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Introdução

Conforme aikenhead (2005), a abordagem Ciência, tecnologia 
e sociedade (Cts) surgiu nas décadas de 1960 e 1970, como um 
movimento de renovação curricular de Ciências, com discussões 
sobre os objetivos da formação científica e tecnológica nas escolas, 
os processos de ensino e aprendizagem de Ciências, a formação dos 
professores e a elaboração de políticas públicas educacionais.

1. UPn – Universidad Pedagógica nacional – Bogotá (Colômbia). docente do 
departamento de Química. doutorando do Programa de Pós ‑graduação em 
educação para a Ciência, Faculdade de Ciências, campus de Bauru, Universi‑
dade estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Bolsista da Capes/CnPq – 
IeL nacional – Brasil. e -mail: leonarquimica@gmail.com.

2. UnesP – Universidade estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – Faculdade 
de engenharia/Campus de Ilha solteira. Professor adjunto, departamento de 
Física e Química. e -mail: washcar@dfq.feis.unesp.br.
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desde o começo, o movimento Cts esteve relacionado com as 
reivindicações de movimentos sociais mais amplos, tais como: o 
contracultural, o pugwash e o ambientalista, que em grandes linhas 
representavam uma resposta crítica e certo modo de enfrentamento 
à ordem vigente da época, caracterizada por conflitos bélicos e pro‑
cessos de dominação política e controle cultural.

nesse contexto, o movimento Cts no ensino constituiu uma 
resposta às correntes do ativismo social e pesquisa acadêmica que, 
desde as décadas de 1960 e 1970, reclamavam uma compreensão 
crítica da ciência e da tecnologia no contexto social (López, 2000).

as influências do movimento Cts reclamavam um ensino de 
Ciências humanístico em oposição ao ensino elitista e tecnocrático, 
tendo a pretensão de superar o statu quo dominante da educação 
científica e tecnológica caracterizado pelo ensino conteudista e 
compartimentalizado das disciplinas científicas (Química, Física  
e Biologia).

Precisamente o trabalho de Hurd (1975) representava um es‑
forço importante para problematizar a abordagem disciplinar do 
ensino de Ciências para a década de 1970. no entanto, só a partir 
da década de 1980 e 1990 seria evidenciada uma ênfase importante 
do ensino de Ciências com enfoque Cts como orientação peda‑
gógico ‑didática para a reestruturação dos currículos de Ciências.

no contexto latino ‑americano, a preocupação pelo movimento 
Cts no ensino de Ciências emergiu na década de 1990 e foi forte‑
mente influenciada pelos trabalhos da espanha e de Portugal. no 
entanto, é importante precisar que os estudos Ciência, tecnologia e 
sociedade, como campo de trabalho nas humanidades e Ciências 
sociais, possuem uma história mais antiga no contexto latino‑
‑americano, registrando sua aparição no fim da década de 1960.

segundo Vaccarezza (1998), a origem dos estudos Cts na amé‑
rica Latina teve como foco a análise de políticas públicas de ciência 
e tecnologia, destacando ‑se os trabalhos de Jorge sabato, amilcar 
Herrera, Miguel Wionseck, Máximo Halty, Francisco sagasti, os‑
valdo sunkel, Marcel roche e José Leite Lopes. Vários deles eram 
cientistas transformados em pensadores sociais e ideólogos a partir 
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da reflexão de sua própria experiência. também no grupo havia 
economistas que participaram da Comissão econômica para a 
américa Latina e o Caribe (CePaL).

Conforme sutz (1998), o contexto social latino ‑americano, no 
qual emergiram os estudos Cts foi caracterizado pelas significa‑
tivas diferenças sociais que limitam o acesso de bens materiais e 
culturais a grandes camadas da população e que em determinadas 
situações de pobreza podem chegar a constituir uma exclusão da 
modernidade, pois muitos cidadãos não têm acesso aos benefícios 
que poderiam trazer a ciência e a tecnologia.

de acordo com Pedretti et al. (2008), aproximadamente até o 
final da década de 1990, as pesquisas de alcance internacional preo‑
cupadas com a renovação pedagógica e curricular da educação 
científica e tecnológica para todos e todas adotavam a sigla Cts; no 
entanto, nos últimos anos, vários autores têm adicionado a di‑
mensão ambiental (a) às relações Cts, o que oferece uma denomi‑
nação mais ampla.

nesse sentido, adotamos a denominação Ctsa para referir‑
‑nos a uma abordagem contemporânea de Cts que abrange os se‑
guintes aspectos: formação para cidadania (solbes & Vilches, 
2004; Martínez, Cattuzzo & Carvalho, 2009), compreensão da na‑
tureza da ciência e da tecnologia (Manassero & Vázquez, 2000; 
Praia, gil ‑Pérez & Vilches, 2007), dimensão pessoal e política da 
ciência (Hodson, 1994, 2003), desenvolvimento do raciocínio 
ético ‑moral (Pedretti, 2003), reconstrução sociocrítica (Barrett & 
Pedretti, 2005) e sustentabilidade.

segundo o nosso ponto de vista, a sustentabilidade é um ele‑
mento estrutural da dimensão ambiental da abordagem Ctsa e 
implica a análise de problemas socioambientais de ordem global  
e local que são entrelaçados aos desafios adjacentes à degradação do 
ambiente e da sociedade.

no caso do contexto latino ‑americano, vários autores têm pro‑
posto uma visão crítica para a abordagem Ctsa no ensino de 
Ciências, de modo que a educação científica e tecnológica con‑
tribua para o encorajamento dos estudantes para participarem ati‑
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vamente nas controvérsias que envolvem questões sociocientíficas 
e ambientais (Martínez & rojas, 2006; Martínez, Pena & Villamil, 
2007; santos, 2008; e Mion, alves & Carvalho, 2009).

apesar das particularidades apontadas anteriormente sobre o 
contexto latino ‑americano, no mundo inteiro há uma emergência 
em se constituir um ensino de Ciências com enfoque Ctsa como 
área de pesquisa (Cachapuz et al., 2008). desta forma, diferentes 
trabalhos defendem a importância da formação crítica em questões 
de C&t de todos os cidadãos, no contexto do compromisso e da 
responsabilidade individual e social.

aikenhead (2005) já reconhecia a relevância outorgada à di‑
mensão ambiental em alguns trabalhos de pesquisa Cts e desta‑
cava a apropriação dessa dimensão no Canadá e em Israel. o 
israelense toller (1991) realizou uma pesquisa com professores de 
Ciências em formação inicial e em exercício com o objetivo de ana‑
lisar diferentes estilos de ensino e aprendizagem dos professores ao 
lidar com problemas abertos relacionados com Ctsa.

apesar dos grandes avanços da abordagem Ctsa na renovação 
do ensino de Ciências, ainda são registradas dificuldades no de‑
senvolvimento dessa abordagem na prática do professor de Ciên‑
cias (Pedretti et al. , 2008). neste sentido, a autora citada argumenta 
que as dificuldades começam quando os professores decidem tra‑
balhar com seus estudantes questões com respeito ao poder, ao  
raciocínio ético e à ação responsável.

tipicamente, o ensino convencional apresenta a ciência como 
um conjunto de conhecimentos a ser memorizado e ocasionalmente 
aplicado no mundo real e pouco é feito para que os estudantes 
pensem sobre ciência e tecnologia como atividades sociais e cultu‑
rais com forte peso em valores e questões de interesse social (Pe‑
dretti, 2003).

Precisamente, o ensino de Ciências com enfoque Ctsa busca 
problematizar a visão cientificista da ciência resgatando suas im‑
plicações sociais, políticas, culturais e éticas como aspectos rele‑
vantes para compreender o empreendimento científico em seu 
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decorrer histórico mediado por diversos interesses, ideologias e 
pontos de vistas em disputa.

no contexto das pesquisas Ctsa no ensino de Ciências, 
interessa ‑nos estudar a questão da formação de professores, pois os 
professores têm uma grande responsabilidade em orientar a edu‑
cação científica e tecnológica dos cidadãos nos diferentes níveis e 
modalidades do ensino. Por tal razão, investir na formação de pro‑
fessores é de vital importância para a transformação de nossas so‑
ciedades.

Levando em consideração a preocupação pelo desenvolvimento 
da abordagem Ctsa na prática do professor de Ciências, este tra‑
balho faz parte de uma pesquisa mais ampla, na qual se busca a 
análise crítica de discursos de professores de Ciências em exercício 
ao trabalharem questões sociocientíficas no seu ensino.

de acordo com o exposto anteriormente, neste artigo propomos 
a seguinte questão de pesquisa: que tensões e que possibilidades  
os professores de Ciências expressam sobre a abordagem da abor‑
dagem Ctsa no seu ensino?

Metodologia

Com o objetivo de compreender as tensões e as possibilidades 
expressas pelos professores de Ciências sobre a abordagem Ctsa 
em seu ensino, estruturamos uma metodologia qualitativa. de 
acordo com esse tipo de pesquisa concebemos a realidade estudada 
como uma construção social e subjetiva, reconhecendo que nossas 
ações neste processo estão carregadas de intenções e valores que in‑
fluenciam nosso trabalho de campo, na coleta dos dados e nas pró‑
prias análises.

Conforme denzin & Lincoln (2006, p.17), “a pesquisa qualita‑
tiva é uma atividade situada que localiza o observador no mundo” 
através de um conjunto de práticas materiais interpretativas com as 
quais buscamos a compreensão do mundo social. assim, essas prá‑
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ticas vão se materializando e representando a situação estudada por 
meio de diversos registros qualitativos.

a parte empírica da pesquisa foi realizada no decorrer de uma 
disciplina denominada ensino de Ciências com enfoque Ctsa a 
Partir de Questões sociocientíficas, proposta pelo autor principal 
deste trabalho e oferecida em um curso de mestrado em ensino de 
Ciências pertencente a uma universidade governamental da Co‑
lômbia.

no total, participaram da disciplina 31 professores de Ciências; 
a maior parte deles lecionava Química e/ou Biologia no ensino bá‑
sico (ensino fundamental e ensino médio) e outros poucos lecio‑
navam matérias de Ciências (Química, Bioquímica, Farmácia) no 
ensino superior.

em conformidade com a questão de pesquisa deste trabalho 
apresentamos a análise dos dados constituídos em dois dos sete en‑
contros realizados no decorrer da disciplina. esses dois encontros 
tiveram o objetivo de estudar os aspectos centrais da abordagem 
Ctsa, relacionando ‑os com a prática de ensino dos professores.

Tensões e possibilidades da  
abordagem CTSA no Ensino de Ciências

na discussão desenvolvida com os professores sobre a abor‑
dagem Ctsa, identificamos a questão da cidadania como um ele‑
mento central que envolve a tensão entre a pretensão de educar 
para o exercício da cidadania e a instrumentalização do currículo 
que limita essa pretensão:

roberta:3 gostaria de retomar a pergunta: que tipo de cidadãos 
queremos formar? Penso que são cidadãos que tenham capacidade 

3. todos os trechos ou fragmentos que serão apresentados fazem parte da trans‑
crição elaborada das gravações de áudio dos encontros realizados com os pro‑
fessores. os nomes que serão apresentados nestes trechos são fictícios.
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de participação, não só democrática, mas também não democrá‑
tica, porque, quando nos referimos à participação, a participação 
não implica necessariamente que o estudante esteja de acordo com 
o que estão dizendo os outros, então o não democrático se torna 
aquele que em determinados momentos pode ser contra aquilo que 
dizem as outras pessoas. a participação não só se apresenta de uma 
forma, mas tem múltiplas formas e, neste sentido, penso que a par‑
ticipação cidadã tem que ser com o conhecimento da diversidade, 
então a participação se gera dentro das discussões e da formação 
dos estudantes. essa participação exige tonalidades e implica que o 
estudante comece a refletir e a conhecer a diversidade dos outros, 
então, em algum momento, a participação pode criar confrontos, 
pois há que reconhecer a diversidade.

Fernanda: eu complementaria o que disse roberta e me parece 
que devemos formar cidadãos que tenham essa capacidade de par‑
ticipação, mas eu agregaria a parte de responsabilidade social, 
porque é muito bom que participem e tenham essa habilidade, 
mas, se não participam com responsabilidade, estaríamos nos posi‑
cionando em outro extremo. saber até onde podemos participar 
sem prejudicar ou transgredir os direitos dos outros.

no fragmento apresentado anteriormente observamos no 
turno4 15 que a professora roberta produz um significado da cida‑
dania voltado à participação e ao reconhecimento dos outros em 
seus diferentes contextos sociais. a professora Fernanda salienta 
que, além da participação, a justiça social é um elemento impor‑
tante do exercício da cidadania.

Precisamente um objetivo importante da abordagem Ctsa é a 
educação para a cidadania, de tal maneira que o ensino de Ciências 
esteja focado na formação de estudantes capazes de posicionar ‑se 

4. Conforme santos, Mortimer & scott (2001), a expressão turno de fala se refere 
a uma forma de demarcar a mudança de um determinado falante, quando um 
dos interlocutores toma para si a elaboração de uma fala. a numeração dos 
turnos apresentados corresponde à ordem como aparecem na transcrição reali‑
zada das gravações de áudio.



136 FERNANDo BAStoS

diante das controvérsias sobre ciência e tecnologia que ocorrem no 
mundo atual.

Contudo, a abordagem Ctsa, voltada à educação cidadã, en‑
frenta, na realidade escolar, grandes tensões com o currículo tec‑
nicista vigente nas instituições educacionais e que fragmenta o 
co nhecimento em disciplinas e tempos reduzidos para o trabalho 
edu cativo. essas tensões são apontadas nas intervenções do pro fes‑
sor Lucas (ver o trecho seguinte), que ressalta as características do 
currículo rígido, que não oferece tempo nem espaços de discus são 
com os estudantes. a fala desse professor envolve um discurso edu‑
cacional de impossibilidade da abordagem Ctsa, no entanto, esse 
discurso é problematizado pela professora roberta no turno 21, 
pois ela resgata o discurso da possibilidade como o caminho a se‑
guir para criar novas formas de participação, nas quais o professor 
de Ciências posiciona ‑se diante de seu papel como ator ativo dos 
processos educacionais da escola:

 Lucas: eu vejo um problema. Cada pessoa considera de acordo 
com seu ponto de vista, cada pessoa tem uma visão totalmente di‑
ferente do que se deseja formar como cidadão, então é algo bastante 
complicado, também depende do lugar em que trabalhamos, 
porque não é igual trabalhar em ensino fundamental e trabalhar na 
universidade, pois deveríamos levar em consideração as diretrizes 
que nos regem, os espaços que nos dão para trabalhar com eles [os 
estudantes]. É muito complicado construir espaços; em meu caso, 
ministro a disciplina de Físico ‑Química aos estudantes de pri‑
meiros semestres de engenharia Industrial, é muito complicado 
porque o tema é bastante extenso para estudá ‑lo em seis meses e é 
bastante específico. Para trabalhar temas de tecnologia e sociedade, 
o complicado é o espaço, o horário está muito reduzido e não posso 
dizer: “encontramo ‑nos em tal hora para trabalhar estes temas”, 
então é bastante complicado, pois todos os espaços são diferentes.

roberta: eu considero, de acordo com meu ponto de vista, que 
todos os espaços são possíveis, se a abordagem da questão que de‑
sejo trabalhar se faz com certo nível de participação, então a parti‑
cipação aqui é fundamental. Quando sou capaz de perguntar para 
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meus estudantes, isto é, em geral o que poderíamos estudar e o que 
a universidade pensa que deveríamos estudar. assim, eu consigo 
que os estudantes façam parte de um trabalho e que a participação 
em um contexto se desenvolva. [...] o trabalho do currículo a partir 
do planejamento do currículo é a concretização do planejamento 
com os estudantes gerando espaços de cidadania participativa e isto 
tem relação com a forma como me posiciono diante da versão de 
ciência que desejo ensinar e diante da posição de cidadania que 
tenho [...].

as falas de roberta nos mostram a importância de instigar os 
professores a pensar a questão da cidadania como um processo que 
é conquistado na medida em que professores e estudantes viven‑
ciam a participação nos processos de ensino e aprendizagem, de tal 
modo que as aulas de Ciências são democratizadas.

as tensões enfrentadas pelos professores em seus contextos es‑
colares começam a ser desveladas à medida que são discutidos os 
aspectos teóricos da abordagem Ctsa no ensino de Ciências. 
neste sentido, outra tensão que foi identificada estava relacionada 
com a profissão, as políticas sociais e a participação:

63. ernesto: [...] o tema das relações entre Ctsa me leva a pensar 
sobre a política multilateral, vocês lembram que há um documento 
da Unesco [United nations educational, scientific and Cultural 
organization], no qual se propõe uma orientação para melhorar a 
didática das ciências da natureza, Química, Biologia, etc. Fala ‑se 
sobre interdisciplinaridade, o pensamento complexo, os paradig‑
mas. sabemos que o conceito de educação ambiental é um con‑
ceito de política de estado, falar de educação ambiental implica 
limitar ‑nos a isso. Preocupa ‑me isso, entendendo que há políticas 
internacionais sobre o tema, entendendo que no âmbito nacional, 
do Ministério do Meio ambiente e do Ministério de educação, há 
escritórios responsáveis pela educação ambiental. [...] Mas quero 
indicar que neste momento entendo a estratégia básica de orientar 
a ação participativa, a liderança, os direitos, etc. [...] somos uns 
desses atores, dentro da vida educativa e formativa, mas não somos 
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os únicos e me preocupa a falta de participação ativa e organizada 
de todos os educadores para trabalhar tais temas mundiais. Mas  
em que medida os funcionários do estado, as instituições que nós 
representamos no âmbito educativo quebram a estrutura de um 
currículo rígido? [...] desde que não exista vontade política dos 
diferentes atores deste processo vai ser mínimo o desenvolvimento 
social e educativo deste país.

na fala do professor ernesto, observamos a tensão entre partici‑
pação dos professores e a falta de vontade política dos diferentes 
atores sociais do processo educativo, de modo que vários fatores 
sociais influem sobre o ensino e transtornam a abordagem de um 
enfoque Ctsa. Percebemos também na fala de ernesto a lin‑
guagem de denúncia conforme aos problemas educativos, o que é 
importante na formação permanente de professores, mas não sufi‑
ciente, pois é necessário desenvolver a linguagem da possibilidade a 
partir das experiências concretas de ensino vivenciadas com os es‑
tudantes na sala de aula.

o discurso de denúncia é importante, mas precisa ser enrique‑
cido e superado com o discurso da possibilidade, que também é  
desenvolvido na discussão dos professores. esse discurso constitui 
um elemento estrutural da formação de professores como intelec‑
tuais transformadores (giroux, 1997), na medida em que se busca 
uma articulação do ensino da sala de aula com os processos de demo‑
cratização e de conquista da cidadania em uma sociedade que, cada 
vez mais, privilegia as esferas econômicas de poder e de controle 
dos cidadãos.

dessa forma, na prática docente é possível construir novas pers‑
pectivas sociais, nas quais a formação permanente de professores 
apropria uma dimensão política relevante que, ao mesmo tempo, 
reivindica a abordagem Ctsa voltada à ação crítica, tal como é sa‑
lientado pelos professores no seguinte trecho:

70. Camila: o artigo nos faz um convite para revisar nosso currí‑
culo a partir da forma tradicional para pensar em um currículo a 
partir de um ponto de vista Ctsa e mirar como, a partir de nosso 
contexto, nós, de alguma forma, vamos contribuindo nesta mu‑
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dança. É complicado quando consideramos a mudança como algo 
muito global, quando podemos começar desde o particular, consi‑
derando alternativas como docente que orienta uma sala ou cinco 
salas, levando em consideração todo o trabalho que temos na escola 
e que não é fácil. Como posso fazer isto é colocado em um artigo e 
que depois eu possa colocar isto como uma política do governo  
é outra coisa. É considerar desde meu contexto o que estou fazendo 
ou como poderia fazer para que essas políticas, esses currículos co‑
mecem a mudar de acordo com a abordagem Ctsa.

Fernanda: Penso que esse convite que você fala (está se refe‑
rindo a Camila) precisamente é o microcurrículo, ou seja, é o con‑
vite para elaborar esse currículo a partir da realidade dos estudantes, 
este é o convite do enfoque Ctsa, mas também devemos consi‑
derar desde qual perspectiva podemos avançar, dependendo das 
condições dos estudantes...

Fátima: [...] o professor não deve assumir uma posição neutra, 
mas deve participar politicamente, deve ser gerador de organiza‑
ções dinâmicas.

roberta: Lembremos também que a política não se refere so‑
mente a um conjunto de normas, pois a política também se refere 
ao conceito no qual os seres humanos, em sua organização social, 
têm a possibilidade de se conhecer e se reconhecer. então, nestes 
termos, lembremos que a política também é formação participativa 
e também é ação solidária. e a política, nestes termos, dentro do 
currículo Ctsa é possível no trabalho em equipe, no reconheci‑
mento do outro, na formação da liderança, nos processos de gestão. 
então a política tem muitas dimensões e atores [...].

78. ricardo: [...] não podemos ficar nas palavras, é importante 
propor o que vamos fazer. eu tenho uma ideia que tenho traba‑
lhado com uma colega articulando a prefeitura. a ideia é construir 
uma rede dos professores de Ciências [de uma cidade de Cun‑
dinamarca ‑Colômbia]. o objetivo é o seguinte: começar a ideia de 
que os próprios professores sejam os autores dos temas que vamos 
trabalhar, começando com trabalhos da parte disciplinar e da parte 
pedagógica em Ciências como tal, tenho certeza que podemos 
consolidar diferentes espaços da educação rural na região que tra‑
balho [...].
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na maior parte das falas apresentadas anteriormente obser‑
vamos que os professores reivindicam a dimensão política do en‑
sino, e ressaltam a liderança docente na dinâmica social e em seus 
próprios contextos educativos; sobre essa dimensão, o professor 
ricardo salienta a necessidade de transcender o discurso político 
para passar à ação comprometida.

destacamos, assim, o significado sociopolítico outorgado ao 
ensino de Ciências, na medida em que podemos analisá ‑lo como 
uma ação social que encoraja os estudantes para se tornarem atores 
sociais comprometidos. desta forma, a abordagem Ctsa apoia o 
desenvolvimento de aprendizagens dos estudantes para que forta‑
leçam seus compromissos sociais e possam contribuir em suas co‑
munidades.

no trecho seguinte, observamos que outro elemento impor‑
tante sobre o qual os professores se posicionaram correspondeu a 
questões éticas e morais atreladas à abordagem Ctsa.

Fernanda: da mesma forma que conversávamos ontem, diante da 
pergunta de cidadania, pensamos sobre o que significa a cidadania, 
então diante da pergunta que você [professora Isabel] faz, gostaria 
que discutíssemos a diferença entre o ético e o moral, para consi‑
derar se existe ou não alguma diferença.

Isabel: É uma questão bastante polêmica, a partir disso [o ex‑
posto por Fernanda], quem nos poderia dizer algo sobre que con‑
ceito formular [sobre o ético e o moral]?

ricardo: não tenho certeza, mas a ética é uma construção social 
e a moral é uma construção individual, no entanto, isto gera muitas 
dualidades [...] alguém quer complementar?

natalia: Uma se refere [a moral] a valores e a outra [a ética] se 
refere a como a pessoa utiliza esses valores.

Juliana: eu pensaria, não sei se estou equivocada que as duas  
[a ética e a moral] têm a ver com valores, mas a moralidade tem a  
ver mais com a parte espiritual, com a parte religiosa, mas o ético é 
mais voltado ao social; no entanto, as duas coisas convergem nos 
valores, mas a moralidade está ligada a cada uma das culturas, en‑
quanto a ética poderia ser mais universal.
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107. ernesto: [...] eu quero indicar que a ética no campo profis‑
sional tem a ver com normas e formas de regulação, uma visão de‑
terminada que o coletivo deve seguir, de tal modo que o ético está 
unido à educação, à normatividade e leva a que se estabeleçam 
acordos que permitam regular a sociedade [...] o moral, pelo con‑
trário, tem relação com os fundamentos da construção ética, tem 
uma diversidade, também tem um espectro mais amplo, por isso, 
acolheu o que Fernanda dizia do espiritual, sim! Por exemplo, a 
moral espiritual, o religioso, as formas de ver a vida. então o moral 
é diverso, é minha perspectiva diante do mundo real [...]

Vários professores (ricardo, natalia e Juliana) relacionam a 
moral com a preocupação individual das pessoas de acordo com de‑
terminados valores, enquanto a ética é relacionada com aspectos 
gerais e com a aplicação de determinados valores orientados pelo 
julgamento moral. Por sua vez, o professor ernesto tenta construir 
o significado sobre a ética e a moral em determinados contextos so‑
ciais e pessoais.

nas falas dos professores identificamos algumas dificuldades 
para estabelecer relações entre a ética e a moral, pois existe uma 
tentativa de diferenciar cada tema em vez de estabelecer maiores 
relações, o que é importante para a abordagem Ctsa, na medida 
em que a ética constitui um discurso amplo para analisar a vida 
moral.

embora os professores evidenciem uma instrumentalização da 
ética relacionada com a aplicação de julgamentos morais, podemos 
repensar essa visão da ética a partir de um ponto de vista prático, o 
que significa, conforme Beauchamp & Childress (2002), o uso da 
ética para o exame de problemas morais, práticas e políticas em di‑
ferentes situações da vida pessoal e social, de modo que esse exame 
leva em consideração princípios universais que auxiliam na escolha 
de diretrizes para a ação de acordo com as evidências existentes. 
também identificamos nas falas dos professores uma visão norma‑
tiva da ética que implica a avaliação da conduta de acordo com 
normas que devem ser moralmente aceitas.
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na maior parte das falas identificamos uma visão da ética que 
parte da moral, o que pode ser limitado, no sentido de que a ética 
oferece um quadro teórico mais amplo para analisar os dilemas mo‑
rais associados a normas de conduta socialmente aprovadas, bem 
como a princípios universais que protejam a integralidade humana, 
o que transcende o sistema moral adotado por uma determinada 
sociedade.

Considerações finais

a partir das análises realizadas podemos dizer que a abordagem 
Ctsa no ensino do professor de Ciências envolve várias tensões 
de sua própria natureza e seu desenvolvimento no currículo es‑
colar. Identificamos a tensão entre os ideais que orientam a for‑
mação cidadã e as exigências do currículo tecnicista que limita 
tempos e espaços para privilegiar o ensino dos conteúdos tradicio‑
nais das disciplinas.

Problematizar a visão tecnicista presente na realidade escolar 
nos leva a resgatar dos discursos dos professores a linguagem  
da possibilidade que considera a formação cidadã como um pro‑
cesso de luta e conquista à medida que se democratiza o ensino de 
Ciências.

a falta de vontade política de alguns atores da escola obstacu‑
liza processos participativos e transformadores de professores e es‑
tudantes, mas a linguagem da possibilidade constitui uma grande 
oportunidade para orientar a formação permanente de professores 
de Ciências no contexto da abordagem Ctsa.

as questões éticas e morais na abordagem Ctsa é outro tema 
complexo que transcende a ideia de ética aplicada e visa a uma 
abordagem ampla no ensino de Ciências que implica a articulação 
de princípios e normas próprios da teoria ética e da teoria social, 
bem como as contribuições que a ciência oferece para o julgamento 
de determinadas situações.
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a linguagem da possibilidade como um elemento fundamental 
da formação de professores como intelectuais transformadores (gi‑
roux, 1997) entrelaça ‑se com a pretensão da abordagem Ctsa de 
formar para a ação sociopolítica responsável de tal forma que o en‑
sino de Ciências transcende o discurso da retórica e propende para 
o discurso da ação refletida que oferece grandes oportunidades 
para que os estudantes tenham condições acadêmicas e pessoais de 
enfrentar questões polêmicas sobre ciência e tecnologia na socie‑
dade contemporânea.
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