

biodiversidade aquática a partir do 

empobrecimento do volume de cálcio). 
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Letramento Científico Crítico Na visão ds estudantes, existem variadas 

maneiras de gerir os resíduos oriundos da 

mariscagem. Inicialmente os exemplos 

oferecidos por eles eram um sentido de 

uso apenas familiar sem uma perspectiva 

de geração de renda: “Pode ser feita uma 

farinha para usar de rémedio”, “Depois de 

moer a concha, pode jogar nas plantações 

da comunidade”. Após as pesquisas 

realizadas para responder as questões 

norteadoras, nota-se a amplianção deste 

entendimento quando os alunos 

mencionam o resíduo enquanto matéria 

prima para gerar renda ao grupo 

comunitário. “Com a parceria dos 

Institutos e do poder público, a associação 

pode adquirir máquinas e estrutura 

adequada para fabricar o pó da concha e 

vender.” 

Os discentes demonstraram ainda 

compreender a importância da gestão 

compartilhada na gestão dos resíduos para 

a preservação do meio ambiente e 

consequentemente garantir benefícios para 

a coletividade. “A associação precisaria 

de ajuda da prefeitura também porque 

sem ajuda não tem como né? 

Importância dos saberes tradicionais 

 

A partir desta categoria evidencia-se a 

importância do conhecimento tradicional 

das marisqueiras que devem ser 

valorizados e preservados. Quando 

questionados sobre as potencialidades da 

comunidade após o diálogo com a 
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presidente da associação, a maioria 

abordou a questão do saber tradicional 

passado de geração em geração. Um 

estudante participante, por exemplo, reside 

em comunidade pesqueira de Cairu-Ba fez 

um relato interessante: “meus avós usavam 

farinha de concha de ostra pra fazer 

remédio” Acredita-se que o preparo 

provavelmente era utilizado para dores e 

fortalecimento dos ossos, segundo o 

estudante.  A contextualização é 

importante fator para as práticas que 

envolvem letramento científico. Outro 

saber tradicional que chamou atenção 

tanto na fala da marisqueira convidada 

quanto na de alguns estudantes foi o termo 

“maré morta” referência que define um 

período menos propício a pesca. “Na maré 

morta não vai pra mangue” 

Reflexos da influência e interesses do 

capital 

A maioria dos estudantes conseguiu 

estabelecer relações sobre a influência dos 

interesses capitalista e a produção 

científica. “O potencial é grande, existem 

muitas pesquisas interessantes como a do 

IF de Santa Catarina, mas investir em 

tecnologia para ajudar as comunidades, 

os empresários não querem.” Porém um 

estudante divergiu da maioria, no 

momento em que a presidente da 

associação de marisqueiras narrou o risco 

da interferência empresarial que segundo 

ela “finge” ajudar a comunidade. Este 

estudante por sua vez não concordou e 
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apresentou um contra-argumento: “No 

meu povoado tivemos ajuda de uma 

empresa e eu não acho que implantar os 

tanques-rede é ruim”. Obeserva-se nesta 

fala que este estudante não comprenndeu 

de maneira significativa os riscos para a 

mariscagem enquanto prática tradicional e 

cultural a partir do apoio das empresas aos 

projetos pisicultura. 

Atitudes Sociopolíticas Os discentes demonstraram clareza sobre 

a escassez de iniciativas públicas de apoio 

as marisqueiras. “As marisqueiras são 

invisibilizadas”. “Acho que nunca mais 

vou comer marisco sem pensar na luta 

das marisqueiras”. Outro ponto abordado 

pelos alunos referente a esta categoria, 

refere-se à falta de um período de Defeso 

para a mariscagem. “Não existe Defeso 

para a ostra”. Também houve discursos 

relacionados à vulnerabilidade social 

destas trabalhadoras que são 

cotidianamente expostas a doenças 

ocupacionais pelo excesso da jornada de 

trabalho em atividades repetitivas por 

várias horas. “Elas são dasassistidas pela 

saúde pública, que não faz quase nada 

pelo sofrimento do trabalho delas.” A 

partir deste registro identificamos o 

entendimento do sofrimento 

negligenciado das pescadoras apresentado 

aos estudantes durante a roda de conversa 

com a presidente da associação.   

Fonte: Elaborado pela autora 
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Consideramos que a aplicação da sequência didática, de acordo com as 

categorias analíticas estabelecidade no quadro acima, proporcinou a turma excelentes 

reflexões críticas sobre as contribuições da QSC, tecendo assim, um debate precioso 

com a presidente de associação de marisqueiras, apresentando conceitos importantes 

trabalhados na proposta de ensino contextualizada com a realidade dos discentes. 

(PEDRETTI, 1999; SANTOS; MORTIMER, 2000). Diante do dilema presente no caso 

de Marina, apesar de inicialmente os educandos não demostrarem clareza sobre o 

possível desequlibrio ecológico no ambiente aquático em virtude do empobrecimento de 

cálcio causado pelo descarte inadequado, os impactos ambientais para o solo e 

vegetação foram muito bem compreendidos bem como os riscos a saúde da comunidade 

associado a necessidade de renda da comunidade pesqueira que encontra na mariscagem 

princiapal fonte de sustento. 

Por meio de nossas análises, compreendemos que a didática de cinco fases 

favoreceu o sucesso das dimensões CPA estabelecidas alcançadas em grande sua 

maioria, indo além do aprendizado dos conceitos (CONRADO; NUNES-NETO; EL-

HANI, 20115; CONRADO, 2017; CONRADO; NUNES-NETO, 2018; ZABALA, 

1998) propostos pela disciplina Gestão de Resíduos. A prática pedagógica envolvendo 

QSC trabalha esses conceitos juntamente com as dimensões procedimentais e 

atitudinais, a fim de desenvolver habilidades argumentativas e proporcionar tomadas de 

decisão para ações socioambientais responsáveis. 

A experiência com os estudantes do curso Técnico em Meio Ambiente do IF 

Baiano campus Valença, contempla os pressupostos da formação humana integral 

enquanto pilar da Educação Profissional e Tecnológica, através de ações educativas 

pautadas no letramento científico crítico, compreendendo, ao discutir o caso 

apresentado na QSC, as relações CTSA estimulando a tomada de decisões individuais e 

coletivas, por meio da contextualização socioambiental e investigação de um tema 

controverso (CONTELLI, 2020). A turma apresentou possibilidades de ações 

sociopolíticas para uma população vulnerável socioambientalmente e economicamente, 

demosntrando a importância de políticas públicas para as comunidades tradicionais 

pesqueiras relacionando o conhecimento cinetífico com valores éticos. 
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CAPÍTULO4 

O PRODUTO EDUCACIONAL E SEU PROCESSO DE 

VALIDAÇÃO 

O Mestrado Profissional enquanto modalidade de pós-graduação stricto sensu, 

possui características distintas, que a partir da aproximação da produção acadêmica com 

as práticas laborais, lhe confere especificidades que o diferenciam das demais 

modalidades de cursos de pós-graduação no Brasil. Uma destas peculiaridades de 

acordo com Barboza (2021), refere-se à obrigatoriedade de desenvolver de um Produto 

Educacional aplicável, direcionado principalmente para o atendimento de demandas 

sociais, sendo no caso dos Mestrados Profissionais na área de ensino, a educação básica.  

Definido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

CAPES, como: “resultado de um processo criativo gerado a partir de uma atividade de 

pesquisa, com vistas a responder a uma pergunta ou a um problema ou, ainda, a uma 

necessidade concreta associada ao campo de prática profissional” (BRASIL, 2019, p. 

16), pode ser elaborado por meio das mais variadas formas desde um vídeo, software, 

livro, relatório técnico, proposta de intervenção, produção artística, entre outros.  

No caso deste trabalho de pesquisa, foi elaborado o produto educacional 

denominado: Uma Questão Sociocientífica sobre gestão de resíduos da mariscagem: 

uma proposta de sequência didática. Seguindo o entendimento de Pasqualli, Vieira e 

Castaman (2018), a partir da elaboração da sequência didática, objetivou-se produzir a 

necessária articulação entre teoria e prática, além da pesquisa voltada para a inovação 

(PAIXÃO, 2012), através do protagonismo do pesquisador em seu percurso formativo.  

A produção da proposta de ensino ocorreu a partir das reflexões sobre as lacunas 

existentes no que diz respeito a materiais didáticos envolvendo letramento cientifico na 

Educação Profissional e Tecnológica, sobretudo no tocante a Questões Sociocientíficas. 

Assim, para abordar os conceitos científicos contextualizados à prática social dos 

discentes da EPTN. O produto educacional foi elaborado para responder o problema de 

pesquisa e consequentemente servir de instrumento pedagógico para contribuir no 

atendentimento a demanda existente por metodologias problematizadoras (FREITAS, 

2012) que apresentem as contradições e conflitos socioambientais vivenciados 

atualmente. 
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Em relação à estrutura da sequência didática, a mesma está organizada do seguinte 

modo:  

• Apresentação, na qual destacamos a importância do documento e seu processo 

de construção e organização;  

•  Introdução, onde contemplamos a questão do acúmulo de conhecimentos 

científico-tecnológicos que transformam constantemente a sociedade e como 

estas modificações exigem da classe trabalhadora adaptações intelectuais e 

técnicas para intervir crítico e criativamente nestas questões. 

•  Seção I, em que abordamos uma breve fundamentação teórica sobre o 

movimento Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) ressaltando a 

importância da utilização dos conhecimentos científico-tecnológicos para pensar 

metodologicamente questões de nosso contexto social; 

•  Seção II, momento em nos aprofundamos na metodologia de ensino com base 

em Questões Sociocientíficas apresentando o seu conceito e suas contribuições 

para uma prática de ensino integral; 

• Seção III, com a estratégia de elaboração da sequência didática a partir da 

estratégia didática de cinco fases desenvolvida por Conrado, El-Hani e Nunes-

Neto (2019) definindo os objetivos de cada fase (preparo, modelagem, prática 

guiada, prática independente e síntese); 

•  O enunciado do caso-problema sobre gestão de resíduos oriundos da 

mariscagem: O caso de Marina, através de uma história em quadrinhos; 

• As questões norteadoras que deverão servir de base para alcançar os objetivos 

propostos pela sequência didática; 

• O cronograma de aulas para cada fase proposta, com objetivos de ensino, 

dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais a ser alcançadas, conteúdos, 

metodologia recursos didáticos, etc; 

• Sugestões de leitura sobre as atividades desenvolvidas ao longo da sequência 

didática; 

• Considerações parciais sobre a prática de ensino envolvendo Questões 

Sociocientíficas na Educação profissional e tecnológica. 

• Referências bibliográficas. 
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A sequência didática com base em Questão Sociocientífica propõe-se a sugerir 

possibilidades, servindo como orientação para a criação de novas ferramentas que visem 

superar o ensino tradicional-tecnicista ao considerar a importância da prática 

argumentativa trabalhada em conjunto com a QSC no favorecimento do letramento 

científico crítico dos discentes.  É importante destacar, que esse material de acordo com 

as prerrogativas determinadas pela CAPES será publicizado em formato Portable 

Document Format (PDF), para sua ampla divulgação, com link disponível no sítio 

eletrônico da instituição. (BRASIL, 2016).  

4.1 O procedimento de validação da sequência didática 

Transcorrida a elaboração e posterior aplicação do produto educacional junto aos 

estudantes do curso Técnico em Meio Ambiente do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e tecnologia Baiano campus Valença, na modalidade subsequente, foi proposto 

aos participantes que avaliassem de acordo com a experiência vivenciada durante as 

etapas pedagógicas, a sequência didática com base em uma Questão Sociocientífica. 

Para o momento avaliativo, recorreu-se ao uso do questionário (Apêndice C). 

Este instrumento foi disponibilizado aos discentes em formato digital por meio do 

Formulário Google (Google Forms) contendo cinco questões de múltipla escolha e uma 

aberta. O método escolhido para verificar a percepção dos estudantes foi o Likert, 

compreendido por Costa e Júnior (2014) como escala de avaliação psicométrica onde é 

possível especificar o nível de concordância em relação à determinada afirmação. Os 

respondentes então emitirão o seu grau de concordância a partir de uma escala de 

medição com cinco pontos que estarão entre o “concordo totalmente” e o “discordo 

totalmente”. 

As questões fechadas presentes no formulário versavam sobre organização e 

estética do produto educacional, exposição dos conteúdos de ensino, o papel das 

práticas pedagógicas envolvendo letramento científico, contribuições para a formação 

integral dos estudantes, o uso da QSC para promover a argumentação. A questão aberta 

foi destinada para registro escrito acerca das impressões ou sugestões para o produto 

educacional. 

O questionário foi disponibilizado aos discentes via aplicativo de mensagem 

instantânea, juntamente com o produto educacional.  Enviado aos seis estudantes 

participantes da aplicação da sequência didática, que compunham a turma do último 
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período do curso Técnico em Meio Ambiente do IFBaiano campus Valença, obteve-se a 

devolutiva de toda a turma, totalizando um total de seis avaliadores que terão seus 

nomes mantido em anonimato. Por este motivo, ao citar os comentários desses 

colaboradores será utilizada a expressão avaliador, seguida de um numeral. 

É pertinente salientar que no decorrer dos encontros realizados com os 

estudantes para aplicar as etapas da sequência didática, os discentes vivenciaram um 

contato mais profundo com a proposta do produto, sendo também informados sobre a 

relevância de sua avaliação enquanto sujeitos participantes da investigação. Os dados 

evidenciados por meio do questionário foram posteriormente tabulados e posteriormente 

utilizados para validação da proposta didática. 

4.2Resultados da avaliação da sequência didática 

O primeiro ponto contemplado no questionário de validação do produto 

educacional foi a afirmação: o material está organizado de forma clara, objetiva e 

com uma linguagem acessível. O retorno dos respondentes foi positivo neste aspecto, 

com 100% dos discentes concordando totalmente, o que indica uma boa organização da 

estrutura da sequência didática, o que pode ser evidenciado no gráfico abaixo:  

 

Gráfico 01: Organização do produto educacional 

 

 

Em relação ao segundo ponto a partir da afirmação: em relação à proposta de 

ensino, considero que os conteúdos foram expostos de maneira coerente com fácil 
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compreensão, os resultados demonstraram que na perspectiva dos estudantes foi 

possível entender e relacionar os conteúdos de ensino de maneira satisfatória obteve-se 

o índice de 100% concordando totalmente como demonstra o gráfico a seguir: 

Gráfico 02: Em relação à proposta de ensino, considero os conteúdos coerentes e de 

fácil compreensão. 

 

 

Na sequência, apresentamos o retorno dos discentes no que diz respeito a 

terceira afirmação presente no questionário: o material apresenta possibilidades 

interessantes para a prática pedagógica envolvendo letramento científico. A partir 

da análise das respostas também se concluiu que a turma considera a prática de ensino 

envolvendo QSC interessante para favorecer o letramento científico. 83,3% 

concordaram totalmente e 16,7% concordaram na maior parte do tempo, como é 

possível identificar no gráfico 03: 

Gráfico 03: O material apresenta possibilidades interessantes para a prática pedagógica 

envolvendo letramento científico. 
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A quarta afirmação: o material contribui para a formação integral dos 

estudantes, trouxe o entendimento dos respondentes que concordam que de fato, a QSC 

enquanto estratégia pedagógica favorece a formação humana integral e 

consequentemente emancipatório dos estudantes. 83,3% concordaram totalmente e 

16,7% concordaram na maior parte do tempo, conforme expresso abaixo: 

Gráfico 04: O material contribui para formação integral dos estudantes 

 

 

A partir da quinta afirmação contida no questionário: a Questão Sociocientífica 

presente no produto educacional estimula o uso da argumentação para organizar e 
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defender ideias, a análise dos dados revelou elevado nível de anuência a partir dos 

percentuais demonstrados, com 83,3% concordando totalmente e 16,7% concordando na 

maior parte do tempo. Isto demonstra que o debate sobre o caso presente na QSC, 

motiva a participação do discente nas discussões em sala de aula, ressaltando que para 

além da dimensão conceitual, as dimensões procedimentais e atitudinais foram 

alcançadas ao analisar o entendimento manifestado por meio do questionário, de que a 

QSC favorece práticas argumentativas, ou seja, de tomada de posição e defesa de um 

ponto de vista. Estes dados são apresentados no gráfico 05: 

Gráfico 05: A QSC presente no produto educacional estimula o uso da argumentação 

 

 

Por fim, o último tópico do questionário foi destinado para o registro como de 

críticas, elogios e/ou sugestões para melhoria do produto educacional.  O retorno dos 

respondentes foi extremamente positivo apresentando em sua totalidade elogios e 

indicações da relevância social da proposta didática pautada em uma QSC sobre gestão 

de resíduos da mariscagem. Deste modo, destacamos alguns excertos extraídos dos 

questionários: 

“O tema abordado é de suma importância não só para o entendimento dos 

alunos, como também para toda Comunidade, além de tratar de controle de 

prevenção, trata-se também de saúde pública”. (Avaliador 1) 

“Explicativo, de fácil linguagem. Passando ao aluno e quem mais ler 

compreender o assunto de forma prática e didática”. (Avaliador 2) 
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“Achei muito interessante, os argumentos utilizados nos debates, um tema de 

alta importância para a sociedades de mariscagem do baixo sul”. (Avaliador 

3) 

“Achei o material muito bom”. (Avaliador 4) 

 

Sendo assim, de acordo com o retorno avaliativo evidenciado nos gráficos e os 

comentários dos respondentes, podemos inferir  através da análise das respostas do 

questionário de validação deste produto educacional, que as práticas de ensino 

envolvendo questões sociocientíficas contribuem para o processo formativo científico e 

tecnológico dos estudantes em uma perspectiva de educação integral, auxiliando-os a 

construir conhecimentos, habilidades e valores essenciais para a tomada de decisões 

éticas e responsáveis envolvendo ciência, tecnologia e comunidade por meio de olhar 

crítico sobre o fazer científico e o desenvolvimento com sustentabilidade. 

  Isto sugere a urgente necessidade em ampliar o debate sobre a prática educativa 

pautada no letramento científico, por meio de outros estudos em diferentes modalidades 

e espaços, sejam eles formais ou não formais de educação, estimulando o 

desenvolvimento de situações didáticas baseadas em pressupostos metodológicos que 

visem à compreensão do valor social do conhecimento científico e tecnológico. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Vivenciar o Mestrado em Educação Profisisonal e Tecnológica é estar aberto a 

aprendizados que surpreendem por revelar possibilidades didáticas inovadoras pautadas 

no Letramento Científico Crítico. Como pôde ser visto ao longo desse trabalho, o objeto 

escolhido se entremeia com a formação da pesquisadora, egressa de Instituto Federal e 

com o locus da pesquisa, território de identidade do Baixo Sul, onde ela está inserida. 

Partindo do entendimento a respeito da importância do fazer educativo territorialmente 

contextualizado, surge a proposta da metodologia ativa com a QSC onde a realidade 

social local não pode ser ignorada.  

Para esse empreendimento foi necessário o aprofundamento das bases teóricas e 

metodológicas. Assim foi exposto o movimento Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

Ambiente e por consequência as Questões Sociocientíficas que emergem desta 

abordagem. Realizaram-se alguns apontamentos sobre o surgimento desse campo de 

estudo, destacando que a ciência e a tecnologia experienciadas através de uma práxis 

que envolve as relações sociais possibilitam a construção de uma sociedade mais 

democrática. 

Ancorando-se no preceito de que a educação ambiental faz parte do processo de 

formação humana integral, afinal, os sujeitos em suas vivências sócio-histórica 

interferem na natureza a fim de garantir sua sobrevivência, esta pesquisa demonstra 

através de uma sequência didática com base em Questões Sociocientíficas, caminhos 

práticos para um movimento educativo voltado para o estímulo a atitudes sociopolíticas 

ambientais. Acredita-se que esta ação educativa deve ser mediada por uma prática que 

estimule a criticidade e o desenvolvimento de atitudes cujo cerne contenha as práticas 

sociais direcionadas a sustentabilidade. A fim de despertar o compromisso com a 

melhoria da qualidade de vida da comunidade. Nesse sentido o caso de Marina enquanto 

questão controversa permitiu a contextualização do tema socioambiental com a 

realidade dos educandos, aguçando o interesse em buscar informações que subsidiassem 

a tomada de decisão diante da questão proposta no enunciado da QSC. 

A partir disso pôde-se inferir que a educação com esse seguimento metodológico 

representa uma prática de ensino pautada no contexto da educação científica em uma 

perspectiva CTSA. Isto possibilita ao educando experimentar situações em que o 

conhecimento científico não esteja distante de seu cotidiano.  
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O caminho desta investigação foi trilhado com o objetivo principal de investigar 

as possíveis contribuições de práticas educativas com base em QSC para a formação 

integral dos estudantes da Educação profissional e Tecnológica a partir de uma 

sequência didática pautada em QSC, junto aos estudantes do curso Técnico em Meio 

Ambiente do IFBaiano campus Valença. 

 Das reflexões e dos debates ocorridos emergiu o reconhecimento dessa questão 

como um objeto científico. Além, das resoluções e usabilidade comum dos resíduos da 

mariscagem evidenciados pelas histórias de vida dos familiares destes alunos. Neste 

sentido, pode-se concluir que o objetivo pretendido foi alcançado, uma vez que os dados 

apontam que os discentes interpretaram a realidade, a partir de saberes tradicionais e 

científicos, pensando possíveis condições de ação para que esta realidade fosse 

transformada. 

 Quanto ao interesse dos alunos por esta pesquisa, a QSC se mostrou bastante 

atrativa uma vez que foi realizada sob o desafio da rearticulação da oferta de ensino 

durante a pandemia e saturação de aulas remotas. Este cenário provocado pela COVID-

19 não impossibilitou essa ação educativa voltada para o letramento científico. Os 

encontros mediados por uma plataforma virtual de aprendizagem tornaram-se 

experiências exitosas ocorridas ao longo desses encontros pedagógicos online. 

Assim, a aplicação da sequência didática com base em uma questão 

sociocientífica sobre gestão de resíduos da mariscagem, vivenciada com os estudantes 

do IFBaiano campus Valença, permitiu reflexões que salientaram a relevância da 

investigação no sentido de demonstrar as potencialidades das Questões Sociocientíficas 

que alinhadas aos pressupostos da EPT constitui-se em uma proposta formativa 

emancipatória voltada para a formação humana integral. 

A elaboração do produto educacional e sua posterior validação por parte dos 

discentes nos move em direção a propostas pedagógicas inovadoras revelando um 

enorme potencial para sua ampliação e divulgação do ensino baseado na abordagem 

CTSA/QSC. Colaborando para propiciar ao estudante o conhecimento científico e a 

capacidade de reconhecer os valores éticos presente nas decisões tomadas para resolver 

o dilema ambiental proposto. Consideramos esse movimento educativo contra 

hegemônico, pois proporciona uma formação cidadã através de um ensino para além da 

formação técnica, contemplando juntamente com a dimensão conceitual as dimensões 
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procedimentais, atitudinais e o olhar contextualizado sobre as questões vividas pelos 

estudantes e comunidades. 

Ressaltamos a partir deste estudo que um projeto educacional emancipatório 

requer um maior debate e maior reflexão acerca de movimentos educativos que estejam 

comprometidos com o letramento científico crítico indo além de abordagens de 

transmissão e reprodução, centradas exclusivamente na fala do professor ou na 

passividade do estudante. 

Por fim, cabe pontuar que os resultados aqui evidenciados não esgotam as 

possibilidades de discussões e compreensão acerca deste tema.  A partir desse estudo, 

nutrimos o desejo de que novas investigações e propostas sejam lançadas servindo para 

ampliar o debate acerca das Questões Sociocientíficas na Educação Profissional e 

Tecnológica, bem como em outras modalidades de ensino e diferentes espaços de 

aprendizagem, a fim de despertar de novos questionamentos. 
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 

CAMPUS CATU 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

APÊNDICE A 

Norteia essa pesquisa os Critérios da Ética em Pesquisa com seres Humanos conforme a resolução 

466/2012 e nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

Este é um convite para a participação nesta pesquisa intitulada: Uma 

Questão Sociocientífica sobre gestão de resíduos da mariscagem com estudantes do 

IFBAIANO Campus Valença. A proposta está vinculada à Linha Práticas 

Educativas em Educação Profissional e Tecnológica (EPT) do Programa de 

Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT), no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano), campus 

Catu e tem como objetivo elaborar e uma sequência didática com base na questão 

sociocientífica do aproveitamento de resíduos da pesca artesanal e avaliar a sua 

utilidade e adequação para aplicação na EPT do município de Valença-Ba. 

A responsável por esta pesquisa é a mestranda e pesquisadora Madiane 

Santos de Assis, tendo como Orientadora a Profa. Dra. Joana Fidelis da Paixão e 

como Coorientador o Prof Dr. José Rodrigues de Souza Filho. Em uma abordagem 

qualitativa, o percurso metodológico acontecerá a partir de uma pesquisa 

exploratória e a coleta de dados ocorrerá mediante aplicação de uma Sequência 

Didática em modalidade remota com estudantes da Educação Profissional do curso 

subsequente de Meio Ambiente do IFBAIANO Campus Valença, onde será 

observado o envolvimento dos estudantes ao longo da Sequência Didática, assim 

como será aplicado um questionário inicial para levantamento dos conhecimentos 

prévios dos mesmos acerca da temática e posteriormente um questionário final de 

avaliação sobre a pesquisa para posterior análise e construção do texto com os 

resultados obtidos. 

É de fundamental importância que os estudantes participantes avaliem a 

proposta de ensino analisando se elas estão coerentes com os objetivos de 

aprendizagem propostos, trazendo também justificativas e sugestões. Este processo 

permite avaliar a viabilidade de um procedimento de pesquisa em atender ao que 

foi exposto pelo objeto de estudo a que está vinculado. O produto dessa pesquisa 

será uma sequência didática a partir de uma questão sociocientífica sobre gestão 

de resíduos da mariscagem com estudantes de Meio Ambiente do IFBAIANO 
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Campus Valença. Caso haja autorização as respostas obtidas serão divulgadas no 

trabalho de Dissertação, contudo o anonimato será garantido. 

Ao contribuir com este trabalho você estará colaborando para estimular a 

reflexão e o debate acerca da práxis pedagógica na Educação Profissional pautadas 

em uma atitude crítica em torno das relações entre a ciência, tecnologia, sociedade 

e meio ambiente para uma sociedade mais justa e democrática construindo um 

fazer pedagógico ativo e significativo que coloca o estudante como protagonista do 

processo de ensino e aprendizagem. 

A fim de preservar a segurança e saúde dos envolvidos, todas as atividades 

da pesquisa serão realizadas de modo virtual devido à pandemia do COVID-19. 

Serão seguidas todas as recomendações governamentais em saúde contra a 

disseminação do nova corona vírus e outras questões relacionadas à conjuntura 

atual, deverão ser analisadas processualmente, já que não há precedentes para 

possíveis riscos relacionados à realização de pesquisas nesse contexto. Neste 

sentido, todo o processo de investigação ocorrerá virtualmente, incluindo o 

processo de consentimento que será realizado nestes moldes através do envio, 

exposição e assinatura do Termo de Concentimento Livre e Esclarecido via Google 

forms® e Google Docs® respectivamente.  A pesquisa não tem financiamento e a 

pesquisadora não provêm recursos para arcar com custos de fornecimento de 

equipamentos tecnológicos aos participantes. 

  As plataformas digitais oficiais do IF Baiano (MicrosoftTeams®, Google 

meet®) serão preferencialmente escolhidas para o desenvolvimento do trabalho. 

Assim, todos participantes serão cadastrados nestas plataformas, com a 

priorização de utilização as de fácil acesso. Sempre que for solicitada, a 

pesquisadora oferecerá momentos individuais para tirar dúvidas e instrui-los 

sobre o uso da ferramenta adotada. Serão considerados critérios de seleção comum 

a todos os participantes: ser aluno devidamente matriculado no IFBAIANO 

Campus Valença no curso subsequente de Meio Ambiente, ter o desejo e 

disponibilidade de participar da pesquisa e possuir condições de acesso aos meios 

digitais, bem como dispor conhecimentos prévios necessários à participação na 

pesquisa por meio das plataformas digitais ou disponibilidade para participar de 

uma formação rápida sobre a utilização dessas plataformas. 

Em respeito à Resolução n 466/2012 e nº 510/ 2016 do Conselho Nacional de 

Saúde, entende-se que a pesquisa envolvendo seres humanos envolve riscos 

individuais ou coletivos. Por isso, a conduta deste trabalho respeitará os 

pressupostos éticos entre pesquisador e o sujeito envolvido na pesquisa respeitando 

a dignidade humana e esclarecendo todos os riscos que o sujeito participante 

poderá ser exposto. São eles: possibilidade de constrangimento ao responder o 

questionário, desconforto psicológico frente a uma possível insegurança em relação 

aos objetivos propostos e cansaço físico ao responder os questionários, embaraço 

frente a uma pessoa estranha, a evidenciação de problemas sem propostas de 

soluções viáveis; comunicação ineficiente ou desagradável entre 

pesquisadora/participantes levando a inibição ou distanciamento de algum 

estudante; convivência desarmônica, dificuldade de relação intergeracional ou 

para respeitar aspectos culturais.  

 Outros riscos específicos dessa pesquisa de acordo com o Ofício Circular n° 

2/2021/CONEP/SECNS/MS de 24 de fevereiro de 2021, são os próprios de 

ambiente virtuais, eletrônicos, ou não presenciais em função das limitações das 

tecnologias utilizadas. Tais quais: Interferência na vida e na rotina dos 

participantes, quebra de confidencialidade já que esta pesquisa possui limitações 
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no que tange a sua garantia da total, pois existe o potencial risco de sua violação já 

que haverá contato mesmo que virtual entre os participantes, divulgação de dados 

confidenciais. 

Com o objetivo de dirimir os referidos riscos, garantiremos: o 

esclarecimento inicial e contínuo de todas as etapas e metas da pesquisa; a 

horizontalidade das ações, das opiniões e na tomada de decisões; a 

problematização e respeito à linguagem de todos (as), assim como aos valores 

culturais, sociais, morais, religiosos, éticos, hábitos e costumes das comunidades 

envolvidas; a pactuação antes das ações das normas de convivência, afirmando a 

proposta do espaço de aprendizagem mútuo, sem sobreposição de saberes; a 

atenção a sinais orais de desconforto; a mediação de conflitos pela pesquisadora; a 

inexistência de conflito de interesses entre a pesquisadora e os participantes, 

garantir ao participante o direito de acessar o teor do conteúdo do instrumento de 

coleta (tópicos que serão abordados) antes de responder as perguntas para uma 

tomada de decisão informada, garantir ao participante o acesso as perguntas 

somente depois que tenha dado o seu consentimento, garantir o zelo pelo sigilo dos 

dados fornecidos e pela guarda das informações coletadas, assumindo também o 

compromisso de não publicar o nome dos participantes (nem mesmo as iniciais) ou 

qualquer outra forma que permita a identificação individual. 

 Haverá esclarecimento ao participante que sua participação é voluntária e 

ele tem total liberdade para manifestar suas vontades ou opiniões sobre a 

sequência didática, tem o direito de negar-se a responder qualquer pergunta, pode 

se negar a responder o questionário sobre a proposta de ensino, poderá responder 

parcialmente, pode desistir da participação na pesquisa a qualquer momento pela 

qual não será em hipótese alguma onerado nem prejudicado academicamente uma 

vez que, os estudantes que não desejarem fazer parte do processo de aplicação da 

Sequência Didática, poderão realizar as atividades propostas na ementa da 

disciplina cursada através de atividades assíncronas no ambiente virtual de 

aprendizagem do IFBAIANO campus Valença. 

Ao participante da pesquisa que vier sofrer qualquer tipo de dano previsto 

ou não no TCLE e resultante de sua participação, além do direito à assistência 

integral, tem direito à indenização assim como será garantido ressarcimento para 

quaisquer gastos eventuais. A pesquisadora responsável ao perceber algum risco 

ou dano significativo ao participante, previsto, ou não, no TCLE, deverá 

comunicar o fato imediatamente ao Comitê de Ética em Pesquisa, avaliando a 

necessidade de adequar ou suspender o estudo. 

Caso haja qualquer dúvida, o participante poderá solicitar esclarecimento 

entrando em contato com a pesquisadora pelo endereço: Rua Direta do Jambeiro, 

Bairro do Jambeiro, Valença, Bahia, CEP 45400-000; pelo telefone celular e 

WhatsApp (75) 98805-1057, por e-mail: assismade@gmail.com   ou com a 

Orientadora pelo e-mail: jopaixao80@gmail.com  e telefone:71 9286-1112. Ou 

poderá ainda, entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa: CEP -IFBA , 

no endereço Av. Araújo Pinho nº 39, Canela, Salvador-BA, Tel (71) 3221-0332, por 

e-mail cep@ifba.edu.br. Conforme Resolução 466 de 12 de dezembro de 2012, item 

VII.2, os Comitês de Ética em Pesquisa são colegiados interdisciplinares e 

independentes, de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e 

educativo, criados para defender os interesses dos participantes da pesquisa em 

sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa 

dentro de padrões éticos.  

 



 

118 
 

                                  Consentimento Pós- Esclarecido   

Eu,__________________________________________________________________,                                                                                                 

estou informado do teor desta pesquisa no que tange aos objetivos, métodos, riscos 

e benefícios. Autorizo minha participação voluntária sem nenhuma recompensa 

financeira. Estou de acordo com o uso das informações obtidas, durante o 

questionário, como textos, ou outros dados relacionados ao meu posicionamento 

sobre a proposta de ensino analisada, para melhoria do produto educacional, sem 

fins lucrativos. Concordo com a publicação dos resultados em reuniões ou revistas 

científicas. Estou ciente que se não me sentir atendido poderei procurar a 

pesquisadora ou Comitê de Ética em Pesquisa: CEP - IFBA, conforme 

identificação e endereço contidos neste termo. Por isso, eu concordo em participar 

da pesquisa. Este documento é emitido em duas (2) vias, que serão assinadas por 

mim e pela pesquisadora, garantindo a ambos, a posse desse documento.   

 

 

___________________                                                         _______________________ 

  

Assinatura do participante                                                Assinatura da pesquisadora 

 

 

 

 

Catu, ______ de _________________ de 2022 
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 

CAMPUS CATU 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA 

 

APÊNDICE B – Questionário de avaliação do produto educacional 

 

 

01 - O material está organizado de forma clara, objetiva e com uma linguagem 

acessível? 

02 - Em relação a proposta de ensino, você que os conteúdos foram expostos de maneira 

coerente com fácil compreensão? 

03 - O material apresenta possibilidades interessantes para a prática pedagógica 

envolvendo letramento científico? 

04 - O material contribui para a formação integral dos estudantes? 

05 - A Questão Sociocientífica presente no produto educacional estimula o uso da 

argumentação para organizar e defender ideias? 
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Apresentação 

 

Onde estão as questões que nos inquietam? As cores, os odores, a 

textura do chão da rua provocam nossa sensibilidade de tal forma que 

sempre temos algo a opinar. Dos lugares de nossas vivências saltam 

problemas que apenas nosso expresso desagrado não é suficiente para 

resolver.  É do cotidiano que surgem nossas inquietações e para resolvê-

las é preciso aprender a pensar soluções com base em evidências 

científicas. Do trabalho das marisqueiras da região de Valença /BA 

surge uma situação controvérsia: Como resolver o problema do 

acúmulo de conchas ou seja, resíduos da mariscagem? Como não é 

possível responder apenas com nossas convicções, elaboramos uma 

proposta de ensino pautado em uma questão sociocientífica sobre 

gestão de resíduos da mariscagem para juntamente com os estudantes, 

apontar caminhos para uma atividade pesqueira com sustentabilidade. 

Este é o objetivo desta sequência didática que deriva da pesquisa do 

Programa de Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica 

(PROFEPT) intitulada “Uma questão sociocientífica sobre gestão de 

resíduos da mariscagem com estudantes do IF-Baiano campus 

Valença” 

Aqui você encontrará uma breve fundamentação teórica sobre a 

importância da utilização dos conhecimentos científico-tecnológicos 

para pensar metodologicamente questões de nosso contexto social, o 

conceito de questão sociocientífica e logo em seguida uma sequência 

didática com cinco fases para aplicação da questão sociocientífica, 

além de uma seleção de materiais didáticos para trabalhar esse tema! 

Desejamos que tenham uma boa leitura e aprendizado! 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA SOBRE GESTÃO DE RESÍDUOS DA MARISCAGEM 

EM  EM UMA ABORDAGEM SOCIOCIENTÍFICA PARA A EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 
Introdução 

 

O acúmulo de conhecimentos científico-tecnológicos 

transforma constantemente a sociedade. Estas modificações 

exigem da classe trabalhadora adaptações intelectuais e técnicas 

capacitando-a para intervir crítico e criativamente nas questões a 

ela imposta. Nessa conjuntura não basta apenas o conhecimento 

tácito, faz-se necessário o desenvolvimento de competências 

cognitivas complexas (KUENZER, 2006) a exemplo de tomada de 

decisões e resolução de problemas. Neste sentido, a prática 

educativa e em especial a Educação Profissional e Tecnológica 

(EPT), comprometida com o um sentido de escola ominilateral e 

politécnica, assume um desafio ousado de buscar caminhos e 

estratégias para reverter a lógica voltada apenas para o mercado e 

avançar, apresentando uma proposta educacional que considere 

as contribuições da EPT para o desenvolvimento socioeconômico 

sustentável do país. 

1. Ciência/ tecnologia na onda do negacionismo científico  

A ciência e a tecnologia influenciam mutualmente nas 

questões políticas, econômicas, culturais, sociais e ambientais. 

Quando atreladas a políticas públicas responsáveis trazem 

qualidade de vida a população com contribuições inegáveis. 

Apesar disso, vivenciamos um movimento anticientificista que apesar 

de não ser algo necessariamente tão novo na história da 

humanidade ganha a cada dia ganha contornos cada vez mais 

precisos, caracterizando uma verdadeira conspiração contra o 

conhecimento. (SENA JÚNIOR, 2019). São abordagens terraplanistas, 

questionadoras da forma do globo terrestre e todo conhecimento 



advindo das pesquisas espaciais. Correntes negacionistas que 

apesar de todo avanço proporcionado pelo monitoramento via 

satélite no Brasil e no mundo, resistem em confirmar o aumento nos 

níveis de desmatamento na Amazônia brasileira ou queimadas no 

pantanal, movimentos antivacinas que ganham cada vez mais 

força ao incentivar a pessoas a não tomar nenhum tipo de vacina e 

não imunizar seus filhos e filhas, o que por sua vez coloca seriamente 

em risco a saúde população 

Essa problemática torna-se ainda mais preocupante diante do 

atual contexto pandêmico provocado pelo corona vírus (COVID-19), 

que ocasionou um alto número de mortes e se configura como um 

grave problema de saúde mundial. Neste cenário, outro fator 

exremamente preocupante é o negacionismo científico e o 

constante incentivo, até mesmo por gestores públicos, ao não 

cumprimento das normas sanitárias e de biossegurança, tais como o 

isolamento social e uso de máscara. Ocorre também o desmonte da 

ciência brasileira com cortes de verbas para Universidades e 

Institutos Federais comprometendo a formação de novos 

pesquisadores. Além da rejeição a vacina e posterior atraso no 

processo de compra da mesma dificultando a imunização da 

população. 

 

 

 

 

 

 

     



Ilustração: Uma figura feminina usa máscara nos olhos e está cercada pelo vírus da 

COVID. Uma possível interpretação é que a ignorância leva ao uso incorreto da 

máscara  até então obrigatória, levando a uma cegueira que não proteje dos 

perigos da realidade, nesse caso, a cegueira proposital ou não, a deixa exposta ao 

vírus, mesmo assim ela sorri. Uma ilustração sobre a postura social diante da 

pandemia e uso obrigatório de máscara  

 

Fatos como estes são amplamente defendidos por um grande 

número de governantes e líderes mundiais em uma atitude 

irresponsável que demonstra o total desprezo pelo conhecimento 

científico por parte do atual governo brasileiro. Se em um 

determinado momento histórico as sociedades modernas passaram 

a confiar no mito da salvação humana por meio da ciência e 

tecnologia como se confia em uma divindade (SANTOS, 2002), o 

que vemos hoje é o crescimento do processo de negação da 

ciência igualmente perigoso, pois envolve um grande retrocesso. 

2  A Educação Profissional  como resistência a posturas 

anticientíficas  

Diante deste triste cenário de negligenciamento da pesquisa 

científica e sua contribuição para formação dos sujeitos, 

desenvolvimento e justiça social, a Educação Profissional surge 

como alternativa de resistência a posições anticientíficas ao atrelar 

uma proposta de educação científica à consolidação de um meio 

ambiente sustentável que compreenda a influência do modo de 

produção nos problemas e crises da sociedade ao longo da história. 

Para Scantimburgo (2018) este entendimento é fundamental, 

especialmente no atual momento brasileiro de retrocessos e 

desmonte de políticas públicas ambientais. 

 Órgãos públicos de fiscalização ambiental voltam-se somente 

aos interesses do agronegócio e o governo federal age na 

contramão da agenda ambiental construída no Brasil desde o 

final 1980 consolidada na Constituição Federal de 1988, ao flexibilizar 



as ações de fiscalização e controle ambiental promovendo um 

aumento considerável nas áreas de desmatamento, retirada da 

proteção de áreas de manguezal e restingas, além do estímulo a 

violência contra ambientalistas, populações tradicionais e indígenas 

Mészáros (2008) por sua vez, revela que é impossível romper 

com o padrão econômico ambientalmente destrutivo e por sua vez 

danoso a sobrevivência humana, sem que haja uma intervenção 

efetiva no processo educativo uma vez que a crise socioambiental 

cresce em meio aos avanços técnico-científicos. Neste viés, 

acreditamos que a Educação Profissional e Tecnológica pode 

contribuir ainda mais com o desenvolvimento econômico brasileiro 

ao integrar ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente em um 

projeto de sustentabilidade que promova tecnologia a serviço da 

qualidade de vida dos sujeitos com diminuição da degradação 

ambiental. 

 

 

A questão da ciência e da tecnologia vivenciada através de 

uma prática pedagógica envolvendo as relações sociais de acordo 

com Silva (2016) possibilita a construção de uma sociedade 

democrática ao permitir que educandos vivenciem situações em 

que o conhecimento científico assume seu papel na construção 

histórico-cultural. Nesse sentido, a educação com base em Questões 

Sociocientíficas – QSC, representa uma forma de organizar propostas 

curriculares e de ações de acordo com os fundamentos do 

movimento Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente – CTSA, que 

surge em 1960 a partir dos estudos da sociologia e filosofia das 

ciências, fazendo conexões mais profundas entre a ciência e seu 

contexto social, cultural e político (PEDRETTI, 2003). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definidas por Conrado e Nunes-Neto (2018) como: 

“problemas ou situações controversas e complexas, que podem ser 

transpostas para a educação cientifica, por permitir uma 

abordagem contextualizada de conteúdos interdisciplinares ou 

multidisciplinares” (CONRADO, NUNES-NETO, 2018, p.15), as Questões 

Sociocientíficas (QSC) contemplam uma das maneiras de se 

promover a abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTSA) 

em um viés de educação científica transformadora a partir da 

transposição de problematizações ambientais para uma estratégia 

didática que permita aos estudantes vivenciar um processo de 

letramento científico abordagem que oportuniza o desenvolvimento 

do pensamento crítico, o entendimento da ciência como forma de 

conhecimento e investigação, possibilitando tomada de decisão e 

ações ambientalmente sustentáveis por parte dos mesmos.  

A partir da questão sociocientífica e as situações controversas 

promovidas por ela, esta Sequência Didática pretende ampliar as 

possibilidades de ação e reflexão dentro do processo formativo 



científico e tecnológico dos alunos da Educação Profissional do 

curso de Meio Ambiente do Instituto Federal Baiano de Valença-Ba 

em uma perspectiva integral contextualizada com as 

especificidades e realidade dos seus  sujeitos. 

 

CONTRIBUIÇÕES DAS QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS (QSC) PARA 

UMA PRÁTICA EDUCATIVA TRANSFORMADORA 

 

O modelo educacional tradicional-tecnicista ainda 

hegemônico no Brasil orienta a prática educativa para transmissão, 

memorização e reprodução de conhecimentos científicos sem 

necessariamente nenhuma relação com a vida diária dos 

estudantes. Contudo, os atuais debates sobre a influência do 

desenvolvimento da ciência e tecnologia nos aspectos subjetivos, 

econômicos e culturais da sociedade demonstram a importância 

de compreender os impactos destes fatores na qualidade de vida 

da população. 

1 A importancia de um posicionamento crítico diante de uma 

questão controversa! 

Partindo desse pressuposto, as controvérsias socioambientais 

auxiliam os estudantes na compreensão da ciência como forma de 

conhecimento que envolve questões éticas e posicionamento 

crítico diante de seus efeitos para a sociedade. Paulo Freire (1967) 

afirma que para compreender as relações do homem com a sua 

realidade os conhecimentos científicos são primordiais: 

“Necessitávamos de uma educação para a decisão, para a 

responsabilidade social e política. Uma educação que possibilitasse 

ao homem a discussão corajosa de sua problemática. Educação 

que o colocasse em diálogo constante com o outro. Que o 

identificasse com métodos e processos científicos". (FREIRE, 1967, p. 

90). Assim, a educação científica é uma necessidade humana já 



que as questões científicas fazem parte do nosso cotidiano e a 

escola não pode estar alheia a este fato. Através do seu poder 

transformador pode contribuir para a construção e mobilização de 

conhecimentos para uma formação crítica e interdisciplinar dos 

estudantes. 

Nesta perspectiva, entendendo o conhecimento científico 

como necessidade humana, surge em 1960 o movimento Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS) fundamentado na sociologia e 

filosofia das ciências, propondo uma renovação curricular para uma 

educação científica que considere e discuta os impactos 

socioambientais provocados pela força produtiva hegemônica. Na 

América Latina esta abordagem emergiu em 1990 por meio da 

influência dos trabalhos oriundos da Espanha e de Portugal. 

(MARTÍNEZ, 2012). Compreendendo assim, que existe uma relação 

muito próxima entre conhecimento e poder que não deve ser 

silenciada no processo educativo, pois além de estimular o 

desenvolvimento das potencialidades físicas, cognitivas e afetivas 

dos educandos a escola também colabora para a formação 

cidadã estimulando várias visões possíveis para que os estudantes 

definam àquelas que melhor se alinham ao seu modo de pensar. 

Segundo Conrado e Nunes - Neto (2018), apesar de algumas 

considerações sobre meio ambientes estarem presente nas críticas 

ao modelo de educação científica tradicional que não incentiva o 

pensamento crítico dos estudantes, a inclusão explícita da temática 

ambiental nos estudos sobre ciência, tecnologia e sociedade 

passou a ser exigida por pesquisadores preocupados com a grave 

crise ambiental provocada do desmatamento acelerado de 

florestas, uso desenfreado de agrotóxicos, acidificação dos 

oceanos, aquecimento global, derretimento dos polos, aumento na 

emissão de gases poluentes, entre outros preocupantes problemas 

ambientais que trazem impactos sociais e de saúde pública. 



No caso das grandes secas, por exemplo, que a cada dia 

atinge mais as grandes cidades, os primeiros a sofrer com a falta de 

água são as comunidades periféricas que também sofrem com a 

falta de saneamento básico que eleva o número de doenças 

atrelado à salubridade. Neste sentido, houve a inclusão da letra “A” 

referente a Ambiente, resultando na expressão CTSA (Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente). (MARTÍNEZ, 2012). A educação 

no âmbito da CTSA busca o fortalecimento de um ensino 

contextualizado, interdisciplinar e crítico para uma educação 

científica e tecnológica que permita ao educando entender a 

ciência como uma construção social, cultural e histórica que 

envolve relações de poder e tomada de atitudes éticas e de ação 

responsável. 

2 A questão sócio científica como uma proposta pedagógica  

Avançando um pouco mais nas questões éticas e morais 

propostas pela abordagem CTSA, As Questões Sociocientíficas 

(QSC) representam uma proposta pedagógica de caráter 

interdisciplinar que a partir de problematizações complexas induzem 

o estudante a utilizar o conhecimento científico aliado à ética para 

que este se posicione e seja capaz de tecer argumentos sobre as 

temáticas controversas da contemporaneidade rompendo com a 

visão ingênua de neutralidade científica imposta pelo cientificismo 

onde o saber científico é uma verdade absoluta e que jamais deve 

ser questionada. (SILVA, 2016). 

As questões sociocientíficas no ensino de ciências apresentam 

importantes possibilidades para o trabalho com aspectos 

ideológicos, políticos, culturais e éticos. Estes fundamentos são 

essenciais para a construção de uma educação científica e 

tecnológica reconhecida como produto da prática humana e que 

exige da sociedade um posicionamento crítico especialmente num 



momento em que os temas ambientais passaram a estar mais 

presente no currículo escolar suscitando dilemas éticos, morais, 

econômicos e políticos (PAIXÃO, 2018). No entanto, Conrado (2017) 

afirma a escassa literatura principalmente no que diz respeito a 

pesquisas nacionais voltadas para uma prática educativa com base 

em QCS. Assim como Paixão (2018), revela que ainda não temos um 

potencial pedagógico suficientemente desenvolvido no que se 

refere ao movimento Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente a 

nível nacional. 

No contexto das pesquisas brasileiras, uma das grandes 

contribuições para abordagem dos conhecimentos científicos no 

contexto social dos estudantes, está presente no trabalho do 

Professor Wildson Luiz Santos 1que trouxe fundamentos da 

perspectiva freiriana para o trabalho com questões sociocientíficas 

através da teoria da ação dialógica. Proposta por Freire (2011), na 

dialogicidade não existe o apenas ensinar ou transmitir 

conhecimento e sim a atuação de todos os atores envolvidos no 

processo de transformação da realidade, despertando a 

consciência crítica dos sujeitos em relação à ação opressora 

(antidialógica) e estimulando a prática libertadora, transformadora 

(dialógica). 

A educação científica proposta pelas práticas pedagógicas 

que envolvem questões sociocientíficas possui um enorme potencial 

para preparar os educandos para os desafios socioambientais 

impostos pelas novas configurações sociais da atualidade. O 

movimento denominado Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

Ambiente que defende a educação científica nos leva a traçar 

reflexões sobre a importância de repensar as bases teóricas 

tradicionais e bancárias uma vez que, a formação de educandos 

letrados cientificamente está relacionada com o processo formativo 

de cidadãos socioambientalmente responsáveis, com consciência 



crítica através de uma educação dialógica voltada para a ética e 

responsabilidade social. 

METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

A Sequência Didática, enquanto estratégia de ensino permite 

ao docente desenvolver o trabalho educativo em torno de uma 

temática previamente escolhida ao longo de várias aulas. Definida 

por Caiscais; Fachinteran, (2014) como conjunto de atividades 

planejadas visando à 

 

1 Foi Professor da Universidade de Brasília de 1993 até seu falecimento em 2016. Em 

seus trabalhos trouxe grandes contribuições para a pesquisa em ensino de Química, 

Educação Científica, Educação para a Cidadania, Educação CTSA e Questões 

Sociocientíficas. 

contextualização dos conteúdos através do tema selecionado que 

por sua vez, em um conjunto de diferentes etapas articuladas entre si 

contribui para tornar o aprendizado mais eficiente. 

O desenvolvimento desta Sequência Didática terá como base 

um caso-problema socioambiental relacionada à gestão de 

resíduos da mariscagem mais especificamente das conchas de 

moluscos bivalves descartados durante o trabalho de 

beneficiamento do marisco realizado pelas marisqueiras de 

Valença-Ba. A pesca artesanal é uma das principais atividades 

econômica do município, que possui uma grande área de 

manguezais, estuários e Mata Atlântica o que favorece a prática de 

mariscar (STOPILHA, 2015). 

Foram preconizados alguns pressupostos metodológicos e 

pedagógicos defendidos, por Clement (2004), Villa e Poblete (2007), 

Conrado, El-Hani e Nunes-Neto (2019) a fim de que a seleção de 

atividades em uma intervenção didática com base em Qustão 

Sociocientífica promova uma aprendizagem significativa ao 

estimular o processo de letramento científico com base em uma 



proposta de ensino referenciada como modelo de inovação 

pedagógica envolvendo valores, atitudes e competências para 

uma formação integral (VILLA; POBLETE, 2007). 

O desenvolvimento desta Sequência baseou-se no modelo de 

cinco fases de Conrado, El-Hani e Nunes-Neto (2019) que inspirados 

no trabalho Madeline Hunter (1993) adaptaram a didática de três 

fases de Derek Hodson (2011, 2018). Para estes autores, o modelo 

teórico de Hodson promove a abordagem curricular em QSC 

visando letramento científico crítico, relacionando a capacidade 

dos indivíduos em tomar decisões responsáveis em sintonia com o 

bem estar social e ambiental. (CONRADO, EL-HANI, NUNES-NETO, 

2019). Este modelo estabelece as fases descritas abaixo: 

 

1- Fase de preparo: 

• Consiste no momento preliminar onde os estudantes são 

estimulados a trabalhar conhecimentos e habilidades 

básicas relacionadas à lógica de argumentação e 

práticas de investigação buscando e organizando 

informações. Nesta fase, é interessante apresentar os 

pressupostos da QSC em uma abordagem CTSA para 

que se possa compreender o método e sua 

importância. 

2- Fase de modelagem:  

• Aqui, ocorre o avanço no processo de familiarização do 

estudante com a abordagem de ensino e aquilo que se 

espera dele demonstrando que ações e 

comportamentos são muito importantes principalmente 

em virtude do nosso modelo educacional tradicional 

que estimula a passividade dos alunos. Neste momento, 



deve ocorrer o diálogo sobre os objetivos da aprendizagem 

e apresentação de um caso baseado em Questão 

Sociocientífica e debate a partir dos argumentos prévios. 

Nesta etapa será realizada uma atividade denominada 

observação de imagens para que os estudantes relacionem 

seus conhecimentos prévios e hipóteses com a Questão 

Sociocientífica proposta. Também faz parte deste momento 

pedagógico algumas questões norteadoras sobre benefícios 

e impactos ambientais provenientes da mariscagem. 

3- Fase de prática guiada: 

• Nesta fase, ganha destaque a autonomia dos 

estudantes, contudo, orientada pelo professor. A 

interação dialógica entre docente e discente no 

acompanhamento do desenvolvimento das atividades, 

podem auxiliar os estudantes a vencer os desafios e 

dificuldades ao longo do processo de aprendizagem. 

Aqui, os estudantes serão convidados a partir da 

leitura de alguns textos a discutir sobre o fazer 

científico, elaborar hipóteses sobre o caso-problema que 

será apresentado, refletindo sobre sua contribuição 

social, visando romper com interpretações equivocadas 

de ciência, como as que afirmam que o fazer científico 

nega a existência de Deus, que todos os problemas da 

humanidade podem ser resolvidos pela ciência e 

tecnologia, ou até mesmo ceticismo sobre ambas. 

4-Fase de prática independente:  

• Momento onde se espera mais autonomia dos 

estudantes e o professor assume um papel de 

observador e orientador para dificuldade maior caso ele 

perceba que o aluno não irá superar sozinho algum 

desafio. Nesta fase será proposta atividades como a de 



júri simulado onde ocorre a organização do 

conhecimento por parte do educando juntamente com 

o estímulo a prática de argumentação com base em 

atitudes éticas. 

5-Fase de síntese:  

• É onde ocorre um maior controle sobre as atividades por 

parte do docente destacando a parte essencial do 

conteúdo e suas dimensões, corrigindo possíveis 

equívocos dos estudantes estimulando o pensamento 

crítico e dialético. Nesta fase ocorre o fechamento das 

discussões e conclusões orientadas pelo professor assim 

como também é realizada uma avaliação acerca das 

possíveis contribuições da sequência didática. Através 

da sugestão de uma atividade que permitirá aos 

estudantes retomar suas hipóteses iniciais, repensando-

as, refutando-as, reformulando ou validando cada uma 

delas. 

 

A seguir apresentamos o enunciado da QSC, as questões 

norteadoras que servirão de base para o debate e o cronograma 

de aulas/fases. É importante salientar que cada fase pode ou não 

corresponder a uma hora/aula, tudo irá depender das possibilidades 

e da realidade de cada turma ou grupo de participantes. 

  



QUESTÃO SOCIOCIENTÍFICA SOBRE GESTÃO DE RESÍDUOS DA 

MARISCAGEM 

 

Enunciado: 

 

Na comunidade de Cajaíba distrito de Valença no litoral da Bahia, 

Marina, uma jovem de 15 anos, vive desde o nascimento. Cajaíba 

abriga uma comunidade tradicional pesqueira do município que fica 

as margens do rio Una em uma da área de manguezal. 

Tanto a mãe como a avó de Marina, são marisqueiras e trabalham 

extraindo do mangue mariscos como ostra e sururu. Um ofício que 

aprenderam com suas antepassadas onde o conhecimento foi 

passando de geração para geração. E assim como suas ancestrais, 

Marina aprendeu cedo a mariscar e por volta dos seus 10 anos 

começou a ir para o mangue com sua mãe e demais marisqueiras da 

comunidade. O trabalho no Manguezal começa bem cedo, mal 

amanhece e elas seguem na maré baixa para fazer a coleta. Ao 

retornar para casa as mulheres  iniciam outra jornada beneficiando os 

mariscos para fazer o catado que será posteriormente vendido. 

Durante a essa lida cotidiana Marina levanta a seguinte questão: 

 

 

 

      

                             

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                        Questões norteadoras! 

 

 

 

Q1 

 Que conhecimento em ciências nos possibilita melhor compreender 

este caso? 

 

Q2 

 Que técnicas e tecnologias são relevantes para melhor entender e agir 

sobre este caso? 

Q3  

Quais os condicionantes e impactos sociais/ambientais provenientes do 

acúmulo de conchas? 

Q4 

 Analisando a história vivenciada por Marina en t e n d e -s e  qu e  

e s t e  é  um  c aso  i s o l ado  e  es pec í f i co  d a  co mu n idad e  d e 

Ca ja í ba?  Que reflexões podemos fazer? 

Q5  

Quais os principais impactos socioambientais presentes no caso?  



Q6  

Quais as possíveis interações ecológicas que organismos aquáticos 

estabelecem com o solo? Cite exemplos: 

Q7  

Como podemos explicar a frase: “Eu não sei muito bem, mas sempre 

ouvi dizer desde pequeno que a concha do marisco faz bem para a 

natureza” (l.26) a partir do conhecimento em ciências da natureza? 

Justifique: 

Q8 

 Quais as principais ações antrópicas sobre o ambiente que podem 

levar a diminuição da oferta de moluscos bivalves na comunidade? 

Q9 

 Sobre os comentários de João, Glória, dona Maria e as informações 

sobre a extração de moluscos sem a devida reposição, identifique os 

principais motivos que justificam ações de preservação e 

conservação ambiental? 

Q10  

Que medidas podem ser tomadas pela associação de marisqueiras 

para contribuir com a solução do problemática em questão? 

Q11  

Apresente argumentos para ajudar seu josé a convencer dona maria 

que jogar no lixão não seria uma atitude ambientalmente adequada.  

 

Q12  

Você considera que o conhecimento científico e tecnológico é 

praticado com influência de valores e interesses? Justifique: 

Q13  

Em sua opinião, como os estudantes de Meio Ambiente podem 

contribuir com a problemática socioambiental apresentada no caso de 

marina? 

Q14 



De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), qual é o 

papel da gestão municipal na questão dos resíduos oriundos da 

mariscagem? 

Q15 

 Com base na PNRS, indique outras possíveis alternativas para a 

destinação final ambientalmente adequada das conchas dos 

mariscos: 

 

Q16 

 Quais são os atores sociais envolvidos e responsáveis pela gestão 

compartilhada dos resíduos sólidos apresentados no caso de Marina? 

Q17 

 De que maneira o descarte inadequado das conchas pode 

comprometer a qualidade da água, do solo, do ar e a proliferação de 

vetores? 

Q18 

Existe relação entre o acúmulo de resíduos sólidos e o processo de 

mudança climática? Justifique: 

 

 

Q19Quais as potencialidades e fragilidades existente na comunidade 

de marina em relação a problemática das conchas? 

 

 

 

 

 

 

 

                              



 

 

 

 

 

 



Aula 1 

 

  

 

 

 

 

 

Objetivos de 

ensino 

• Apresentar os pressupostos básicos de uma Questão 

Sociocientífica (QSC) e sua interrelação com a 

abordagem CTSA; 

 

• Apresentar a Questão Sociocientífica (QSC)  

•  Refletir sobre as implicações socioambientais da prática 

da mariscagem. 

 (Q1 a Q3) 

 

 

 

 

Objetivos de 

aprendizagem 

(CPA) 

• Conceitual: Pressupostos metodológicos sobre QSC, 

Co  n  c  e  i   t   o         de                 mariscagem e Educação Científica. (Q1 a Q6) 

• Procedimental: Participar das atividades propostas; 

responder o questionário de avaliação dos 

conhecimentos prévios;. (Q1 a Q6) 

• Atitudinal: Dialogar respeitando a s contribuições dos 

colegas, problematizando a QSC em conjunto com todos 

os participantes. 

 (Q3 a Q8) 

 

 

Conteúdos 

• Conceito de Questão Sociocientífica; 

• Conceito de mariscagem e seus impactos 

socioambientais; 

• Conceito de Educação Científica e seu impacto na 

sociedade; 

 

 

 

 

Desenvolvimento 

• Apresentação do Tema QSC: Roda de conversa com 

Marisqueira convidada e estudantes; (20m) 

• Debate sobre a mariscagem e sua implicação 

socioambiental; (15m) 

• Debate sobre o papel da Educação científica frente a 

realidade atual de pandemia de COVID 19 e o 

negacionismocientífico do governo brasieliro; (15m) 



 

Aula 2 

  

Objetivos 

de 

ensino 

• Abordar a Questão Sociocientífica (QSC) a partir do diálogo 

com representante das marisqueiras. 

 

• Selecionar as principais hipóteses dos estudantes, estimulando a 

mobilização dos conhecimentos necessários para resolução da 

QSC. 

 

Objetivos de 

aprendizagem 

(CPA) 

• Conceitual: Compreender o conceito e os objetivos da QSC; 

(Q1, Q2, Q3,Q4 e Q5) 

• Refletir sobre os direitos e responsabilidades dos atores 

envolvidos na situação-problema da QSC. (Q7 a Q10) 

• Procedimental: Participar da roda de conversa debatendo o 

problema controverso presente na QSC juntamente com a 

representante das marisqueiras; organizar a pesquisa: definir o 

que já se sabe e quais conhecimentos buscar. (Q12 a Q16) 

• Atitudinal: Analisar criticamente em uma perspectiva ética as 

relações entre a mariscagem e impactos ambientais. (Q12 a 

Q16) 

Conteúdos • Temáticas ambientais de interesse local; problemas 

ambientais em rios e lagos decorrente de atividade humana; 

•   Lei 12305 de 02 de agosto de 2010 que institui a Política 

Nacional de resíduos Sólidos; 

Desenvolviment

o 

• Esclarecimento sobre os termos da QSC; (10m) 

• Roda de conversa com Marisqueira convidada e estudantes  

(20m) 

• Identificação da situação controversa presente na QSC; (15m) 

• Estudo individual (para casa) 



Aula 3 

 

 

  

Objetivos 

de 

ensino 

• Apresentar as possíveis soluções para o caso-problema 

abordado na QSC a partir da pesquisa realizada; 

•  Discutir sobre as relações científicas e tecnológicas 

associadas ao caso;  

 

Objetivos de 

aprendizagem 

(CPA) 

• Conceitual: Compreender o conceito de ciência e sua 

relação com o cotidiano. (Q7, Q8, Q9, Q10) 

• Procedimental: Dialogar sobre os principais desafios e 

dificuldades para resolução do caso-problema; Discutir sobre 

as relações sociais e ambientais presentes na QSC. (Q17, Q18) 

• Atitudinal: Apresentar argumentos e relações CTSA presentes 

na QSC sobre gestão de resíduos da mariscagem (Q17, Q18, 

Q19) 

Conteúdos • Ecologia de Ecossistemas; 

• Ecologia humana; 

• Bioindicadores da qualidade da água; 

• Neutralidade científica e salvacionismo tecnológico 

Desenvolviment

o 
• Apresentação dos resultados do estudo individual feito em 

casa; (15m) 

• Avaliação dos resultados obtidos na pesquisa a fim de 

solucionar a questão-problema. (20m) 

• Orientação por parte do professor de possíveis falhas nos 

resultados obtidos e principais dificuldades dos estudantes; 

(15m) 

 



Aula 4 

 

  

Objetivos 

de ensino 

• Realizar reflexões críticas acerca das soluções apresentadas para 

o caso-problema (QSC). 

• Contextualizar a educação científica com a ética ambiental. 

 

Objetivos de 

aprendizagem 

(CPA) 

• Conceitual: compreender os conceitos e as relações entre 

impacto ambiental, saneamento e gestão de resíduos urbanos; 

(Q12, Q17) 

• Procedimental: Avaliar a aplicabilidade das propostas 

apresentadas; detectar possíveis lacunas nas propostas 

apresentadas; Orientação e aplicação do questionário de 

avaliação da sequência didática. (Q18, Q19) 

• Atitudinal: Posicionar-se criticamente frente às hipóteses e soluções 

apresentadas; envolver-se no diálogo e discussões com a turma; 

sugerir práticas para redução dos problemas ambientais 

relacionados ao descarte de conchas dos mariscos. (Q18, Q19) 

Conteúdos • Aspectos históricos e importância do saneamento ambiental; 

• Gestão de resíduos urbanos; 

• Ética ambiental; 

 

• Impacto ambiental: conceito, finalidade e função. 

• Anatomia de moluscos bivalves. 

Desenvolvimento • Apresentação geral dos argumentos e possíveis dificuldades; 

discussão sobre as relações sociais e ambientais do caso; aplicação 

do questionário final. (40m) 

• Orientações para elaboração de pesquisa sobre impactos 

ambientais advindos do descarte incorreto de resíduos da 

mariscagem e possíveis soluções ambientalmente viáveis. (10m) 



Aula 5 

 

  

Objetivos 

de 

ensino 

• Estimular o pensamento crítico e o diálogo; 

• Discutir a relação entre ciência e meio ambiente; 

• Refletir criticamente sobre educação científica e realidade 

local. 

Objetivos de 

aprendizagem 

(CPA) 

• Conceitual: Compreender a relação entre ciência e 

comunidade; entender a importância do diálogo entre 

comunidades tradicionais e preservação dos recursos naturais. 

(Q1 a Q9) 

• Procedimental: Sintetizar dos conteúdos abordados nas aulas 

anteriores; destacar os principais pontos dos objetivos de 

aprendizagem propostos na sequência didática.  (Q15 Q21). 

• Atitudinal: Indicar possíveis parcerias para efetivar as 

alternativas ambientalmente sustentáveis para a comunidade 

de marisqueiras discutidas em sala a partir da resolução da 

QSC. (Q15 a Q21) 

Conteúdos • Comunidades tradicionais e preservação dos recursos 

ambientais; 

• Impactos ambientais da pesca artesanal.  Lei 12305 de 02 de 

agosto de 2010 que institui a Política Nacional de resíduos 

Sólidos; 

Desenvolviment

o 
• Debate sobre impactos ambientais associados ao descarte 

de cascas e conchas de mariscos; (15m) 

• Roda de conversa para apresentar as soluções encontradas; 

(25m) 

 



RECURSOS SUGERIDOS: 

• Fase 1:  Lousa, Giz ou piloto, caderno, caneta, etc. 

• Fase 2:  Lousa, Giz ou piloto, caderno, caneta, etc. 

• Fase 3:  Lousa, Giz ou piloto, caderno, caneta, etc. 

• Fase 4: Notebook ou celular, internet, caneta, caderno, etc. 

• Fase 5: Lousa, Giz ou piloto, caderno, caneta, etc. 

 

Sugestão de Leitura: 

• Fase 01: Reflexões sobre gestão do conhecimento em uma 

perspectiva social e humana: o projeto de extensão Maria 

marisqueiras. São Cristóvão/SE: VI Colóquio internacional 

“Educação e Contemporaneidade”,2012. Disponível em 

:https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/10184/5/4.pdf. Acesso em: 02/07/2021.  

 

• Fase 2: BRASIL, Lei n° 12.305 de 02 de agosto de 2010 – Política 

nacional de resíduos Sólidos (PNRS). 

 

• Fase 3: EVANGELISTA-BARRETO, N. S. et al. Moluscos Bivalves: 

organismos bioindicadores da qualidade microbiológica da 

água: uma revisão. Revista brasileira de Higiene e sanidade 

animal, v. 02, nº 02, p. 17-29, janeiro de 2008. 

 

• Fase 4: RODRIGUES, R.A.; PARENTE, M.L. Impactos ambientais na 

zona costeira e a qualidade de vida das comunidades. In: 

Congresso sobre Planejamento e Gestão das Zonas Costeiras dos 

Países de Expressão Portuguesa, 2, 2003, Fortaleza. Anais. 

Fortaleza: ABEQUA,2003. p.0407. Disponível em: 

http://www.abequa.org.br/trabalhos/sensoriamento_337.pdf . Acesso 

em: 08/07/2021. 

 

• Fase 5: SILVA, A. F., MEDEIROS, T. H. L., SILVA, V. P. Pesca artesanal -

conflito, cultura e identidade: o caso potiguar. In: Semana de 

Humanidades CCHL, UFRN. 17. Natal, p. 1, 2009. Disponível em: 

https://www.icmbio.gov.br/cepene/images/stories/publicacoes/btc/vol

19/art05-v19.pdf . Acesso em: 08/07/2021. 

 

 

 

https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/10184/5/4.pdf
http://www.abequa.org.br/trabalhos/sensoriamento_337.pdf
https://www.icmbio.gov.br/cepene/images/stories/publicacoes/btc/vol19/art05-v19.pdf
https://www.icmbio.gov.br/cepene/images/stories/publicacoes/btc/vol19/art05-v19.pdf


ALGUMAS CONSIDERAÇÕES: 

Através deste produto educacional, esperamos contribuir para o 

processo formativo científico e tecnológico dos estudantes em uma 

perspectiva de educação integral, auxiliando-os a construir 

conhecimentos, habilidades e valores essenciais para a tomada de 

decisões éticas e responsáveis envolvendo ciência, tecnologia e 

comunidade por meio de olhar crítico sobre o fazer científico e o 

desenvolvimento com sustentabilidade. Pretendemos também, 

colaborar para ampliar o debate sobre a prática educativa pautada 

no letramento científico, estimulando o desenvolvimento de situações 

didáticas baseadas em pressupostos metodológicos que visem à 

compreensão do valor social do conhecimento científico e tecnológico. 
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