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Introdução

O modo predominante de ensinar ciências na educação básica não tem acompanha-
do a dinâmica social contemporânea, fortemente influenciada pelo desenvolvimento 
científico e tecnológico. (MUENCHEN; AULER, 2007) Os assuntos relativos à ciência e 
à tecnologia ainda têm sido abordados de modo fragmentado, em disciplinas separadas 
e mesmo no interior da mesma disciplina. A ênfase ainda tem recaído, em termos ge-
rais, sobre a memorização de conceitos científicos desarticulados dos contextos sociais 
e políticos de sua produção e da realidade na qual os estudantes vivem e desenvolvem 
suas atividades cotidianas. Quando o ensino de ciências é conduzido desse modo, os as-
suntos de ciência e tecnologia terminam por não se constituírem num campo fértil para 
a promoção de questionamentos que possibilitem, ao estudante, desenvolver uma visão 
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da ciência como uma construção social, cultural e histórica e tampouco uma capacidade 
de atuar como cidadão crítico, capaz de realizar ações sociopolíticas. 

Ao assumir que um processo educativo deve ter como um de seus objetivos a formação 
de cidadãos, é importante explicitar o que se entende por “cidadão”. Estamos assumindo 
aqui uma visão de que a cidadania requer participação política, ativismo e engajamento cul-
tural. Trata-se de ser um cidadão global e, ao mesmo tempo, um agente social responsável. 
(GIROUX, 2004) Nesses termos, ser um cidadão implica ser capaz de engajar-se em diálogo 
crítico com o passado; entender as relações de poder na sociedade e interpretá-las critica-
mente; ser ativo e crítico nas esferas locais, nacionais e globais, entendendo as relações entre 
elas; ser capaz de reconhecer forças que minam a justiça social, econômica e política tanto 
local quanto globalmente (GIROUX; GIROUX, 2006); e tomar decisões visando não somen-
te o bem individual, mas também coletivo. (SANTOS; MORTIMER, 2001)

Entre as alternativas para a construção de uma educação capaz de promover o de-
senvolvimento da cidadania para realizar ação sociopolítica (HODSON, 2004), temos os 
currículos centrados nas relações Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), que 
apresentam o potencial de promover uma melhor compreensão da ciência e da tecnolo-
gia, de seus aspectos históricos e sociais e de suas relações com a sociedade e o ambiente. 
Outra alternativa é o uso de Questões Sociocientíficas (QSC), as quais, embora entendi-
das por autores, como Zeidler e colaboradores (2005), como se situando para além dos 
currículos Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), podem ser entendidas, no contexto 
latino-americano, como intimamente relacionadas a estes currículos.1 Propostas curricu-
lares de ciências têm sido desenvolvidas na perspectiva de fomentar entre os estudantes 
a compreensão das relações CTSA, introduzindo QSC com o objetivo de orientá-los na 
construção de conhecimentos que possam ser usados na tomada de decisão socialmente 
responsável acerca de problemas do cotidiano. (SANTOS; MORTIMER, 2001)

É importante direcionar tais práticas de ensino para a aprendizagem de conteúdos 
conceituais, procedimentais e atitudinais. De acordo com Zabala (1998), esses três tipos 
de conteúdos estão relacionados às seguintes perguntas: 

1 Zeidler e colaboradores (2005) argumentam que a educação CTS não está, como “tipicamente” 
concebida e praticada, inserida num quadro sociológico ou desenvolvimental coerente, capaz de 
considerar o desenvolvimento psicológico, epistemológico e do caráter e da virtude do estudante 
de modo explícito. Os objetivos dos currículos CTS são, em sua visão, aumentar o interesse dos 
estudantes ao colocar conteúdos científicos dentro de um contexto social. Em contraste, a abor-
dagem das QSC tem objetivos mais amplos, uma vez que, mais do que prover um contexto para a 
aprendizagem de ciências, busca estimular e promover o desenvolvimento intelectual do estudan-
te no que tange à sua moralidade e ética, bem como à compreensão da interdependência entre 
ciência e sociedade. Estes autores estão se referindo ao movimento CTS no contexto dos países 
anglo-saxões e seus comentários críticos, bem como a contraposição com as QSC, não se apli-
cam a vários desenvolvimentos dos currículos CTSA no contexto latino-americano, no qual muitas 
propostas não se limitam a prover contexto para a aprendizagem de ciências, mas se ocupam de 
dimensões não somente éticas e morais, mas também sociopolíticas das relações CTSA, com ên-
fase, inclusive, sobre a natureza de tais relações no Brasil e na América Latina. (LINSINGEN, 2007; 
SANTOS, 2012; SANTOS; MORTIMER, 2002)
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• o que se deve saber?

• o que se deve saber fazer?

• o que se deve ser?

A primeira pergunta se relaciona aos conceitos e princípios, ambos abstratos. A se-
gunda tem relação com regras, técnicas, métodos, destrezas ou habilidades, estratégias, 
procedimentos do fazer ciência. A última está relacionada ao desenvolvimento de valo-
res e atitudes, assim como à aprendizagem de normas. 

A integração de QSC na educação tem o potencial de criar condições para o desen-
volvimento da cidadania dos estudantes, entendida como exposto acima, porque favo-
rece o estabelecimento de uma relação mais estreita entre ciência escolar, vida cotidiana 
e contexto social em que eles vivem, bem como o compartilhamento de suas ideias, 
experiências, exploração de valores e atitudes. Possibilita, também, que eles avaliem os 
avanços da ciência, em termos de vantagens e desvantagens para suas vidas individuais 
e da coletividade, além de favorecer o desenvolvimento de habilidades de tomada de 
decisão, mobilizando conhecimentos sobre ética. (GUTIEREZ, 2015) Nessa perspectiva, 
podem ser criadas condições para que os estudantes desenvolvam o potencial de serem 
participantes responsáveis nas mudanças da sociedade. (BOSSÉR et al., 2015)

Neste capítulo, discutimos o papel do trabalho colaborativo de professores-investi-
gadores da educação básica e pesquisadores universitários na construção e na aplicação 
de QSC na educação básica, assim como características de inovações educacionais, uti-
lizando QSC, além de apontar possibilidades para superação dos desafios que a aplica-
ção delas traz para professores deste nível de escolaridade. Na próxima seção, faremos 
uma discussão acerca da importância do trabalho educacional em grupos colaborativos 
para o desenvolvimento de inovações educacionais e como forma de diminuir a lacuna 
pesquisa-prática. Em seguida, trataremos de possibilidades de superação dos desafios 
enfrentados pelos professores para a implementação de inovações educacionais, utili-
zando QSC. Posteriormente, apresentaremos argumentos presentes na literatura que 
apontam formas de escolher boas QSC. Apresentaremos, então, o referencial teórico-
-metodológico que tem apoiado as nossas pesquisas sobre construção e investigação 
de inovações educacionais, na forma de Sequências Didáticas (SD), a pesquisa de design 
educacional (design research). Por fim, sugerimos alguns princípios de design que acredi-
tamos ser fundamentais para a construção de uma SD baseada em QSC.

Grupos colaborativos e lacuna pesquisa-prática

Em nosso entendimento, as inovações educacionais que utilizam QSC podem ser 
melhor desenvolvidas e investigadas em grupos colaborativos que reúnam professores-
-pesquisadores da educação básica e pesquisadores universitários. Esta heterogeneidade 
de sujeitos e saberes traz contribuições importantes para a construção da prática peda-
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gógica e para a pesquisa educacional, proporcionando suporte teórico, metodológico e 
afetivo para a construção de uma prática inovadora dentro do sistema educacional.

Almeida, Sepúlveda e El-Hani (2013) identificaram as condições necessárias para a 
constituição de um grupo colaborativo:

• ausência de hierarquia das posições dos sujeitos dentro do grupo; 

• formação heterogênea e diversidade de opiniões; 

•  posse de metas compartilhadas; 

• apoio mútuo; 

• sentimento de pertencimento a um todo comum; 

• relações significativas e afetivas entre seus membros.

Numa perspectiva de colaboração na construção e na investigação de práticas edu-
cacionais, objetiva-se compartilhar saberes e experiências entre os diferentes sujeitos, 
visando o desenvolvimento de inovações educacionais e a pesquisa educacional. Todos 
estes processos envolvem a integração de saberes tácitos e saberes teóricos e metodoló-
gicos de professores-pesquisadores e pesquisadores universitários, buscando-se a cons-
trução de inovações e o desenvolvimento de pesquisa educacional com rigor e legitimi-
dade, tanto da perspectiva da pesquisa, quanto da prática, tendo na devida consideração 
o saber docente e o contexto de sala de aula. 

Numa pesquisa colaborativa, deve ocorrer ampla interação entre pesquisadores uni-
versitários e professores-pesquisadores da educação básica, com possíveis posições hie-
rárquicas desses atores se encontrando sempre sob uma atenção crítica. O pesquisador 
universitário não atua nessa pesquisa como um orientador e os professores da escola 
não são meros executores. É imprescindível que ocorra um trabalho coletivo e interati-
vo, no qual todos sejam importantes e possuam direito à fala e à influência nas decisões. 
Este modelo de pesquisa é defendido por muitos autores que ressaltam a escola como 
produtora de conhecimento e participante ativa da pesquisa educacional, na qual deve 
atuar de uma perspectiva crítica. (ANDRÉ, 2001; HARGREAVES, 1999; EL-HANI; GRE-
CA, 2011; ZEICHNER, 1998)

É claro que a participação em grupos colaborativos não implica necessariamente o 
engajamento dos professores da educação básica no processo de pesquisa. Eles podem 
participar, auxiliando no processo de construção e implementação da intervenção, o que 
contribui para a melhoria da sua prática pedagógica e seu desenvolvimento profissional, 
ao mesmo tempo em que contribui para a pesquisa. Contudo, na nossa visão e expe-
riência, um dos caminhos para o sucesso e a melhoria do ensino é a participação desses 
professores em grupos colaborativos no processo de pesquisa, como professores-pes-
quisadores.

A pesquisa colaborativa traz grandes vantagens para os professores da educação bá-
sica, como temos constatado em nossa experiência, incluindo a experiência das três 
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primeiras autoras do presente artigo que são professoras-pesquisadoras. Entre estas 
vantagens, temos o estímulo para a prática pedagógica, o empoderamento, o desen-
volvimento profissional, a melhora da autoestima, a diversificação das atividades, a 
melhoria da infraestrutura material da escola a partir da obtenção de financiamentos, 
entre muitas outras. A existência de vantagens pode parecer estranha e até controversa, 
pois pesquisar é um processo complexo, que demanda tempo, bastante esforço e até 
gera, algumas vezes, gastos monetários. Contudo, mesmo com estes aparentes fatores 
negativos, pesquisar é uma ação extremamente vantajosa e promissora para os profes-
sores da educação básica. Para além de nossa experiência com o trabalho colaborativo 
de pesquisa, outros trabalhos dão suporte a tais afirmações, como mostra o caso Rosa, 
analisado por Villani, Freitas e Brasilis (2009). Nesse trabalho, apresenta-se como a pro-
fessora Rosa desenvolve pesquisa e reflexão das suas aulas de biologia, com rigor teórico 
e metodológico, juntamente com um grupo colaborativo, discutindo-se vantagens para 
sua prática docente, como aquelas mencionadas acima.

No estado da Bahia, existem três grupos colaborativos em que os autores deste ar-
tigo estão envolvidos, sendo também exemplos bem-sucedidos, em pesquisa em ensino 
de ciências e biologia. Estes grupos integram professores-pesquisadores da educação 
básica e pesquisadores universitários e buscam alcançar as condições necessárias para 
que se constituam efetivamente como grupos colaborativos. Entre estes grupos, temos:

• Grupo Colaboração em Pesquisa e Prática em Educação Científica (CoPPEC)2 
(ALMEIDA; SEPÚLVEDA; EL-HANI, 2013; SEPÚLVEDA et al., 2012);

• Grupo Colaborativo de Pesquisa em Ensino de Ciências (GCPEC);3

• Grupo de Pesquisa em Ensino de Ciências e Inovações Educacionais (Encine).4 
(FIGUEIREDO et al., 2016)5

Foi a partir das experiências, convivências e pesquisas realizadas nesses grupos que 
identificamos as vantagens citadas acima, proporcionadas pela realização de pesquisa 
colaborativa por professores da educação básica. 

2 O CoPPEC é um grupo colaborativo que desenvolve uma prática social de pesquisa colaborativa 
por meio da investigação de inovações educacionais, construídas como SD implementadas no con-
texto real de ensino. (ALMEIDA, 2014)

3 O GCPEC é um grupo colaborativo que tem como objetivo desenvolver e investigar inovações 
educacionais para o ensino fundamental e médio de ciências, por meio de trabalho colaborativo 
entre professores da educação básica, pesquisadores da universidade e alunos da licenciatura, além 
de promover a formação e o desenvolvimento profissional de professores no âmbito da pesquisa 
colaborativa.

4 O Encine é um grupo colaborativo que tem como foco a prática social de pesquisa colaborativa si-
tuada em sala de aula, com o intuito de construir, implementar e investigar inovações educacionais.

5 Alguns integrantes desses três grupos participam, concomitantemente, de mais de um grupo.
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Por fim, a pesquisa colaborativa tem sido proposta como um meio de superar a la-
cuna pesquisa-prática e promover o desenvolvimento profissional docente. (EL-HANI; 
GRECA, 2011, 2013) Por “lacuna pesquisa-prática”, entende-se o fato de que a maioria 
dos atores envolvidos no sistema educacional não faz uso dos conhecimentos e avanços 
produzidos pela pesquisa educacional. Quando o professor da educação básica é inte-
grante de grupos colaborativos, ele se aproxima da pesquisa acadêmica e, mais do que 
isso, pode participar de modo legítimo destas. Desse modo, o conhecimento acadêmico 
pode chegar às escolas por meio desses professores, que podem ter o papel de ampliar e 
disseminar esse conhecimento para os outros membros da comunidade escolar, trans-
formando a escola num espaço privilegiado de produção de conhecimento.

Desafios da implementação de inovações educacionais utilizando 
QSC e maneiras de superá-los

A implementação de estratégias didáticas inovadoras, utilizando QSC numa abor-
dagem curricular CTSA, enfrenta, no contexto da educação básica, alguns desafios dig-
nos de nota. Um dos primeiros desafios que temos visto nos espaços escolares nos quais 
lecionamos é a grande resistência que uma parte dos professores apresenta em relação 
às inovações educacionais.6 Essas resistências são descritas na literatura sobre ensino, 
como podemos ver, por exemplo, nos trabalhos de Carbonell (2002), Veiga (2003), Gar-
cia (2009), Santos e Mortimer (2009), dentre outros.

Para Veiga (2003), as inovações educacionais regulatórias, impostas de fora para 
dentro, sem a participação ativa dos professores e desconsiderando o contexto particu-
lar de cada escola, são condenadas ao fracasso, uma vez que se constituem em prescri-
ções descontextualizadas, as quais o professor é obrigado a implementar, muitas vezes 
sem nenhuma motivação. Diante desse tipo de “inovação” (que aqui colocamos entre 
aspas por não ser uma inovação de acordo com o conceito construído pelo CoPPEC – 
ver nota 6), os professores desenvolvem resistências difíceis de serem superadas. Em 
contrapartida, Veiga (2003) propõe inovações emancipatórias, que garantam a autono-
mia e o protagonismo dos professores e das escolas. Esta autora argumenta que, para 
uma inovação alcançar sucesso, precisa ser planejada e implementada pelos atores do 
processo educacional, atendendo às necessidades particulares do contexto escolar no 
qual é desenvolvida. Esse modo de implementar uma inovação tem grande potencial 
de romper as resistências dos professores, porque tem como principal fator motivador 

6 Adotamos, neste trabalho, o conceito de inovação educacional construído ao longo de discussões 
do grupo CoPPEC: “processos intencionais, sistemáticos e participativos de produção, recontex-
tualização e disseminação de novidades, que tenham a capacidade de promover o desenvolvimento 
do potencial da comunidade escolar, em termos pessoais, sociais e intelectuais. Entende-se como 
novidade tudo aquilo que, até então, não fazia parte da prática pedagógica da comunidade escolar”. 
(SOUSA; MUNIZ; SARMENTO, 2016, p. 118)
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a valorização do conhecimento docente na resolução de problemas educacionais com-
plexos vividos por eles. 

Outra perspectiva que julgamos importante para minimizar resistências dos profes-
sores às inovações educacionais é o trabalho colaborativo entre pares e com estudantes 
de graduação, pós-graduação e pesquisadores das universidades. É justamente a forma-
ção de grupos colaborativos, como discutido na seção anterior, que nos tem conduzido 
na implementação de experiências de sucesso na construção de inovações de nossas 
práticas pedagógicas.

Könings, Brand-Gruwel e Van Merriënboer (2007) apontam que algumas condições, 
em quatro níveis, devem ser observadas quando professores tentam implementar uma 
inovação educacional, tais como: 

• o design educacional, pois geralmente não há interação entre aqueles que pla-
nejam as inovações e os professores; 

• a escola, uma vez que os professores, na maioria das vezes, trabalham sob con-
dições especiais, como salas muito cheias e materiais didáticos e design das 
salas de aula inadequados – podemos acrescentar, ao nível escolar, problemas 
relativos à violência, ao saneamento básico, à estrutura física da escola e à ca-
rência de recursos tecnológicos; 

• os estudantes, pois sua capacidade de desenvolver as tarefas e aprender in-
fluenciam de forma preponderante a escolha e o sucesso das inovações; e 

• as próprias competências dos professores, uma vez que é preciso que eles pos-
suam e acreditem que possuem as habilidades necessárias para a implementa-
ção da inovação, tendo uma expectativa positiva em relação ao seu resultado 
no contexto no qual trabalham.

A esta última condição, acreditamos ser imprescindível agregar a formação conti-
nuada, a participação em grupos colaborativos e a prática da pesquisa, com as quais os 
professores têm maiores chances de melhorar suas práticas pedagógicas e ampliar suas 
habilidades para proposição e implementação de inovações.

Particularmente, em relação ao desenvolvimento e à implementação de inovações 
educacionais utilizando QSC, um grande desafio a ser enfrentado pelos professores é 
a superação da ideia da necessidade de vencer os programas curriculares, dando conta 
de um excesso de conteúdos. Neste sentido, Carvalho, Nunes-Neto e El-Hani (2011) 
estimaram que, ao longo do ensino médio, propõe-se que os estudantes aprendam (me-
morizando) quase 3.300 conceitos novos.

Em estudo realizado por Santos e Mortimer (2009), os professores afirmaram que 
uma grande dificuldade para o desenvolvimento de estratégias didáticas usando QSC 
decorre da carga horária destinada para as disciplinas científicas. O que percebemos, 
em nossas práticas pedagógicas, é uma estrutura curricular que privilegia um excesso 
de conteúdo a ser trabalhado numa carga horária pequena. Se os professores não co-
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locarem sob um olhar crítico a quantidade de conteúdos propostos para o trabalho em 
sala, isso representará, sem dúvida, uma grande dificuldade para uma abordagem QSC, 
a qual demanda mais tempo escolar para ser desenvolvida adequadamente. Nesse sen-
tido, precisamos ressaltar que, ao implementar uma inovação na educação básica, há 
necessidade de investir tempo para explicar o novo método ao estudante, assim como 
tempo em sala de aula deverá ser usado para que os estudantes desenvolvam atividades 
com as quais não estão familiarizados, por não serem comuns num ensino que ainda é 
predominantemente transmissivo, tais como: leitura de textos científicos, pesquisas em 
jornais e revistas, discussões argumentativas, levantamento e resolução de problemas, 
avaliações diversificadas etc. Somado a isso, há o tempo destinado à sistematização do 
conteúdo teórico pelo professor. A construção dessa sistematização pelos próprios es-
tudantes, a partir das atividades desenvolvidas em sala de aula, demanda um esforço 
cognitivo que, muitas vezes, não se apresenta em consonância com a experiência dos 
estudantes da educação básica. Além disso, não é plausível assumir que os estudantes lo-
grarão, a partir da discussão de QSC ou do engajamento em outras metodologias ativas 
de aprendizagem, um grau de sistematização do conhecimento científico que foi alcan-
çado ao longo de décadas ou mesmo séculos. Desse modo, é imprescindível que o pro-
fessor se dedique à sistematização do conhecimento mobilizado pelas QSC. A alocação 
de tempo escolar para essas atividades demandará a liberação de tempo anteriormente 
destinado a outras tarefas, sendo necessário, então, repensar a quantidade de conteúdo 
que se poderá abordar no ano letivo.

Nessa mesma dimensão didática, os professores encontram outro desafio, que é 
o tempo para o planejamento das aulas. (SANTOS; MORTIMER, 2009) Desenvolver 
abordagens utilizando QSC requer mais tempo de dedicação para o planejamento e a 
construção das SD, para pesquisa e seleção de textos de divulgação científica relevantes 
para o trabalho com as QSC em sala e também para a elaboração de material didático 
empregado, quando necessário. Nesse caso, para otimizar o tempo, a solução é a busca 
de materiais já produzidos de forma a adaptá-los ao novo contexto. Consideramos tam-
bém importante que estes materiais sejam oriundos de pesquisa educacional colabora-
tiva, ou seja, construídos, implementados e avaliados por meio de pesquisa sistemática 
envolvendo professores. O engajamento em grupos colaborativos também diminui o 
ônus em relação à produção desses materiais, uma vez que todo o processo de produção 
da intervenção educacional é realizado em conjunto e há uma memória do grupo cola-
borativo, que pode ser acessada por seus membros.7

Um outro problema enfrentado pelos professores é o isolamento no qual geralmen-
te se encontram nos seus locais de trabalho, sendo inexistente, na maioria das vezes, 
o trabalho colaborativo. Garcia (2010) aponta que o isolamento dos professores se dá 
em decorrência da própria arquitetura das escolas e a estrutura dos horários escolares. 

7 No que diz respeito à nossa experiência, os materiais utilizados nas SD com as quais temos traba-
lhado são disponibilizados na plataforma Bioemrede: <http://www.bioemrede.ifba.edu.br>.
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A organização curricular também favorece tal isolamento. (ANDRÉ et al., 2010) Isso 
dificulta a implementação de inovações educacionais utilizando QSC, uma vez que 
estas questões apresentam caráter multidisciplinar. No estudo realizado por Santos e 
Mortimer (2009), os professores apontaram que a ausência de uma equipe integrada 
nas escolas é um fator que dificulta o uso de QSC. Um trabalho colaborativo pode dar 
conta dessa limitação, caso os professores envolvidos tenham formações diversas, o que 
possibilita a troca de saberes e experiências entre os pares, dando-lhes mais segurança 
no uso de QSC.

Numa dimensão pedagógica, Reis e Galvão (2008) colheram evidências de que um 
grande desafio a ser superado pelos professores, a fim de que possam desenvolver abor-
dagens didáticas usando QSC, é o pouco conhecimento que eles apresentam acerca dos 
aspectos políticos, sociológicos e éticos de tais questões. Esse problema, que tem ori-
gem no processo de formação inicial e continuada dos professores, faz com que eles 
fiquem inseguros para abordar tais questões em sala, uma vez que os estudantes podem 
trazer questionamentos que eles não sabem como responder. (SANTOS; MORTIMER, 
2009) Santos e Mortimer (2009) encontraram que professores menos experientes apre-
sentam dificuldade de explorar diferentes pontos de vistas dos estudantes, de aprofun-
dar questões vividas pelos mesmos, de mobilizar a turma inteira para as discussões das 
QSC e, nestas, de desenvolver explicações dos conceitos científicos da ciência escolar. 
O trabalho colaborativo entre professores de diversas formações é também um meio de 
enfrentar esses limites, uma vez que, além da troca constante de conhecimentos e ex-
periências, as discussões também contribuem para resolver dúvidas entre profissionais 
de diversas áreas.

Além disso, é importante apontar a necessidade – que cabe, em boa parte, às uni-
versidades – de melhorar a qualidade da formação dos professores da educação básica, 
tanto inicial como continuada, a fim de possibilitar o desenvolvimento de bons pro-
fissionais, capazes de lidar com os desafios inerentes ao trabalho docente. Em nosso 
entendimento, é importante que essa formação invista em três aspectos fundamentais: 

• qualificação relacionada aos conhecimentos científicos necessários para o en-
sino de conteúdos de uma área específica; 

• formação pedagógica, relacionada às habilidades que o professor precisa de-
senvolver para uma prática docente sistematizada; 

• formação ética e política, relacionada à habilidade de promover uma educação 
a partir de valores morais e políticos, numa perspectiva de construção de um 
mundo melhor, pensando nos bens coletivos. (ARANHA, 1996)

Em vista de seu papel no desenvolvimento profissional dos professores da educação 
básica (e, não devemos esquecer, também dos pesquisadores educacionais), o engaja-
mento em grupos colaborativos propicia uma via relevante de formação continuada do 
professor. Ele possibilita que os professores participem, como pares que trazem con-
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tribuições fundamentais, do processo de produção de conhecimento legítimo com po-
tencial de solucionar problemas reais da prática educacional. A interação permanente 
entre escolas e universidades, incluindo a formação de grupos colaborativos (mas não se 
limitando a isso, já que há muitas outras formas também produtivas de interação), tem o 
potencial de melhorar a formação científica, pedagógica, ética e política dos professores 
e de diminuir a lacuna pesquisa-prática, contribuindo para o aprimoramento tanto da 
pesquisa educacional quanto da qualidade do ensino.

Como escolher boas QSC

Discutimos, acima, as contribuições e os desafios do uso de QSC em sala de aula, em 
SD, visando à compreensão das relações CTSA. Adicionalmente, é importante refletir 
sobre alguns pontos-chave neste tipo de abordagem: como escolher uma QSC? Qual a 
melhor QSC para ser trabalhada numa dada sala de aula? Será que um professor pode 
replicar o planejamento de outro professor para o uso de QSC? 

Em alguns trabalhos, como os de Sadler, Barab e Scott (2007) e Tal e colaboradores 
(2011), encontramos argumentos a favor de que o ensino de ciências, utilizando QSC, 
deva ser fundamentado num processo de negociação e envolvimento autêntico dos es-
tudantes no processo de decisão. Contudo, no que se refere à escolha de uma QSC para 
abordagem em sala de aula, é comum que haja um planejamento prévio do professor ou 
de um grupo de professores, de forma que, nas aulas, ou seja, situações reais de ensino 
sejam usadas estratégias visando uma articulação entre os conhecimentos da ciência 
escolar e aspectos que fazem sentido para os estudantes. (FEIERABEND; EILKS, 2010; 
MARKS; EILKS, 2009; SADLER, 2011; SANDRI; SANTIN-FILHO, 2014) Entretanto, é 
possível que seja oferecida aos estudantes a opção de escolher as QSC ou que esta es-
colha seja proveniente de um diálogo, envolvendo todos os atores do processo. Todas 
estas formas apresentam vantagens e desvantagens, sendo que o mais importante é que 
o tema esteja relacionado à realidade do estudante e desperte o seu interesse. 

Marks e Eilks (2009) indicam que as características fundamentais de uma QSC pro-
missora são: 

• autenticidade; 

• relevância direta para a vida cotidiana;

• caráter aberto em relação aos questionamentos da sociedade; 

• ser passível de discussão aberta em fóruns públicos; e 

• ter uma relação clara com a ciência e a tecnologia. 

Estes critérios são detalhados, discutidos e exemplificados com QSC nos trabalhos 
de Marks e colaboradores (2014) e Stolz e colaboradores (2013). 
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Entre os pesquisadores que se dedicam ao assunto, há um consenso de que as QSC 
devem ser reconhecidas pelos estudantes, ou seja, relevantes para eles, vinculadas a pro-
blemas de suas vidas reais, mesmo que o professor não esteja seguro sobre qual seria 
sua solução. (MARKS; EILKS, 2009; PATRONIS; POTARI; SPILIOTOPOULOU, 1999; 
PEDRETTI, 1997; RAMSEY, 1993; SADLER, 2004) Incentivar que os estudantes tragam 
à tona ou desenvolvam relações pessoais com os temas discutidos potencializa sua ca-
pacidade de justificar suas reivindicações, entender e lidar com opiniões contraditórias 
e, principalmente, contribuir para formar cidadãos capazes de exercitar sua criticidade 
e de engajar-se em ações sociopolíticas. O caráter controverso que as QSC tipicamen-
te apresentam também implica outra potencialidade importante, a de que ocorra um 
debate ético sobre posicionamentos, juízos de valores morais, comportamentos, julga-
mento e razões para avaliar determinados aspectos ou situações como certos ou errados. 
(CONRADO; EL-HANI; NUNES-NETO, 2013; HODSON, 2013; ZEIDLER et al., 2005)

Não basta apenas o professor sozinho escolher aleatoriamente um problema socio-
científico, sem identificar os interesses dos seus estudantes e sem ter na devida conta o 
contexto atual e a realidade da comunidade escolar. Também, não será o livro didático a 
fazer a escolha pelo professor, já que o livro, muitas vezes, não possui relação com o con-
texto local no qual a escola se encontra e, por vezes, nem mesmo com problemas globais 
que possam afligir a comunidade escolar. Não é interessante, ainda, que o professor 
simplesmente repita um planejamento que porventura encontre em algum livro, artigo 
científico ou texto de divulgação científica, sem analisar seu valor e interesse na realida-
de em que atua e sem fazer as devidas e necessárias adaptações. Assim, é importante que 
o professor seja capaz de avaliar o quanto uma QSC pode ser relevante e interessante 
para o contexto no qual ele a implementará.

Consideremos, por exemplo, um trabalho realizado com estudantes de Taiwan, no 
qual a QSC escolhida para ser trabalhada em sala de aula dizia respeito ao uso de energia 
nuclear e levou a resultados positivos de engajamento e aprendizagem do conteúdo com 
os estudantes. (WU; TSAI, 2011) Será que os mesmos resultados seriam conseguidos se 
esta QSC fosse aplicada em uma escola de uma cidade na qual não há usinas de energia 
nuclear, mas na qual há indústrias poluidoras que utilizam outras fontes de energia? 
Provavelmente, ela não seria tão interessante e motivadora para estes estudantes como 
o foi para os estudantes de Taiwan, em que existem três usinas em operação e a cons-
trução de uma quarta usina está atualmente em discussão. Para os estudantes da cidade 
hipotética que descrevemos acima, o debate e a reflexão sobre outras QSC teriam maior 
relevância.

A partir das discussões que travamos até aqui, sugerimos uma proposta de como 
trabalhar e organizar SD, usando QSC, com base nos referenciais teórico-metodológi-
cos da pesquisa de design educacional (design research), como passaremos a discutir na 
próxima seção.
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Pesquisa de design educacional e estudos de desenvolvimento

Uma das questões debatidas na comunidade científica dedicada à pesquisa sobre 
ensino de ciências diz respeito ao envolvimento do professor na pesquisa educacional. 
(ANDERSON; HERR, 1999; LÜDKE et al., 2001) A aproximação entre a pesquisa e a 
prática docente ganhou notoriedade desde os estudos de Dewey (1933), que colocava o 
professor como produtor de conhecimento legítimo, e não apenas como mero consu-
midor de conhecimento oriundo do meio acadêmico. Contudo, a validade da pesquisa 
docente tem sido constantemente colocada em questão, gerando discussões acerca de 
critérios de validade que possam dar conta de um tipo de pesquisa que produz conheci-
mento no contexto específico da prática docente, da perspectiva de seu principal agente, 
o professor. Outro aspecto relevante diz respeito à possibilidade de transferir resultados 
da pesquisa feita num contexto da prática para outros contextos de trabalho docente. 

Esses aspectos têm sido frequentemente debatidos nos grupos colaborativos de pes-
quisa e inovação educacional descritos anteriormente, sendo trabalhados dentro dos 
referenciais teórico-metodológicos da pesquisa de design educacional, que contribui 
para a superação da lacuna pesquisa-prática, na medida em que foca na investigação do 
planejamento, da implementação, da avaliação e da manutenção de inovações educa-
cionais no contexto da sala de aula, buscando soluções para problemas reais da prática 
de ensino. (THE DESIGN-BASED RESEARCH COLLECTIVE, 2003) Estas inovações 
podem ter a forma de programas, estratégias de ensino e aprendizagem, SD, materiais 
instrucionais, jogos etc.

A pesquisa de design educacional tem como objetivo ampliar o conhecimento sobre 
os processos de planejamento e implementação de inovações educacionais em sala de 
aula, dando ênfase a princípios teóricos subjacentes ao planejamento, que são as carac-
terísticas generalizáveis destas intervenções. Tais características são conhecidas como 
princípios de planejamento ou de design e são concebidas como produtos teóricos da 
pesquisa de design research, que podem constituir uma teoria de ensino específica para 
um dado domínio (PLOMP, 2009): por exemplo, o desenvolvimento e o uso de QSC na 
educação básica. Embora os princípios de design possam ser transferidos de um contex-
to da prática a outros, o modo como uma inovação educacional baseada neles é imple-
mentada numa dada sala de aula é específico para aquele contexto educacional.

Um tipo de estudo que compõem a pesquisa de design educacional é o estudo de 
desenvolvimento de inovações educacionais (NIEVEEN MCKENNEY; VAN DEN AKKER, 
2006), que possibilita a construção e a validação de princípios de design que venham 
a constituir uma teoria de ensino domínio-específica. Estes estudos envolvem ciclos 
de testes de diferentes protótipos da inovação educacional em contextos diversos, com 
modificação de princípios de design e de sua implementação em contextos específicos, 
após cada ciclo de testes. Além disso, busca-se a cada prototipagem aumentar o número 
de participantes (professores e estudantes).

A pesquisa de design educacional é realizada por meio de três fases: 
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• pesquisa preliminar; 

• fase de prototipagem; e 

• fase de avaliação. (PLOMP, 2009)

A fase preliminar compreende a avaliação do contexto no qual ocorrerá o estudo, 
a mobilização do conhecimento docente e a revisão da literatura educacional, os quais 
possibilitarão a construção de um quadro teórico robusto e a proposição de princípios 
de design que orientarão a construção da intervenção. 

A fase de prototipagem compreende ciclos iterativos de análise, nos quais a inter-
venção é implementada e avaliada, a fim de identificar a necessidade de melhorias e 
mudanças nos princípios de design, ou até mesmo a recomendação de novos princípios. 
O replanejamento da intervenção implica novos ciclos de prototipagem.

A fase de avaliação busca responder se a intervenção satisfez os resultados esperados, 
ou seja, os objetivos educacionais inicialmente estabelecidos. Ela ocorre após a avaliação 
de vários protótipos, com refinamento da intervenção e aprofundamento da compreen-
são de seu planejamento, implementação e resultados. A avaliação final é realizada quan-
do o pesquisador considera ter em mãos uma teoria de ensino domínio-específica.

Ao longo dessas três fases, são feitas reflexões sistemáticas sobre os resultados ob-
tidos em sala de aula, por exemplo, em termos da motivação ou da aprendizagem dos 
alunos, com a finalidade de refinar a intervenção, modificando-se ou propondo-se prin-
cípios, e, ao final, faz-se uma avaliação de todo o processo, visando validar os princípios 
de design e relacioná-los sistematicamente numa teoria de ensino domínio-específica.

A questão de pesquisa de um estudo de desenvolvimento pode ser formulada nos 
seguintes termos, segundo Van den Akker (1999, p. 9):

Se você deseja construir uma intervenção X para o propósito/função Y 
em um contexto Z, então é aconselhável prover esta intervenção das 
características A, B e C [ênfase substantiva] e fazer isso por meio dos 
procedimentos K, L e M [ênfase procedimental], em razão dos argumentos 
P, Q e R.

O grupo de pesquisa GCPEC, a partir de uma adaptação da formulação de Van den 
Akker (1999), propôs a seguinte fórmula para enunciar as questões de pesquisa num 
estudo de desenvolvimento:

Se você deseja construir uma intervenção X para o propósito/função Y em um con-
texto Z, é aconselhável:

• Adotar a característica A, para o propósito/função y1, realizando o procedi-
mento K, em razão do argumento P;

• Adotar a característica B, para o propósito/função y2, realizando o procedi-
mento L, em razão do argumento Q;
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• Adotar a característica C, para o propósito/função y3, realizando o procedi-
mento M, em razão do argumento R etc.

Os produtos teóricos da pesquisa de design educacional são generalizáveis, poden-
do ser transferidos para outros contextos de ensino. As evidências empíricas colhidas 
no processo de investigação podem também ser generalizadas para outros contextos, 
numa perspectiva de generalização situada. (SIMONS et al., 2003) De acordo com esta 
perspectiva, a generalização é entendida como um processo de transformação de dados 
produzidos num contexto em evidências transferíveis para outros contextos, desde que 
atores educacionais, como os professores, percebam suficiente similaridade entre seu 
contexto (situado) de atuação e o contexto em que a pesquisa foi feita. Essas evidências 
são produzidas a partir da prática docente e são entendidas como informações impor-
tantes para a construção da prática pedagógica de outros professores. No contexto de 
uma pesquisa de design, ao perceberem similaridades entre o contexto de suas práticas 
e o contexto do estudo, professores podem analisar os argumentos que apoiam o uso 
dos princípios na construção da intervenção e o potencial dos mesmos para solucionar 
os problemas da sua prática. Agindo dessa forma, as evidências são incorporadas a jul-
gamentos prévios dos professores, orientando-os para a ação ou indicando um curso de 
ação. Pode-se construir, assim, uma perspectiva de ensino baseado em evidência, mas 
na qual a evidência é, ela própria, baseada na prática docente, no âmbito de grupos co-
laborativos que incluem professores-investigadores.

Contudo, para que um professor tenha informação suficiente sobre o contexto si-
tuado em que foi realizada uma pesquisa, é imprescindível que uma descrição densa 
(GEERTZ, 1973) seja fornecida, por meio de um estudo etnográfico do contexto do es-
tudo. De posse de tal descrição densa, professores podem identificar variáveis contex-
tuais compartilhadas, estabelecer semelhanças com suas situações de ensino e perceber 
possibilidades de implementar uma dada intervenção em suas salas de aula. (SARMEN-
TO et al., 2013) 

Alguns princípios de design para a construção de SD utilizando 
QSC na educação CTSA

A partir da literatura e de nossa experiência, formulamos alguns princípios de design 
para a construção de SD utilizando QSC na educação CTSA, empregando a adaptação, 
feita pelo GCPEC, da fórmula de Van den Akker (1999). Trata-se de selecionar caracte-
rísticas iniciais para a construção de SD, visando uma melhor compreensão da ciência e 
da tecnologia e de suas relações com a sociedade e o ambiente e a formação de estudan-
tes da educação básica para a interpretação crítica da realidade e a ação sociopolítica. A 
partir destas características iniciais, protótipos de intervenções podem ser construídos 
e testados em sala de aula, em etapas posteriores de pesquisa.
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Perspectivas inter e transdisciplinar
Com um enfoque inter e transdisciplinar, podem-se criar condições para que os es-

tudantes desenvolvam uma visão geral e integrada dos conhecimentos necessários a 
uma discussão informada sobre QSC. Para isso, é necessário o trabalho cooperativo e 
integrado de professores de diferentes áreas do conhecimento, promovendo debates, 
projetos ou atividades nos quais hajam interligações e associações entre estes conheci-
mentos. A principal razão subjacente a este princípio de design reside na natureza com-
plexa e ampla das questões sociocientíficas, que requerem um olhar inter e transdisci-
plinar e integrado.

Este princípio visa formar os estudantes para que possam compreender e participar 
de modo informado dos processos de discussão e eventuais soluções de QSC contem-
porâneas, mobilizando conteúdos científicos de diferentes áreas do conhecimento de 
modo contextualizado e integrado. Perceber e mobilizar diversas dimensões dos pro-
blemas sociocientíficos poderá contribuir para o enriquecimento das perspectivas e dos 
horizontes dos estudantes. 

Um enfoque interdisciplinar permite a integração de objetivos, atividades, proce-
dimentos e planejamentos, visando a troca e o diálogo, em busca de uma articulação 
dos conhecimentos disciplinares num corpo único de conhecimentos. (CARDOSO et 
al., 2008; TRESS; TRESS; FRY, 2005) Como comenta Nogueira (1999, p. 26), a interdis-
ciplinaridade pode ser entendida como “o trabalho de integração das diferentes áreas 
do conhecimento. Um real trabalho de cooperação e troca, aberto ao diálogo e ao pla-
nejamento”. Este enfoque é importante no trabalho com QSC na perspectiva de uma 
educação CTSA, porque questões presentes em nossas sociedades atuais que envolvem 
aspectos científicos e tecnológicos demandam que os cidadãos tenham uma visão global 
da realidade e compreendam, reflitam e tomem decisões com responsabilidade social, 
ou seja, visando o bem coletivo, e não somente individual, e isso requer o entendimen-
to de conhecimentos de diferentes áreas, produzidos de modo compartimentalizado e 
fragmentado ao longo do século XX.

Não se trata, contudo, de desvalorizar as disciplinas e seus conhecimentos, mas 
sim integrá-los num corpo de conhecimentos que os tornem compreensíveis à luz de 
uma dada QSC. As especificidades presentes em cada uma das áreas de conhecimen-
to científico são mantidas, mas de maneira a valorizar a conexão entre os diferentes 
conhecimentos. Além disso, outros conhecimentos que não os científicos também 
são frequentemente necessários na discussão de uma QSC, sendo importante colocar 
de lado o cientificismo8 e pondo em jogo abordagens transdisciplinares do problema 
(TRESS; TRESS; FRY, 2005), ou seja, que mobilizem conhecimentos de outros atores 
sociais. No contexto escolar, isso significa ir além de uma visão disciplinar que pre-

8 Por “cientificismo”, entende-se aqui uma posição na qual a ciência é usada para dominar a arena 
pública como se todos os demais discursos fossem de menor valor. (COBERN; LOVING, 2001)

questoes sociocientificas-miolo.indd   411 05/03/18   16:03



412  |  Ana Paula M. Guimarães / Anna C. Sarmento / Cássia R. R. Muniz / Charbel N. El-Hani

domina nos currículos e nas práticas docentes, em busca de uma perspectiva inter-
disciplinar, que nos leve a transgredir as fronteiras entre os conhecimentos escolares 
compartimentalizados, e transdisciplinar, que ultrapasse os muros da escola e dos co-
nhecimentos acadêmicos. 

Para exemplificar, uma das QSC mais vinculadas e discutidas atualmente na mí-
dia e na escola é o aquecimento global. Mas como compreendê-la e agir a respeito 
com conhecimentos apenas das ciências naturais, sem considerar, por exemplo, co-
nhecimentos geográficos, políticos e filosóficos? O estudante compreenderá de modo 
muito mais rico e informado esse problema se os vários aspectos do aquecimento 
global forem abordados em conjunto, e não mediante o aprofundamento numa única 
disciplina escolar, de uma perspectiva científica isolada. Ou ainda, pode-se facilmente 
vislumbrar como a aprendizagem dos estudantes, num trabalho sobre transgênicos 
em sala de aula, será limitada se eles tiverem acesso apenas a conhecimentos de bio-
logia molecular e genética, mesmo que aprofundados, sem que sejam abordados as-
pectos éticos, econômicos, sociopolíticos e ambientais. Este é outro assunto que tem 
atualmente merecido bastante atenção em nosso país, por exemplo, da mídia e tem 
grande potencial de despertar o interesse dos estudantes, devido ao projeto de lei do 
governo brasileiro de retirada do símbolo que indica se determinados alimentos são 
transgênicos. 

O enfoque inter e transdisciplinar pode também ser interessante no ponto de vista 
avaliativo, na medida em que os professores das disciplinas envolvidas na abordagem 
de uma QSC podem propor uma mesma tarefa aos estudantes, avaliando aspectos 
relacionados aos diferentes conhecimentos pertinentes. Desta forma, os estudantes 
terão menos avaliações, o que pode favorecer seu maior comprometimento, assim 
como uma aprendizagem mais eficaz e integrada. A realização de tal enfoque inter e 
transdisciplinar pode se dar por meio de projetos estudantis, como discutiremos mais 
à frente.

Abordagem multicultural crítica
Com a utilização de uma abordagem multicultural crítica, pode-se promover um 

ensino que estimule o diálogo entre as culturas representadas na sala de aula e que 
abarque as diferenças com o potencial de evidenciar interesses e relações de poder 
e descontruir estereótipos. Para tanto, as QSC devem ser discutidas e interpretadas 
coletivamente, pela sociedade, entre professores e estudantes, evidenciando-se os 
diferentes posicionamentos presentes na sociedade sem a adoção de perspectivas 
cientificistas e discutindo-se valores morais e perspectivas éticas dos diferentes po-
sicionamentos. As razões pelas quais propomos esta abordagem são devidas ao fato 
de que: 
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• a análise das QSC exige a aprendizagem não apenas sobre conhecimentos 
científicos, mas também sobre aspectos socioculturais, éticos e políticos ine-
rentes a estas questões; 

• consequentemente, os conceitos científicos devem adquirir sentido prático 
para que sejam compreendidos e mobilizados no âmbito de uma QSC, e isso 
implica interagir com diferentes perspectivas culturais; 

• incluir um diálogo entre culturas no tratamento de QSC significa atuar em 
prol de uma educação inclusiva e que tenha potencial de promover a justiça 
social e o respeito pela diversidade cultural.

O multiculturalismo crítico, no âmbito escolar, é uma perspectiva voltada à valori-
zação da pluralidade cultural e à superação de estereótipos, preconceitos e hierarquiza-
ção cultural, motivo pelo qual se tem defendido sua inserção em currículos e práticas 
pedagógicas. (CANDAU, 2008; MCLAREN, 1997) Canen (2000, p. 136) ressalta que “a 
perspectiva Multicultural Crítica busca superar visões “exóticas” ou “folclóricas” da di-
versidade cultural, que a reduzem a aspectos tais como rituais, receitas e costumes de 
povos diversos”. Além disso, é uma proposta de abrir espaço para discursos silenciados 
em sala de aula, escondidos e ainda vistos como tabus, de pouca importância ou não 
próprios aos estudantes. 

A partir da teoria crítica da Escola de Frankfurt, essa perspectiva questiona as rela-
ções desiguais de poder que legitimam certas culturas em detrimento de outras, passan-
do a questionar o contexto social. A partir disso, essa perspectiva crítica assume uma ati-
tude avaliativa e propositiva e não apenas descritiva, concebendo o multiculturalismo 
não como um dado da realidade apenas, mas como uma maneira de atuar, de intervir, 
de transformar a dinâmica social. (FIGUEIREDO, 2013) Nesse contexto, a explicitação 
de valores que fundamentam a ação é essencial para a compreensão e o posicionamento 
individual e coletivo a respeito das controvérsias relativas às QSC, o que implica dar 
conta de uma diversidade de valores e perspectivas sobre o mundo representadas na 
sala de aula, mas sem perder de vista que se trata de ensino de ciências e, portanto, a 
compreensão da ciência escolar permanece como objetivo precípuo de aprendizagem. 
(EL-HANI; MORTIMER, 2007) 

Hodson (2013), ao discutir algumas implicações curriculares para uma educação 
científica que vise a realização de ações sociopolíticas, defende uma forma politizada 
de ensino e aprendizagem, orientada por QSC, que se propõe a influenciar e preparar 
os estudantes não apenas para discutir QSC, mas também, e principalmente, prepará-
-los para o engajamento em ações sociopolíticas que possam fazer diferença no pro-
cesso de transformação da sociedade. Este autor ressalta, ainda, que a probabilidade 
de os estudantes se tornarem cidadãos ativos é substancialmente aumentada quando 
tais ações ocorrem na época em que estão na escola. Isso deve ser feito oferecendo-se 
oportunidades para que os estudantes ajam e dando exemplos de ações e intervenções 
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bem-sucedidas de outras pessoas. Eles terão, assim, conhecimento de ações que possam 
vir a ter impacto positivo e conhecimento de como praticá-las. Isso implica que as QSC 
não sejam vistas somente como recursos para uso em sala de aula, mas sejam inseri-
das em projetos, como discutiremos mais adiante, que incorporem a dimensão da ação 
sociopolítica, dentro dos limites postos para o trabalho em sala de aula e as ações dos 
estudantes.

Esta proposta de Hodson (2013) para a educação científica está em consonância, 
em nosso entendimento, com uma abordagem multicultural crítica como princípio de 
planejamento para o trabalho pedagógico. Isso porque a ação sociopolítica requer ne-
gociação pelos estudantes de suas diferentes perspectivas sobre o mundo, de modo que 
possam vir a atuar como um coletivo.

Outra razão para indicar este princípio para o planejamento de SD, usando QSC, 
reside no caráter multidimensional destas questões, que envolvem aspectos éticos, po-
líticos, econômicos e culturais, entre outros. Como trabalhar com os estudantes em 
sala de aula, por exemplo, os impactos ambientais da construção da usina Belo Monte 
(Pará, Brasil) ou as diferentes alternativas de produção de energia elétrica sem discu-
tir, posicionar-se ou até mesmo tomar conhecimento sobre as comunidades existentes 
nas localidades afetadas, suas culturas e como a interferência em seus sistemas socioe-
cológicos podem prejudicá-las? Ou, ainda, como tratar de assuntos como natalidade, 
mortalidade infantil e aborto sem discutir as diferenças de classes sociais e as diferentes 
culturas existentes em cada localidade, ou ainda, o entendimento de morte e vida de 
cada povo ou cultura? 

Na maioria dos casos, a escola possui um caráter padronizador, homogeneizador e 
monocultural, negligenciando, dessa maneira, a possibilidade de uma educação plural, 
que contemple as diferenças e a diversidade cultural presentes nas sociedades. (CAN-
DAU, 2008) Uma das críticas mais contundentes à educação científica é a de que ela 
tem marginalizado uma grande parte dos estudantes, especialmente as minorias e as 
pessoas de culturas não ocidentais. (AIKENHEAD, 1997; COBERN, 1998; HODSON, 
1993; PEDRETTI; NAZIR, 2011) Assim, mais uma razão para incorporar a abordagem 
multicultural crítica como um princípio para a educação CTSA, com a utilização de 
QSC, reside em seu potencial de ser a ciência mais acessível a um maior número de 
estudantes e, além disso, dar conta da diversidade de perspectivas representadas na sala 
de aula. O diálogo entre perspectivas distintas em sala de aula pode ter, além disso, 
uma consequência particularmente importante no mundo contemporâneo: a criação 
de condições para que os estudantes compreendam que, não obstante tenham suas ma-
neiras de entender o mundo, é fundamental nutrir uma capacidade de dialogar com ou-
tras perspectivas, entendendo que, mesmo que não acreditem nelas, elas são dignas de 
crença e, assim, é natural que outras pessoas estejam comprometidas com elas. (SMITH; 
SIEGEL, 2004)
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Pedagogia de projetos9

Assumir a pedagogia de projetos como um princípio de planejamentos fornece ba-
ses para que uma educação CTSA usando QSC possa envolver o engajamento dos estu-
dantes em ações sociopolíticas que possam fazer diferença no contexto social em que 
vivem. Além disso, estimula-se o protagonismo do estudante. Para tanto, a QSC deve 
estar relacionada à comunidade em que os estudantes estão inseridos e, a partir de sua 
compreensão e discussão, usando conteúdos científicos ou não científicos, os estudan-
tes podem buscar alguma forma de participação no debate social a seu respeito e, in-
clusive, em seu enfrentamento, a depender das possibilidades objetivamente colocadas 
diante da questão. Na medida em que o estudante busca respostas e meios de ação, ele 
participa ativamente de seu processo de aprendizagem, bem como tem a possibilidade 
de adquirir conhecimentos que vão além das disciplinas escolares, de forma contextua-
lizada e com mais sentido para a sua vida cotidiana.

A ênfase sobre o protagonismo juvenil se dá, principalmente, por conta da neces-
sidade de promover o desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores relacionados 
à cidadania nos estudantes (FERRETTI; ZIBAS; TARTUCE, 2004), sendo cidadania en-
tendida, no presente trabalho, como explicado acima. Dentro dessa perspectiva de re-
forma do ensino médio, Rodrigues Anjos e Rôças (2008), por exemplo, consideram que 
os conteúdos programáticos devem estar atrelados aos temas sociais e, na medida em 
que essa lógica seja percebida, o trabalho pedagógico ganha uma nova dimensão, no 
sentido de criar espaço para a reflexão sobre QSC e para novas maneiras de atuação dos 
docentes e dos estudantes.

Assim, entendemos que uma estratégia que tem grande potencial de promover uma 
melhor compreensão da ciência e da tecnologia e de suas relações com a sociedade e o 
ambiente, é a educação através da pesquisa. Ao se engajarem em atividades de pesquisa, 
os estudantes deixam de ser meros espectadores na sala de aula e tornam-se participan-
tes ativos na construção do seu conhecimento. O engajamento na atividade de pesquisa 
abre espaço para um trabalho de investigação que permite formação dos estudantes no 
que se refere a conteúdos atitudinais e procedimentais presentes nas formas de pro-
dução do conhecimento científico. Desta perspectiva, o estudante assume papel ativo 
na produção do conhecimento, cabendo ao professor o papel de mediador (orientador) 
deste processo. (GALIAZZI; MORAES, 2002; GÜLLICH, 2007) É importante dar espa-
ço para uma participação ativa dos estudantes em processos de investigação de QSC, 
que possa implicar seu protagonismo na obtenção de informações e dados, constru-
ção de soluções para problemas reais e tomada de decisão socialmente responsável. Ao 

9 Os fins previstos para um SD têm relação com as estratégias que os professores irão utilizar para 
conduzirem o ensino e não com os resultados obtidos a partir da implementação de tais estraté-
gias. Deste modo, a pedagogia de projetos pode ser usada como um princípio de design para o 
planejamento de SD, uma vez que, num projeto autêntico, o que não pode ter fins preestabelecidos 
são seus resultados.
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trabalhar com QSC que se situam na interação entre CTSA, podem ser explicitados, 
discutidos e desenvolvidos valores e ideias por meio de estudos sobre problemas locais, 
políticas públicas e temas globais. (SANTOS; MORTIMER, 2002)

Como discutem Galiazzi e Moraes (2002), a atividade de pesquisa envolve o ques-
tionamento, a argumentação, a crítica e a validação dos argumentos construídos, como 
alicerces para o ensino e a aprendizagem de ciências. Ainda segundo estes autores, na 
medida em que o professor reconhece a investigação como um fazer constante da sua 
prática, a pesquisa acaba sendo entendida como uma dimensão pedagógica, realizada 
no ambiente das aulas. A educação por meio da pesquisa alia, pois, teoria e prática, num 
processo reflexivo e dialógico de ensino e aprendizagem (GÜLLICH, 2007), sendo, tam-
bém, uma estratégia para aprender de forma crítica, participativa e cooperativa, na qual 
professores e estudantes estão envolvidos na aprendizagem uns dos outros. 

A educação por meio da pesquisa permite que os conhecimentos formais das disci-
plinas escolares sejam aplicados para resolver problemas do cotidiano, no caso que aqui 
nos interessa, que sejam também QSC. Desta maneira, o conhecimento se torna mais 
próximo da realidade do estudante e, mais do que isso, criam-se condições para que, 
ao gerar produtos que proponham possíveis debates e soluções para uma QSC, o aluno 
entenda qual a utilidade e o poder do conhecimento científico, ao ser usado como meio 
de interpretar e agir sobre a realidade. Os resultados do projeto podem ser divulgados 
na forma de debates, cartas para autoridades políticas, palestras, cartilhas, panfletos po-
dem ser disponibilizados para atores sociais, como associações de bairro, cooperativas 
de produtores, câmaras de vereadores ou deputados, órgãos de comunicação etc. De 
um modo ou de outro, é muito importante que os resultados dos projetos sobre QSC 
ultrapassem os muros das escolas, cheguem por alguma via à comunidade extraescolar, 
de modo que os estudantes entendam o efetivo poder do conhecimento que produzi-
ram, o que se perderia se a conclusão do projeto ficasse restrito à escola. Por meio de 
tal protagonismo engajado em projetos usando QSC, podem-se estimular os estudantes 
para a participação política, o desenvolvimento de valores cívicos, a responsabilidade 
socioambiental e atitudes positivas em relação a outras pessoas, em especial, às pessoas 
que são diferentes de si mesmo, em crenças, atitudes, valores etc. 

Uso de textos de divulgação científica
Com a utilização de Textos de Divulgação Científica (TDCs), pode-se promover a 

contextualização e a sistematização de QSC no ensino da ciência escolar. Uma estraté-
gia que pode ser usada é a leitura e a discussão, em pequenos grupos de estudantes, de 
TDC que tenham relação com as QSC. Por razões psicocognitivas e didáticas, os textos 
devem ser adequados aos contextos de ensino no qual as QSC serão usadas. O uso de 
TDC é um princípio de design inspirado pela literatura sobre ensino de ciências, que tem 
discutido seu potencial para a motivação dos estudantes, a promoção de ricos debates 
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na sala de aula e a contextualização dos conceitos da ciência escolar em relação aos in-
teresses, às experiências e aos conhecimentos dos estudantes. 

A literatura sobre ensino de ciências tem discutido sobre as contribuições do uso 
de TDC na educação básica, com o objetivo de contextualizar os conteúdos da ciência 
escolar. (MARTINS; NASCIMENTO; ABREU, 2004; MELO; HOSOUME, 2003) Uma 
característica dos TDC que nos levam a propor esse princípio de design é o gênero de 
discurso que eles utilizam, mais semelhante ao modo de falar dos estudantes na sua vida 
cotidiana do que o gênero presente em outros textos, como, por exemplo, o livro didá-
tico. (LOIOLA; ZANCUL; BIZERRIL, 2013) Assim, os TDC têm potencial de auxiliar o 
desenvolvimento do discurso da ciência escolar em sala de aula e de facilitar a aprendi-
zagem de conteúdos científicos que possam ser usados na discussão e na resolução de 
QSC. Estudos realizados por Martins, Nascimento e Abreu (2004), sobre o uso de TDC 
na educação básica, apontaram que eles podem trazer benefícios para o processo de en-
sino e aprendizagem, por apresentarem diferentes argumentos sobre temas recentes da 
ciência e da tecnologia de forma contextualizada, em relação ao cotidiano das socieda-
des contemporâneas. Usando TDC, pode-se, ainda, situar a construção contemporânea 
do conhecimento científico e tecnológico no contexto social, histórico, econômico e 
tecnológico que os estudantes vivenciam. 

O CoPPEC tem utilizado, com sucesso, esses instrumentos de divulgação da ciência 
na construção de inovações educacionais (GUIMARÃES et al., 2103; MUNIZ et al., 2012; 
SÁ et al., 2015; SARMENTO et al., 2011, 2013), como estratégia para contextualizar os 
conceitos da ciência escolar e estimular a participação dos estudantes. (NASCIMENTO; 
ALVETTI, 2006) Temos verificado em nossos estudos, deste modo, que os TDC de fato 
auxiliam no ensino e na aprendizagem de ciências, apresentando grande potencial de 
promover ricos debates sobre QSC contemporâneas em conexão com a ciência escolar.

Processos coletivos e cooperativos de aprendizagem
A abordagem de QSC em sala de aula por meio de um processo coletivo e cooperati-

vo de aprendizagem auxilia na construção dos conceitos no plano social da sala de aula, 
por meio de mediação, utilizando diversos signos presentes na linguagem da ciência 
escolar. Neste processo, o professor atua como mediador da interação e da discussão dos 
pequenos grupos de estudantes. 

Embora processos coletivos e cooperativos de aprendizagem sejam defendidos des-
de diferentes perspectivas teóricas, em nosso caso, esse princípio de design derivou de 
nossa aceitação de uma perspectiva vigotskiana na compreensão da aprendizagem. De 
acordo com a famosa lei genética geral do desenvolvimento cultural proposta por Vi-
gotski, a formação de conceitos ocorre primeiro no plano social (como uma categoria 
interpsicológica) e, posteriormente, esses conceitos são internalizados pelo indivíduo 
(como uma categoria intrapsicológica). (VIGOTSKI, 1981) Esse processo ocorre por 
meio de mediação semiótica, ou seja, envolvendo signos construídos social e cultural-
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mente, que mediam as relações entre os planos inter e intrapsicológicos (WERSTCH, 
1985). Quando um indivíduo internaliza os conceitos, ele se torna capaz de operar com 
o pensamento conceitual de forma semelhante nas interações sociais, diante de expe-
riências que se mostram semelhantes para os sujeitos. (MORTIMER et al., 2009)

Desta perspectiva, as interações sociais propiciam os alicerces para a atividade cog-
nitiva, para o desenvolvimento da consciência individual e para o caráter dialógico do 
processo de compreensão. (BAKHTIN, 1981; VIGOTSKI, 2001) A consciência, como 
afirma Leontiev (1978), deve ser considerada como o resultado de um movimento in-
terno específico gerado pela atividade humana, e não como um campo que imagens e 
conceitos que são projetados para serem contempladas pelos sujeitos. É pouco provável, 
assim, que os estudantes alcancem generalizações que lhes permitam empregar concei-
tos em contextos similares, caso a educação científica se paute pela repetição mecânica 
dos conceitos científicos e da linguagem da ciência escolar.

Considerações finais

No presente trabalho, apresentamos uma série de princípios de design que podem 
ser usados na construção de inovações educacionais sob a forma de SD, envolvendo 
QSC, no contexto de uma educação CTSA. Estes princípios podem ser aplicados em 
diferentes combinações, conforme a realidade do professor, o seu planejamento didá-
tico e o contexto escolar. Defendemos, também, o trabalho colaborativo entre dife-
rentes sujeitos, com uma diversidade de saberes, como meio de construir e investigar 
tais inovações. 

Como discutimos, muitos são os desafios que os professores enfrentam para a im-
plementação de inovações educacionais em seu trabalho pedagógico, como, por exem-
plo, problemas relativos às condições gerais de trabalho, aos baixos salários, à falta de 
tempo para o desenvolvimento de inovações educacionais, devido a uma carga horária 
excessiva, à disciplinarização do currículo escolar, ao excesso de conteúdo curricular, à 
ênfase na preparação dos estudantes para exames, entre outros. Esses fatores, muitas 
vezes, impedem ou mesmo fazem fracassar iniciativas que envolvem estratégias inova-
doras de ensino. Diante desses limites, o trabalho colaborativo entre professores-inves-
tigadores e pesquisadores, entre escolas e as universidades, com compartilhamento e 
produção de conhecimento, se torna ainda mais importante. Ele favorece a superação 
de tais desafios e a melhoria da educação científica dos estudantes da educação básica. 
Envolvidos na prática colaborativa, os professores se sentem empoderados e acabam por 
resgatar a sua autoconfiança em relação à importância da sua profissão para a formação 
de cidadãos críticos e informados, necessários para a construção de um mundo melhor. 
Os estudantes, vivenciando estratégias inovadoras voltadas para a ação sociopolítica, 
podem efetivamente construir uma identidade capaz de interferir em suas realidades de 
forma positiva. Professores e estudantes se tornam, assim, agentes multiplicadores de 
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práticas de ensino voltadas para a formação de cidadãos críticos e informados e para a 
ação sociopolítica. 
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