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PERSPECTIVAS E DESAFIOS DE ESTUDOS DE 
QSC NA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA BRASILEIRA

Wildson Luiz Pereira dos Santos

Karolina Martins Almeida e Silva

Shirley Margareth Buffon da Silva

Introdução

A introdução de Questões Sociocientíficas (QSC) no ensino de ciências não é rela-
tivamente nova na literatura internacional; todavia, no Brasil, é bastante recente. No 
presente artigo, fazemos uma caracterização da origem de estudos de QSC, revisão 
de seus esboços teóricos na literatura nacional e discutimos os diferentes significa-
dos atribuídos às QSC. A partir dessas caracterizações, apresentamos perspectivas e 
desafios tanto para a pesquisa como para o currículo de ciências. Nesse sentido, o 
objetivo central deste capítulo é caracterizar o campo de estudo de QSC e levantar 
questionamentos relativos à sua investigação e ao currículo no contexto brasileiro. O 
foco de nosso trabalho está nas relações aos estudos de QSC com a formação para a 
cidadania, com intersecção na educação relativa às inter-relações Ciência, Tecnologia 
e Sociedade (CTS), também denominada Ciência, Tecnologia, Sociedade, Ambiente 
(CTSA), quando se deseja enfatizar o foco ambiental que está implícito no movimento 
CTS desde sua origem.
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Estudos de QSC como campo de investigação

Levinson (2006) comenta que questões controvertidas foram introduzidas na In-
glaterra, nos anos de 1970, no Projeto Curricular de Humanas, na escola secundária 
inglesa, com o objetivo de tratar tópicos polêmicos relativos à família, à pobreza, às rela-
ções raciais, às questões de gênero, leis e ordem, os quais se constituíam em tópicos que 
deveriam ser ensinados na escola. Conforme esse autor, essas questões continuaram a 
ser debatidas na década seguinte, naquele país, com aprofundamento de preocupações 
relacionadas ao multiculturalismo e que, nos anos 2000, questões controvertidas rela-
cionadas à ciência e à tecnologia passaram a ter um impulso maior com recomendações 
curriculares específicas para o ensino de ciências.

Na ampla revisão que temos desenvolvido sobre movimento de educação CTS no 
ensino de ciências desde 1992, na literatura internacional e nacional (SANTOS, 1992, 
2011; SANTOS; MORTIMER, 2000; SANTOS; SCHNETZLER, 2010), encontramos 
diversas citações da introdução de QSC nesse campo – ver, por exemplo, Aikenhead 
(1994), Kortland, (1996), Levinson (2006), Pedretti (1997, 2003), Pedretti e colaborado-
res (2008), Ramsey (1993) e Solomon (1990, 1992, 1993). Há, todavia, diversos estudos 
que têm sido desenvolvidos sobre QSC sem fazerem qualquer menção com movimento 
CTS – ver, por exemplo, Cross e Price, (1996), Geddis (1991), Oulton, Dillon e Grace 
(2004), Reis e Galvão (2004), Ratcliffe (1997), Ratcliffe e Grace (2003), Sadler e Zeidler 
(2004), Simonneaux (2008), Simonneaux e Simonneaux (2009) e Zeidler e colaborado-
res (2002, 2005).

Por outro lado, alguns autores têm considerado que os estudos CTS no ensino de 
ciências não têm abordado de maneira completa as QSC e, nesse sentido, eles têm ad-
vogado que estudos de QSC vão além dos estudos CTS. (SADLER, 2004; ZEIDLER et 
al., 2005) Particularmente, temos uma visão contrária a esse posicionamento e temos 
considerado que tal ponto de vista é, de certa maneira, uma visão limitada sobre a edu-
cação CTS, a qual não possui um foco tão restrito, como afirmam os referidos autores. 
Esse ponto de vista tem sido defendido por vários autores – ver, por exemplo, Hodson 
(2009), Mendes e Santos (2015), Pedretti e Nazir (2011) e Santos (2011). Em nosso ponto 
de vista, CTS e QSC são dois campos que possuem pontos em comum. Cada um dos 
campos, contudo, trata de temáticas específicas, que não são contempladas de forma 
central pelos estudos do outro campo. Logo, existem estudos curriculares de CTS que 
abordam questões não contempladas pelas pesquisas de QSC e vice-versa.

Atualmente, os estudos de QSC podem ser considerados como um campo de pes-
quisas no ensino de ciências. Eles têm se enquadrado como temática em congressos da 
área de ensino de ciências e têm sido temáticas de livros como este, assim como objeto 
de revisão de literatura. Em ampla revisão sobre QSC realizada em 27 revistas da área de 
ensino de ciências na literatura nacional e internacional de 1997 a 2013, encontramos 201 
artigos que apresentaram descritores relativos a QSC. (SILVA; SANTOS, 2014) Particu-
larmente, temos nos debruçado sobre estudos de QSC desde 2002. (MENDES; SANTOS, 
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2013, 2015; SANTOS, 2002, 2009; SILVA; SANTOS, 2014) Sadler (2009) fez ampla revisão 
de literatura sobre estudos de QSC na literatura internacional. Ele considera esses estudos 
como um campo de QSC e, na sua revisão, agrupou os artigos que tratam sobre QSC nos 
seguintes temas de estudos: interesse e motivação; aprendizagem de conteúdo; Nature-
za da Ciência; habilidades cognitivas (argumentação, criatividade, julgamento reflexivo); 
prática comunitária (participação); e outros temas (papel dos professores, contexto de 
QSC, sensibilidade moral).

Pesquisas de QSC no Brasil

Em nossa pesquisa de 2002, identificamos que recomendações e incorporação de 
temas sociocientíficos estavam presentes no currículo escolar brasileiro; todavia, o seu 
tratamento não era ainda visto como questões controvertidas. (SANTOS, 2002) Nesse 
sentido, naquela ocasião denominamos Aspectos Sociocientíficos (ASC) no currículo de 
ciências como “[...] questões ambientais, políticas, econômicas, éticas, sociais e culturais 
relativas à ciência e à tecnologia [...]”. (SANTOS; MORTIMER, 2009, p. 192) Considera-
mos, na ocasião, que ASC podiam ser abordados no currículo de três maneiras:

[...] de forma temática, no sentido de tópico ou assunto amplo em que essas 
questões estão imbricadas (e.g. poluição ambiental, transgênicos, recursos 
energéticos etc.); ou de forma pontual, com exemplos de fatos e fenômenos 
do cotidiano relativos a conteúdos científicos que ilustram aplicações 
tecnológicas envolvendo esses aspectos; ou ainda por meio de questões 
[controvertidas] dirigidas aos estudantes sobre esses aspectos. (SANTOS; 
MORTIMER, 2009, p. 192, grifo nosso)

Durante, todavia, a segunda metade dos anos 2000, várias pesquisas nacionais co-
meçaram a tratar de questões controvertidas no ensino de ciências e, dessa forma, es-
tudos de QSC vêm se configurando em um campo promissor na pesquisa nacional. Ao 
fazermos a nossa citada revisão de 1997 a 2013 (SILVA; SANTOS, 2014), identificamos 
na literatura nacional1 19 artigos com descritores relativos às QSC. O critério de seleção 
dos artigos nos periódicos nacionais foi os que apresentavam em seus títulos, resumos 
e palavras-chave quaisquer dos seguintes termos: questões sociocientíficas, questões 
sociocientíficas, temas polêmicos, controvérsias sociocientíficas e questões polêmicas. 
Para as buscas nos periódicos internacionais, foram feitas também buscas nos títulos, 
abstracts e keywords dos termos: socioscientific issues, socio-scientific issues, SSI e STS. Al-

1 Nesta revisão, foram consultados os seguintes periódicos nacionais das áreas de ensino: Ciência & 
Educação, Ciência & Ensino, Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências, Investigações em Ensino de 
Ciências e Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências. Estes periódicos pertencem aos 
estratos A1 e A2 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e se 
configuram nos periódicos clássicos da área.
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guns artigos não possuíam esses descritores, mas o título indicava a possibilidade de 
ser tema correlato. Nesse caso, procurou-se a identificação dos descritores no corpo do 
texto para a seleção do artigo. Os artigos mais antigos encontrados envolvendo questões 
controversas são de 2005 – Alves e Caldeira (2005) e Reis e Galvão (2005). No artigo de 
Alves e Caldeira (2005), não há menção de QSC, mas de temas polêmicos do ponto de 
vista ético, embora não seja tipicamente um estudo de QSC, trata-se de um estudo com 
forte vinculação à ideia/conceito de questão controvertida. Já o artigo de Reis e Galvão 
(2005) trata explicitamente sobre QSC como questão controvertida propriamente dita. 
A partir de 2006, de um a três artigos por ano foram encontrados nos periódicos ana-
lisados, o que, de certa forma, indica que essa temática ainda não é muito abordada no 
âmbito da literatura brasileira investigada.

Da análise das publicações nacionais, foi realizada uma primeira categorização dos 
estudos em teóricos e empíricos. Foram considerados teóricos, os artigos cujo foco cen-
tral estava em torno de apresentação de descrição e/ou análise de pressupostos teóricos 
relativos às QSC no ensino de ciências. Os quatro artigos teóricos encontrados tratam 
de temas controversos – Ramos e Silva (2007), Razera e Nardi (2006), Silva e Carvalho 
(2007) e Vieira e Bazzo (2007) –, discutindo sobre a sua abordagem em aulas de ciên-
cias. Desses, Razera e Nardi (2006) e Vieira e Bazzo (2007) não fazem menção à QSC; 
já Ramos e Silva (2007) mencionam o termo em uma citação direta e Silva e Carvalho 
(2007) apontam as QSC como oportunidades para a aproximação das reais condições de 
produção da ciência e das suas relações com a tecnologia, sociedade e meio ambiente. 
Como estudos empíricos, foram caracterizados os trabalhos que tiveram como fontes de 
dados: testes, questionários, entrevistas, dentre outros.

A maior parte dos artigos encontrados na literatura revisada sobre QSC (15 artigos) 
foi caracterizada como estudos empíricos (Quadro 1), o que indica que esse campo vem 
se constituindo no Brasil a partir de investigações empíricas.

A análise dos artigos indicados no Quadro 1 revela que cinco não apresentam como 
foco de estudo a controvérsia científica. Esses seriam artigos de ASC que tratam de te-
mas sociocientíficos. Observa-se, ainda, que, em oito artigos, não há menção ao termo 
QSC. Isso pode indicar que a pesquisa com QSC no ensino de ciências no Brasil ainda 
está em estado incipiente, apesar de seu crescimento enquanto campo de investigação.

Quadro 1 – Lista de artigos empíricos de QSC identificados na revisão com foco de estudo

Revista Ano Vol. Nº Autores Título Tema de estudo

C&Ed 2010 16 2 GUIMARÃES, M. A.; 
CARVALHO, W. L. P. e 
OLIVEIRA, M. S.

Raciocínio moral na tomada de 
decisões em relação a QSC: o 
exemplo do melhoramento genético 
humano.

Raciocínio moral

C&Ed 2011 17 3 GALVÃO, C. REIS, P. e 
FREIRE, S.

A discussão de controvérsias 
sociocientíficas na formação de 
professores.

Formação de 
professores
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Revista Ano Vol. Nº Autores Título Tema de estudo

C&Ed 2012 18 4 MUNDIM, J. V. e 
SANTOS, W. L. P.

O ensino de ciências no ensino 
fundamental por meio de temas 
sociocientíficos: análise de uma 
prática pedagógica com vista à 
superação do ensino disciplinar.

Aplicação em 
sala de aula

C&Ed 2013 19 2 SILVA, P. F. e 
KRASILCHIK, M.

Bioética e ensino de ciências: o 
tratamento de temas controversos 
– dificuldades apresentadas por 
futuros professores de ciências e 
biologia.

Formação de 
professores

C&Ens 2007 1 NE NAVAS, A. M.; 
CONTIER, D. e 
MARANDINO, M.

Controvérsia científica, comunicação 
pública da ciência e museus no bojo 
do movimento CTS.

Espaço não-
formal

C&Ens 2007 1 2 ZUIN, V. G. e FREITAS, 
D.

A utilização de temas controversos: 
um estudo de caso na formação 
de licenciandos numa abordagem 
CTSA.

Formação de 
professores

Ensaio 2005 7 1 ALVES, S. B. F. e 
CALDEIRA, A. M. A.

Biologia e ética: um estudo sobre a 
compreensão e atitudes de alunos 
do ensino médio frente ao tema 
genoma/DNA.

Ética

Ensaio 2011 13 2 PEREZ, D. M.; 
REBECHI, D.; 
AZEVEDO, K. L.; 
SCHREINER, P. 
G.; MATTIA, R. 
C.; SLOWIK, R. e 
OLIVEIRA, O. B.

Temas polêmicos e a argumentação 
de estudantes do curso de Ciências 
Biológicas.

Argumentação

Ensaio 2012 14 1 SANTOS, M. S.; 
AMARAL, C. L. C. e 
MACIEL, M. D.

Tema sociocientífico “cachaça” 
em aulas práticas de química 
na educação profissional: uma 
abordagem CTS.

Aplicação em 
sala de aula

Ensaio 2012 14 1 BARBOSA, L. G. D.; 
LIMA, M. E. C. C. e 
MACHADO, A. H.

Controvérsias sobre o aquecimento 
global: circulação de vozes e sentidos 
produzidos em sala de aula.

Aplicação em 
sala de aula

Ensaio 2014 16 3 VIEIRA, R. D.; MELO, 
V. F. e BERNARDO, J. 
R. R.

O júri simulado como recurso didático 
para promover argumentações na 
formação de professores de física: o 
problema do “gato”.

Argumentação

Ienci 2005 10 2 REIS, P. e GALVÃO, C. Controvérsias sociocientíficas 
e prática pedagógica de jovens 
professores.

Formação de 
professores

Ienci 2009 14 1 SILVA, L. F. e 
CARVALHO, L. M.

Professores de física em formação 
inicial: o ensino de física, a abordagem 
CTS e os temas controversos.

Formação de 
professores

Ienci 2009 14 2 SANTOS, W. L. P. e 
MORTIMER, E. F.

Abordagem de aspectos 
sociocientíficos em aulas de ciências: 
possibilidades de limitações.

Aplicação em 
sala de aula

Ienci 2013 18 3 MENDES, M. R. M. e 
SANTOS, W. L. P.

Argumentação em discussões 
sociocientíficas.

Argumentação

Legenda: C&Ens – Ciência & Ensino; C&Ed – Ciência & Educação, Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências; IENCI 

– Investigações em Ensino de Ciências.

Fonte: elaborado pelos autores.
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Identificou-se ainda que os artigos tratam dos seguintes temas de estudo de QSC: 
aplicação de QSC no contexto de sala de aula, argumentação, estudos do raciocínio mo-
ral, ética, formação de professores e QSC em espaços não formais. O principal tema de 
estudo tem sido investigações relacionadas à formação e à prática de professores (cinco 
artigos) e aplicação de QSC no contexto de sala de aula (quatro artigos). Destacam-se 
também estudos sobre argumentação (três artigos), relativos à ética e à moral (dois arti-
gos) e sobre QSC em espaços não formais (um artigo).

Foi constatado que as pesquisas analisadas têm tratado de diferentes temas socio-
científicos. São os seguintes temas investigados nas referidas pesquisas: aquecimento 
global (BARBOSA; LIMA; MACHADO, 2012), transposição do Rio São Francisco (ZUIN; 
FREITAS, 2007), meio ambiente e uso de novas biotecnologias (SILVA; KRASILCHIK, 
2013), alimentação e vida saudável (MUNDIM; SANTOS, 2012), construção de uma 
hidrelétrica (GALVÃO; REIS; FREIRE, 2011), melhoramento genético (GUIMARÃES; 
CARVALHO; OLIVEIRA, 2010), cachaça (SANTOS; AMARAL; MACIEL, 2012), merca-
do de carbono e experimentação animal (PÉREZ et al., 2011), ligações elétricas irregu-
lares (VIEIRA; MELO; BERNARDO, 2014); cuidados com os produtos químicos domés-
ticos, nanociência e nanotecnologia, alimentos, fontes de energia, plásticos, polímeros 
e indústrias químicas (MENDES; SANTOS, 2013); genoma/DNA (ALVES; CALDEIRA, 
2005), metais e desperdício (SANTOS; MORTIMER, 2009) e criacionismo x evolucio-
nismo (RAZERA; NARDI, 2006).

Karolina Martins Almeida e Silva (2016), em sua tese de doutorado, analisou dis-
sertações e teses sobre QSC. Para identificar as dissertações e teses, foram utilizados, 
como descritores, expressões encontradas nos títulos:2 questões sócio-científicas; 
questões sociocientíficas; sociocientífico; controvérsias sociocientíficas; temas polê-
micos; temas controversos. Nesse sentido, ao visitar o Banco de Teses da Capes, foram 
identificadas apenas duas teses – Mendes (2012) e Penha (2012). Diante desse resulta-
do, foram realizadas buscas na Biblioteca Digital3 e também pesquisas em páginas de 
programas de pós-graduação. No Quadro 2, estão descritos os títulos, autores, ano de 
defesa e a Instituição de Ensino Superior (IES) na qual os autores estão vinculados às 
dissertações e teses encontradas.

2 A busca se limitou ao título, pois nem sempre se teve acesso às palavras-chaves e ao resumo.

3 A pesquisa se atentou a visitar as bibliotecas digitais de universidades brasileiras que possuem 
programas de pós-graduação em Educação e/ou Educação em Ciências ou para a Ciência e Ensino 
de Ciências e Matemática. Ressaltamos que nem todos os programas de pós-graduação possuem 
acesso aos trabalhos, o que, de certa forma, pode ter comprometido a pesquisa.
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Quadro 2 – Dissertações e teses brasileiras sobre QSC identificadas no período de 2000 a 2013

Cód. Título Autor(a) Ano IES

D1
A abordagem de temas polêmicos no currículo da 
EJA: o caso do “Florestamento” no RS

Márcia Soares Forgiarini 2007 UFSM

D2
Temas sociocientíficos: análise de processos 
Argumentativos no contexto escolar.

Adriana Bortoletto 2009 UNESP – Bauru

D3
Argumentos, conhecimentos e valores em respostas 
a questões sociocientíficas – um caso no ensino 
fundamental.

Érica Cavalcanti de 
Albuquerque Dell Asem

2010 USP-FE

D4
O conhecimento mobilizado por estudantes do 
Ensino Médio na formulação de argumentos sobre 
temas científicos e sociocientíficos.

Rafael Gonçalves 
Pereira

2010 USP-FE

D5
Aspectos formativos da experiência com questões 
sociocientíficas no ensino de ciências sob uma 
perspectiva crítica.

Nataly Carvalho Lopes 2010 UNESP – Bauru

D6
Padrões morais, valores e conceitos empregados 
por alunos de ensino fundamental em discussões 
sociocientíficas.

Bruno Cine Ribeiro do 
Carmo

2010 USP-FE

D7
O tratamento de questões sociocientíficas em um 
grupo de professores e a natureza do processo 
formativo fundamentado em uma perspectiva crítica.

Paulo Gabriel Franco 
Santos

2013 UNESP – Bauru

T1 Aspectos sócio-científicos em aulas de química
Wildson Luiz Pereira 
dos Santos

2002 UFMG

T2
Estudo de casos na promoção da argumentação 
sobre questões sócio-científicas no Ensino Superior 
de Química.

Luciana Passos Sá 2010 UFSCar

T3
A abordagem de questões sociocientíficas na 
formação continuada de professores de ciências: 
contribuições e dificuldades.

Leonardo Fábio 
Martínez Pérez

2010 UNESP – Bauru

T4
Temas sociocientíficos em aulas práticas de química 
na educação profissional: uma abordagem CTS

Mírian Stassun dos 
Santos

2011 UNICSUL

T5
Raciocínio informal e a discussão de questões 
sociocientíficas: o exemplo das células-tronco 
humanas

Márcio Andrei 
Guimarães

2011 UNESP – Bauru

T6
A argumentação em discussões sociocientíficas: o 
contexto e o discurso

Mírian Rejane 
Magalhães Mendes

2012 UnB-FE

T7
Atividades sociocientíficas em sala de aula de física: 
as argumentações dos estudantes

Sidnei Percia da Penha 2012 USP-FE

T8
A constituição de associações livres e o trabalho 
com as questões sociocientíficas na formação de 
professores

Nataly Carvalho Lopes 2013 UNESP – Bauru

T9*
Uso do conhecimento evolutivo e ético na tomada 
de decisão por estudantes de biologia

Dália Melissa Conrado 2013 UFBA

Notas: Cód. – D(Nº) – Dissertação; T(Nº) – Tese. *Tese não identificada pelos descritores de busca no título, mas 

que aborda QSC.

Fonte: Silva (2016).

Ao que se refere às pesquisas de mestrado, são todas de natureza empírica e oriundas 
das regiões Sul e Sudeste do Brasil, sendo D1 proveniente do Programa de Pós-gradua-
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ção em Educação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), e as demais produ-
ções realizadas no âmbito do Programa de Pós-graduação em Educação para a Ciência 
da Universidade Estadual Paulista (UNESP); Bauru (D2, D4 e D6) sob orientação do pro-
fessor doutor Washington Luiz Pacheco de Carvalho, e do Programa de Pós-graduação 
Inter-Unidades em Ensino de Ciências (modalidades física, química e biologia) – Facul-
dade de Educação (FE) da Universidade de São Paulo (USP) (D3, D5 e D7) sob orientação 
da professora doutora Silvia Luzia Frateschi Trivelato (USP).

Com relação às pesquisas de doutoramento, são todas investigações empíricas, e 
provenientes de programas de pós-graduação diversos situados em três regiões do Bra-
sil: Distrito Federal, Nordeste e Sudeste (T1 – Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG); T2 – Universidade Federal de São Carlos (UFSCar); T3; T5 e T8 – UNESP-Bau-
ru; T4 – Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL); T6 – Universidade de Brasília (UnB); 
T7 – USP; T9 – Universidade Federal da Bahia (UFBA). Cabe mencionar que nem todas 
as investigações foram desenvolvidas nas cidades em que se situam os referidos progra-
mas de pós-graduação nos quais os autores estavam vinculados. A T3, por exemplo, foi 
uma pesquisa desenvolvida fora do contexto brasileiro, em parceria com a Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN) – Colômbia.

Na análise das dissertações e teses, constatou-se que as pesquisas de mestrado e 
doutorado têm objetivado explorar controvérsias sociocientíficas no que compete ao 
engajamento argumentativo e também das interações discursivas/dialógicas (Quadro 3). 
Isso nos leva a afirmar que as pesquisas em ensino de ciências acerca das controvérsias 
sociocientíficas no contexto brasileiro têm se firmado no campo da argumentação/de-
senvolvimento de habilidades argumentativas.

Com relação aos temas abordados, as dissertações apresentam aqueles voltados para 
as controvérsias socioambientais relacionados ao desmatamento e à produção de mo-
noculturas (por exemplo: D1 e D3), e os temas sociocientíficos relacionados à produção 
energética (por exemplo: D2 e D5), biotecnologia e aborto (por exemplo: D4 e D6). Nas 
investigações de doutoramento, observamos maior diversidade de temáticas abordadas. 
Dois trabalhos apresentam o foco em estudos de caso, embora com fundamentações 
conceituais diferentes, por exemplo, na T1, os estudos de caso estão relacionados aos 
diferentes professores sujeitos da investigação; no caso de T2, o processo de investiga-
ção iniciou-se por meio da elaboração conjunta com estudantes de casos localmente 
contextualizados.

Significado e objetivos de QSC no ensino de ciências

Para Ratcliffe e Grace (2003, p. 2, tradução nossa), QSC “[...] são aquelas que têm 
uma base científica e um impacto potencialmente grande na sociedade”. Ainda segundo 
esses autores, QSC apresentam as seguintes características:
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* Optou-se por exemplificar, no Quadro 3, apenas alguns dos estudos de caso que a autora Sá (2010), 
da T2, analisou em sua pesquisa.

** Optou-se por exemplificar, no Quadro 3, apenas alguns dos estudos de caso que a autora Sá (2010), 
da T2, analisou em sua pesquisa.

*** Em T3, mesmo que os sujeitos da pesquisa (professores em formação continuada) tenham levanta-
do temas de QSC a serem abordados em sua prática pedagógica, optamos por exemplificar apenas 
aquele que foi trabalhado durante a disciplina de mestrado proposta pelo pesquisador e autor da 
referida tese, Martínez Perez (2010).

Quadro 3 – Síntese descritiva-analítica dos objetivos e temas das dissertações e teses sobre QSC

Objetivos 
/ temas Descrição-analítica

Objetivos

• Implementação das controvérsias sociocientíficas no currículo da educação básica (D1 e D7);

• Exploração das controvérsias sociocientíficas enquanto propulsoras de engajamento discursivo/
argumentativo (D2; D3; D4; D5 e D6; T1; T2; T3; T4; T5; T6, T7 e T9);

• Exploração das controvérsias sociocientíficas para identificar conhecimentos e avaliar a 
apropriação de conceitos científicos (D3 e D4);

• Exploração das controvérsias sociocientíficas na/para formação de professores (T3 e T8);

• Exploração das controvérsias sociocientíficas para evidenciar padrões morais, modos de 
raciocínio informal, valores (D3; D6; T5; T6; T7 e T9);

Temas

• “Florestamento” no Rio Grande do Sul (D1)

• “Eficiência Energética” (D2)

• “Desmatamento” (D3)

• “Lei de Biossegurança nº 11105/05” (D4)

• “Energia e Desenvolvimento Humano” (D5)

• “Aborto” (D6)

• Não se trabalhou um tema específico (D7)

• “Metais”; “Ciência, magia e religião”; “Poluição atmosférica” (T1)

• “Ameaça aos laranjais”; “Ameaça aos cítricos”; “Caso das Próteses”; “Reciclagem de materiais” (T2)*

• “Ameaça aos laranjais”; “Ameaça aos cítricos”; “Caso das Próteses”; “Reciclagem de materiais” (T2)**

• “Biocombustíveis” (T3)***

• “Mel”; “Leite”; “Cerveja”; “Cachaça”; “Detergente”; “Sabão”; “Gasolina e óleo Diesel” (T4)

• “Células-tronco humanas” (T5)

• “Cuidados com produtos químicos domésticos”; “Fontes de energia”; “Plásticos, polímeros e 
indústrias químicas” (T6)

• “Instalação da TV digital brasileira” (T7)

• “Agrotóxicos: toxidade x custos” (T8)

• “Agropecuária, ética e evolução” (T9)

Fonte: Silva (2016).
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têm uma base na ciência, frequentemente nas fronteiras do conhecimento 
científico; envolvem formação de opiniões, produção de escolhas no 
nível individual ou social; são frequentemente relatadas pela mídia, 
com problemas correlatos de apresentação com base nos propósitos 
do comunicador; lidam com informação incompleta, por causa de 
evidência científica conflitante/incompleta e relatórios inevitavelmente 
incompletos; contemplam dimensões locais, nacionais e globais, com 
estruturas políticas e sociais de atendimento; envolvem algumas análises 
de custo-benefício, nas quais os riscos interagem com os valores; podem 
envolver consideração de desenvolvimento sustentável; envolvem valores 
e raciocínio ético; podem requerer algum entendimento de probabilidade 
e risco; são frequentemente pontuais, transitórias. (RATCLIFFE; GRACE, 
2003, p. 2, tradução nossa)

Para Sadler e Zeidler (2004), QSC são apresentadas como dilemas sociais com in-
formações conceituais, procedimentais ou tecnológicas da ciência que levam em conta 
o impacto do desenvolvimento científico na sociedade, sobretudo em relação a seus 
aspectos éticos e morais. Simonneaux (2008) também conceitua QSC como dilemas so-
ciais relacionados à ciência, que, em geral, são de natureza controversa. Já Reis e Galvão 
(2005, p. 137) destacam que QSC são dilemas sociais, afirmando que:

As questões sócio-científicas consistem em controvérsias sociais suscitadas 
pelas eventuais implicações (econômicas, políticas, ambientais, éticas etc.) 
de inovações científicas e tecnológicas e não em disputas académicas 
internas e restritas à comunidade científica (por exemplo, entre os 
apoiantes de teorias e modelos científicos concorrentes). 

Em sua tese de doutorado, Shirley Margareth Buffon da Silva (2016) identificou que 
QSC são permeadas por questões de ordem moral, como assim também tem sido carac-
terizado por vários autores – ver, por exemplo, Grace e Ratcliffe (2002); Sadler e Zeidler 
(2004), Conrado, El-Hani e Nunes-Neto (2013) e Conrado e colaboradores (2013). Reis 
(2013, p. 1) afirma que QSC:

[...] consistem em questões suscitadas por interações entre ciência, 
tecnologia, sociedade e ambiente que dividem a sociedade e relativamente 
às quais diferentes grupos de cidadãos apresentam explicações e possíveis 
soluções que são incompatíveis, baseadas em crenças, compreensões e 
valores incompatíveis (Oulton, Dillon & Grace, 2004; Levinson, 2006). 
Estas questões não conduzem a conclusões simples e envolvem uma 
dimensão moral e ética.

Essa constatação implica que estudos de QSC não podem ser considerados restri-
tamente do ponto de vista da ciência, uma vez que, por sua natureza controversa e por 
definição, QSC está no campo da moral e da ética.
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Os estudos mostram a necessidade de integração da moralidade ao ensino de ciên-
cias decorrente da inclusão do contexto social e cultural em que a ciência funciona. A 
tomada de decisão em QSC é baseada em juízos de valor, que se apoiam em princípios 
morais e éticos. Tendo como pressuposto que os estudantes têm que ser preparados 
para lidar com dilemas morais fora da escola, esta deve prepará-los para lidar com ques-
tões de valor, para aprender a fazer julgamentos e assumir a responsabilidade por suas 
próprias vidas.

Compreendendo que a formação moral se deve a um conjunto complexo de atribu-
tos psicológicos que se desenvolvem ao longo da vida do indivíduo e de influências da 
família, escola e instituições sociais como um todo, cabe aos educadores considerar tais 
processos ao longo da experiência escolar, a fim de promover o desenvolvimento dos 
alunos. Se o nosso objetivo na educação é formar cidadãos capazes de colaborar e re-
solver os problemas de forma justa e equitativa, torna-se impossível separar a educação 
científica da formação moral e ética.

Em outro artigo, definimos QSC como questões que envolvem aspectos de natureza 
ambiental, política, econômica, ética, social e/ou cultural relativos à ciência e à tecno-
logia. (SANTOS; MORTIMER, 2009) Tomando, em conta, os achados na literatura e 
nossas novas reflexões, passamos a redefinir a conceituação de QSC, englobando três 
elementos. Elas: 

• possuem relação com ciência ou tecnologia; 

• se constituem em um dilema social; e 

• apresentam uma controvérsia de ordem moral.

Vejamos exemplos desses elementos:

• Relação com ciência e tecnologia

Conflitos raciais e religiosos se constituem dilemas sociais que envolvem aspectos 
valorativos; todavia, alguns deles não se configuram em QSC quando não estão relacio-
nados a conhecimentos científicos e tecnológicos, a exemplo divergências de interpre-
tações bíblicas por diferentes religiões, porém, certos conflitos, que possuem natureza 
religiosa relacionados à ciência e à tecnologia, se configuram QSC como questões sobre 
controle de natalidade.

• Dilema social

Faz parte da Natureza da Ciência a controvérsia científica e é comum coexistirem 
teorias conflitantes, mesmo com o paradigma dominante, ao que Kuhn (1989) denomi-
nou de ciência normal. Muitas dessas controvérsias permanecem no campo interno da 
ciência e não se configuram em dilemas sociais, como, por exemplo, controvérsias en-
volvendo a natureza quântica da matéria. Essas não são QSC todavia, há controvérsias 
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na comunidade científica sobre interpretações de riscos tecnológicos que se configuram 
em dilemas sociais como o uso de transgênicos e da energia nuclear, que se constituem 
em QSC.

• Controvérsia de ordem moral

O dilema da QSC implica a possibilidade de uma tomada de decisão entre mais de 
um possível encaminhamento. A decisão sobre qual caminho seguir vai envolver um 
julgamento valorativo e não meramente um reconhecimento da factualidade dos fenô-
menos, uma vez que o fato está entrelaçado ao valor. (PUTNAM, 2002) 

No decorrer da história, as práticas inauguradas pela ciência do século XVII busca-
ram diferenciar as observações factuais dos juízos de valor, dicotomia esta que prevalece 
ainda hoje na busca pela verdade objetiva, no mito da neutralidade, enquanto os juízos 
de valor supostamente deveriam ficar fora da esfera científica. (MARICONDA, 2006) 
Entretanto, como a prática científica não é neutra, nem do ponto de vista dos valores 
mantidos pelos autores científicos – ver Lacey (2008) –, nem no que diz respeito às im-
plicações éticas e sociais dos produtos científicos e de sua aplicação, qualquer tentativa 
de abordagem separada privilegiaria apenas um lado dessa dualidade, podendo resultar 
em uma apreciação incompleta, e não representativa da realidade, daí o porquê de uma 
QSC ter natureza de ordem ética e moral. 

Nesse sentido, o terceiro elemento de nossa definição de QSC é inerente ao seu ca-
ráter de se constituir um dilema moral, característica que constitui uma oportunidade 
para abordar as convergências e divergências entre ciência e ética.

A consideração desses três elementos nos ajuda a refletir sobre os encaminhamen-
tos na tomada de decisão. Frequentemente, QSC são consideradas com pontos de vista 
diferentes dentro da comunidade científica, de forma que não há consenso, na maioria 
das vezes, embora se tenha uma posição dominante. Trata-se de controvérsias de natu-
reza sociocientífica para as quais a ciência não tem uma posição claramente definida, 
logo, não será exclusivamente pelo seu ponto de vista que poderemos encontrar respos-
tas na tomada de decisão.

Por outro lado, existem QSC que se constituem em dilemas de ordem cultural ou 
religiosa que são compartilhados por um número inexpressivo de cientistas, como, por 
exemplo, a adoção de procedimentos de transfusão sanguínea. Nesse caso, a questão é 
mais de natureza religiosa ou cultural e o conhecimento científico poderá contribuir 
para uma tomada de decisão que venha aumentar a probabilidade de preservação da 
vida, se esse for o objetivo final.

Deve-se considerar, ainda, que o encaminhamento de decisões de muitas QSC não 
tem sua justificativa no conhecimento científico, pois há aquelas que não são consen-
suais e, ainda que assim o sejam, a sua validação é de natureza moral e ética. Esse é o 
centro, por exemplo, do debate sobre terapias abortivas, pois, em determinados casos, a 
discussão não está no grau de risco ou de sofrimento entre mãe e filho e sim no aceite 

questoes sociocientificas-miolo.indd   438 05/03/18   16:03



Perspectivas e desafios de estudos de QSC na educação...  |  439

ou não de se retirar a vida de um feto. Nesse caso, o debate tem muito mais caráter ético 
do que científico.

Nessa perspectiva, a discussão de QSC se enquadra no propósito mais amplo de for-
mação para a cidadania, no sentido da preparação para a tomada de decisão – ver, por 
exemplo, Ratcliffe e Grace (2003) e Sadler (2004). Associado a esse objetivo central, em 
geral, defende-se que QSC englobam os seguintes objetivos: 

• encorajar os alunos a relacionar suas experiências escolares em ciências com 
problemas de seu cotidiano e desenvolver responsabilidade social (PEDRETTI, 
1999; RATCLIFFE, 1997); 

• desenvolver nos alunos a capacidade de argumentar (GEDDIS, 1991; PATRO-
NIS; POTARI; SPILIOTOPOULOU, 1999);

• desenvolver a habilidade de avaliar dados e informações científicas (JIMÉNEZ-
-ALEIXANDRE; RODRÍGUEZ; DUSCHL, 2000; KOLSTØ, 2001); 

• compreender a natureza da atividade científica (BELL; LEDERMAN, 2003; 
ZEIDLER et al., 2005);

• desenvolver atitudes e valores (CROSS; PRICE, 1996; RATCLIFFE; GRACE, 
2003; SANTOS, 2002).

O que temos defendido é que estudos de QSC possibilitam o desenvolvimento da ca-
pacidade de tomada de decisão. Este é também objetivo central da educação CTS, que en-
globa vários outros objetivos. (SANTOS; MORTIMER, 2000; SANTOS; SCHNETZLER, 
2010) É nessa interface de QSC e CTS que temos defendido a introdução de QSC de 
forma mais sistemática no currículo de ciências.

Ao trazer um dilema para a sala de aula, estamos contribuindo para desenvolver 
no aluno a capacidade de analisar o dilema sobre diferentes pontos de vista. Na tese de 
doutorado de Santos (2002), foi defendido o papel humanizador de QSC no currículo. 
Assim, temos enfatizado4 a necessidade da abordagem de ASC no sentido de (re)signi-
ficação da função social do ensino de ciências, com o objetivo de desenvolver atitudes 
e valores em uma perspectiva humanizadora, como a proposta por Paulo Freire (1967, 
1972, 1992). Segundo este autor, a educação problematizadora, de caráter reflexivo, 
permite o desvelamento da realidade, por meio do diálogo, que permite a reflexão das 
contradições básicas da situação existencial humana.

Como afirmamos anteriormente:

[...] uma educação científica e tecnológica [humanizadora] buscaria 
incorporar ao currículo discussões de valores e reflexões críticas que 
possibilitassem desvelar a condição humana. Não se trata de fazer uma 
educação contra ou a favor do uso da tecnologia, mas de uma educação 

4 Ver em: Santos (2002, 2007, 2008, 2009) e Santos e Mortimer (2009). 
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em que os alunos possam refletir sobre a sua condição no mundo frente 
aos desafios postos pela ciência e tecnologia (C&T). Isso se insere dentro 
do propósito de educação em ciências com função social, que também tem 
sido denominado de letramento científico. (SANTOS, 2007 apud SANTOS; 
MORTIMER, 2009, p. 192-193)

É nesse sentido que, em debates sobre a adoção do tema “aquecimento global” como 
QSC, destacamos a necessidade da inclusão de questões políticas que estão intrinse-
camente relacionadas à dimensão moral dessas questões, constituindo uma base para 
sua discussão. (SANTOS, 2014) Esse é um papel-chave na educação científica que é a 
adoção de QSC como ferramenta para o desenvolvimento da participação do cidadão na 
sociedade, tomando em consideração o conhecimento científico dentro de um contexto 
sociopolítico e moral.

Recomendações curriculares sobre uso de QSC

Karolina Martins Almeida e Silva (2016) analisou também a presença de recomen-
dações sobre QSC em documentos curriculares educacionais para o ensino médio – 
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), 1998; Orientações 
Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCN+), 
2002; Orientações Curriculares para o Ensino Médio (Ocem), 2006, na área de Ciências 
da Natureza e suas Tecnologias (biologia, física e química); e o documento preliminar à 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de 2015.

Os documentos curriculares analisados são orientações destinadas aos professores, 
sobre as disciplinas que compõem a base nacional comum e diversificada do currícu-
lo no contexto brasileiro. Nesses documentos, há reconhecimento de que um de seus 
objetivos é a contribuição das reflexões ao processo formativo dos professores frente à 
necessidade destes em abordar os conteúdos de forma ampla (envolvendo os aspectos 
sociocientíficos) e também estratégias metodológicas advindas de ações contextualiza-
das e interdisciplinares. (BRASIL, 1999, 2002, 2006)

Sabe-se que os mencionados documentos não têm valor legal no momento, em 
decorrência da promulgação, em 2012, das novas Diretrizes Curriculares Nacionais da 
Educação Básica, que revogaram as referidas orientações curriculares que foram elabo-
radas com base nas diretrizes anteriores. Todavia, pelo fato de não terem sido editados 
novos documentos, os que foram analisados são os que orientaram as políticas públicas 
educacionais dos últimos dez anos, por exemplo, os Programas Nacionais de Livro Di-
dático, os exames de avaliação do sistema educacional, as elaborações de propostas cur-
riculares pelos estados da federação, os programas de formação de professores. (BRASIL, 
2013)

Diferente da análise com utilização prévia de “termos-chave” para serem identifi-
cados no texto, optou-se por realizar uma leitura sistemática de todos os documentos, 
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de modo a realçar os elementos textuais que sinalizam a abordagem das controvérsias 
em cada disciplina. Cabe mencionar que os trechos identificados mediante a análise 
são aqueles que apresentam as descrições sobre ciência e tecnologia relacionadas aos 
termos: “polêmicas”, “respeito a opiniões”, “tomada de decisão”, “avaliação de riscos e 
benefícios”, “valores”, “julgamentos”, “éticos”, “morais”. 

Os elementos relacionados à abordagem das controvérsias sociocientíficas são re-
correntes nas proposições curriculares da disciplina de Biologia, como podemos perce-
ber nos trechos que se seguem:

[...] deve subsidiar o julgamento de questões polêmicas, que dizem respeito 
ao desenvolvimento, ao aproveitamento de recursos naturais e à utilização 
de tecnologias que implicam intensa intervenção humana no ambiente, cuja 
avaliação deve levar em conta a dinâmica dos ecossistemas, dos organismos, 
enfim, o modo como a natureza se comporta e a vida se processa. (BRASIL, 
1999, p. 14, grifo nosso) 

[...] Transmissão da vida, ética e manipulação gênica. [...] tais conhecimentos 
permitem que os alunos sejam introduzidos no debate das implicações éticas, 
morais, políticas e econômicas das manipulações genéticas, analisando-as 
e avaliando os riscos e benefícios para a humanidade e o planeta. (BRASIL, 
2002, p. 49, grifo nosso)

De acordo com Nascimento Júnior (2011, p. 238), “[...] em síntese, os documentos 
curriculares identificam o conhecimento produzido pela biologia como um produto 
social, ou seja, entendem a biologia como uma construção social. Reconhecem as flu-
tuações e contradições ao longo de sua história [...]”. Isso se deve, consequentemente, 
ao próprio conteúdo biológico que, por sua natureza, lida com questões polêmicas re-
lacionadas à origem da vida, à evolução, à genética, à mutação, à biotecnologia, dentre 
outros.

No que compete ao conteúdo da física, mesmo diante da pequena quantidade de 
trechos que mencionam a abordagem de controvérsias sociocientíficas, identificamos, 
nos documentos, muitas descrições acerca da importância em se abordar o conteúdo 
físico de forma ampla, de modo a reconhecer o conhecimento físico para compreen-
são das relações entre ciência, tecnologia e sociedade, o que, de certa forma, denota a 
importância de se trabalhar com os ASC relacionados aos temas controversos também 
presentes na física, como, por exemplo, nas descrições a seguir: “[...] o desenvolvimento 
da comunicação via satélite, a telefonia celular, são alguns exemplos de informações 
presentes nos jornais e programas de televisão que deveriam também ser tratados em 
sala de aula”. (BRASIL, 1999, p. 27)

Do mesmo modo, assim como na análise da proposição de abordagem do conteúdo 
da física, também identificamos trechos que denotam inter-relações CTS nos documen-
tos curriculares para o ensino de química. Cabe mencionar que os trechos identificados 
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são aqueles que apresentam notória relação entre o conhecimento de química, as dis-
cussões dos ASC e tecnológicos e o desenvolvimento da tomada de decisão comprome-
tida com a cidadania, como descrito a seguir:

[...] A discussão de aspectos sociocientíficos articuladamente aos conteúdos 
químicos e aos contextos é fundamental, pois propicia que [...] desenvolvam 
a capacidade de tomada de decisão com maior responsabilidade, na 
qualidade de cidadãos, sobre questões relativas à Química e à Tecnologia, e 
desenvolvam também atitudes e valores comprometidos com a cidadania [...]. 
(BRASIL, 2006, p. 119, grifo nosso)

De modo geral, os três documentos curriculares analisados explicitam a abordagem 
dos aspectos históricos, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais relaciona-
dos à ciência e tecnologia. Além disso, nos PCN+ e nas Ocem, a proposição de organi-
zação curricular em temas estruturadores e competências envolve a necessidade de se 
trabalhar com a “contextualização sociocultural”, que, por sua vez, implica a avaliação 
do “caráter ético do conhecimento científico e tecnológico”. (BRASIL, 2002, 2006) Essa 
proposição avaliativa, mesmo que implicitamente, expressa a importância de se abordar 
controvérsias sociocientíficas nas quais são demandadas discussões que envolvam valo-
res éticos e morais.

Deve-se considerar, ainda, que nas novas Diretrizes Curriculares Nacionais da Edu-
cação Básica, há determinação, no Art. 12, de que “o currículo do ensino médio deve 
I – garantir ações que promovam: a) a educação tecnológica básica, a compreensão do 
significado da ciência, das letras e das artes”. (BRASIL, 2013, p. 197, grifo nosso) Neste 
documento das Diretrizes, no seu item 6) função do ensino médio no marco legal, há 
afirmação de que a finalidade da educação é de tríplice natureza:

I – O pleno desenvolvimento do educando deve ser voltado para uma 
concepção teórico educacional que leve em conta as dimensões: intelectual, 
afetiva, física, ética, estética, política, social e profissional;

II – O preparo para o exercício da cidadania centrado na condição básica 
de ser sujeito histórico, social e cultural; sujeito de direitos e deveres;

III – A qualificação para o trabalho fundamentada na perspectiva de 
educação como um processo articulado entre ciência, tecnologia, cultura e 
trabalho. (BRASIL, 2013, p. 169, grifo nosso) 

Entende-se que a educação tecnológica e a articulação entre ciência, tecnologia e 
trabalho pressupõem conhecimentos, sobretudo, de QSC, que são inerentes à ciência 
e à tecnologia. Deve-se destacar ainda que toda a fundamentação para a organização 
curricular do ensino médio nas novas diretrizes está centrada no trabalho, na ciência, 
na tecnologia e na cultura como dimensões da formação humana. (BRASIL, 2013) A 
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menção da ciência e da tecnologia como dimensão curricular está presente em diversos 
trechos do referido documento, como ilustrado na citação abaixo:

Os componentes curriculares e as áreas de conhecimento devem articular 
a seus conteúdos, a partir das possibilidades abertas pelos seus referenciais, 
a abordagem de temas abrangentes e contemporâneos, que afetam a vida 
humana em escala global, regional e local, bem como na esfera individual. 
Temas como saúde, sexualidade e gênero, vida familiar e social, assim 
como os direitos das crianças e adolescentes, de acordo com o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), preservação do meio ambiente, 
nos termos da política nacional de educação ambiental (Lei nº 9.795/99), 
educação para o consumo, educação fiscal, trabalho, ciência e tecnologia, 
diversidade cultural, devem permear o desenvolvimento dos conteúdos da 
base nacional comum e da parte diversificada do currículo. (BRASIL, 2013, 
p. 165, grifo nosso)

Dessa forma, pode-se afirmar que as orientações curriculares analisadas, no que diz 
respeito à inclusão de ASC e QSC, permanecem em concordância com o novo texto das 
Diretrizes Curriculares Nacionais.

Em continuidade, no ano de 2015, frente ao exposto nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais Gerais para a Educação Básica e ao Plano Nacional de Educação, o Minis-
tério da Educação (MEC) apresenta para consulta pública o documento preliminar à 
BNCC.5 Trata-se de um conjunto de proposições que orientam as escolhas feitas pelos 
componentes curriculares na definição de objetivos de aprendizagem. Visa enfatizar 
a consideração das dimensões ética, estética e política para efetivação dos direitos de 
aprendizagem relacionados às quatro áreas do conhecimento – Ciências da Natureza, 
Ciências Humanas, Linguagens e Matemática. (BRASIL, 2015)

O documento da BNCC prevê a padronização de 60% dos conteúdos a serem apre-
sentados aos alunos da educação básica, ano a ano, sendo que, os outros 40% serão 
definidos pelas próprias instituições e redes de ensino, contemplando particularidades 
regionais. Sinaliza que a definição de objetivos e critérios se materializem nos com-
ponentes curriculares por meio de eixos integradores cuja função é articular tanto os 
componentes de uma mesma área quanto as diferentes etapas de escolarização. Essa 
integração é estabelecida pelos “temas integradores”. Tais temas, de acordo com o docu-
mento, dizem respeito a questões que perpassam objetivos de aprendizagem de diversos 
componentes curriculares nas diferentes etapas da educação básica são eles: “Consu-
mo e educação financeira”; “Ética e direitos humanos e cidadania”; “Sustentabilidade”; 
“Tecnologias digitais”; “Culturas africanas e indígenas”. (BRASIL, 2015)

5 A elaboração do texto preliminar da nova proposta curricular foi realizada por um Comitê de Asses-
sores, com 116 especialistas de 35 universidades. A proposta esteve aberta a discussões e proposi-
ções até o mês de dezembro de 2015 e pode ser acessada no portal do MEC.
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A BNCC, sobre a área de Ciências da Natureza, apresenta na seção “Componente 
Curricular – Biologia”, a organização do ensino do conhecimento biológico em torno de 
unidades de conhecimento que atendam aos seguintes critérios:

Incluam saberes conceituais que estruturem o pensamento da área, que 
se articulem com saberes práticos e auxiliem o exercício da cidadania e 
tomada de decisão socialmente responsável; permitam um tratamento 
progressivo e recursivo de conceitos estruturantes ao longo do currículo; 
Contemplem em conjunto, os diferentes níveis de organização da vida 
(molecular, celular, tecidual, sistêmico, populacional, ecossistêmico) e a 
relação entre eles. (BRASIL, 2015, p. 206)

Ainda nessa seção, explicita a importância em se abordar discussões de QSC para 
contemplar as dimensões sociais, tecnológicas, culturais, éticas, afetivas e artísticas. 
Anuncia também que as QSC são propulsoras para o reconhecimento de dimensões da 
contextualização histórica, social e cultural da biologia e enfatiza que sua abordagem 
pode contribuir para a compreensão das inter-relações CTS. 

No que compete às QSC, podemos destacar que as mesmas foram evidenciadas 
como importantes ferramentas na abordagem de aspectos relativos à compreensão das 
inter-relações CTS, o que indicam a relação “CTS-QSC”. Além disso, são vistas como 
propulsoras para a contextualização histórica, social e cultural do conhecimento bioló-
gico. Também identificamos no referido documento a abordagem de QSC para a forma-
ção de um cidadão crítico e participativo no que compete ao ensino de química.

Considerações finais: perspectivas e desafios de QSC

O movimento de educação CTS no Brasil vem se consolidando nas últimas déca-
das (SANTOS, 2011) e, no seu bojo, vem se estabelecendo os estudos de QSC, que, no 
Brasil, embora sejam ainda incipiente, também estão se consolidando como campo de 
pesquisa. No presente capítulo, buscou-se demonstrar que ainda é necessário avançar 
em publicações sobre QSC. Deve-se considerar, todavia, que a revisão de literatura 
aqui apresentada ainda é limitada e mais pesquisas de revisão precisam ser desenvol-
vidas, ampliando o conjunto de periódicos analisados, bem como incorporando anais 
de eventos.

Ainda são poucos os artigos nos principais periódicos revisados e a própria deno-
minação de QSC não está bem estabelecida, como identificamos em nossa revisão. 
Nesse contexto, apontamos a necessidade de uma pesquisa que abarque mais fontes 
como, outros estratos do Qualis/Capes e projetos de pesquisa e extensão com QSC no 
Brasil, a fim de fundamentar uma conclusão mais representativa com relação às QSC 
em âmbito nacional. O termo QSC é usado como sinônimo de tema sociocientífico 
e artigos de questões controvertidas não mencionam QSC. Isso indica a necessidade 
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de desenvolvimento de mais pesquisas no campo e de uma melhor utilização da de-
finição do termo QSC. Afinal, discutir controvérsias na educação científica ainda se 
configura em uma dificuldade no ensino de ciências. Isso implica o desenvolvimento 
da capacidade de argumentar e, como constataram Mendes e Santos (2013, p. 637, 
grifo nosso):

Promover a argumentação implica estimular a diversidade de opiniões. 
Sueli, César e Vilma oportunizaram a verbalização e, inclusive, utilizaram 
estratégias para favorecê-la. No entanto, conduziram o discurso em uma 
perspectiva predominantemente explicativa, visando à interpretação 
e ampliação do conteúdo dos materiais utilizados como apoio para a 
discussão – textos do LD, do artigo, do livro paradidático. Dessa forma, 
mantiveram-se atrelados às ideias dos mesmos, assumindo o seu discurso 
de autoridade. Em relação a isso, devemos levar em consideração que 
reproduzir o discurso de autoridade das ciências tem sido, historicamente, o 
que é esperado dos professores de ciências e praticado por eles. Promover a 
argumentação implica em romper, mesmo que momentaneamente, com 
essa prática, o que não é simples, mesmo para professores propensos a 
vivenciar novas propostas metodológicas em sua atividade docente, como 
esses que foram sujeitos em nossa investigação. 

Essa tarefa de apresentar o caráter incerto da ciência torna-se difícil, se considerar-
mos que o ensino de ciências tem se constituído no ensino do conhecimento estabele-
cido que Kuhn (1989) denominou de ciência normal, que se refere ao saber científico 
dominante, já estabelecido, o qual é consensual na comunidade científica. O estudo de 
QSC vem no sentido de revelar a natureza incerta da ciência e romper com a tradição 
do discurso de autoridade do ensino de ciências. Para isso, exige-se uma mudança nas 
concepções de ciência do professor e na sua dinâmica de sala de aula.

Ao identificar que QSC envolve dilemas éticos, implica considerar uma importan-
te dimensão que geralmente não está presente no campo de formação do professor 
de ciências. Isso aponta para a necessidade de reflexões mais amplas do professor no 
campo da filosofia. Discutir QSC em sala de aula é, sobretudo, discutir valores da 
sociedade.

Tanto a formação de professores, quanto o entendimento de como se desenvolvem 
discussões de QSC em sala de aula são desafios para a pesquisa em ensino de ciências, 
que devem contribuir para compreensão desse complexo campo.

O que as pesquisas até aqui têm apontado segue na direção do que se tem prescrito 
em termos de orientações curriculares no Brasil, de que a inclusão de QSC se consti-
tui em conteúdo fundamental para a educação científica na perspectiva de letramento 
científico. O que se deseja de um cidadão, em nossa sociedade, é um posicionamento 
crítico frente aos dilemas que enfrentamos em decorrência do atual modelo de desen-
volvimento científico e tecnológico que vem degradando o ambiente e aumentando as 
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desigualdades sociais. Acreditamos que a introdução de QSC em aulas de ciências pode 
contribuir para a formação de um cidadão crítico com desenvolvimento de valores fun-
damentados na justiça e na igualdade social. Essa é a perspectiva que temos em mente 
para a educação científica brasileira, que se constitui em desafio para os educadores que 
pretendem transformar o espaço de sala para o aprendizado de novos saberes e a discus-
são de temas contemporâneos.
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