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Introdução

A constituição de uma cidadania democrática com foco em temas con-
troversos de Ciência e Tecnologia pressupõe uma efetiva participação dos 
cidadãos na tomada de decisões. Assim, o futuro do conhecimento científi co 
e tecnológico não pode ser responsabilidade apenas dos cientistas, governos, 
especialistas ou qualquer outro ator social, sendo necessária a constituição de 
uma cidadania ativa (Reis, 2004). Cidadania que não se ensina, mas se con-
quista, em um processo que o sujeito vai construindo à medida que luta por 
seus direitos e reivindica valores e princípios éticos (Santos e Schnetzer, 2003).

O exercício da cidadania só pode desenvolver-se plenamente em uma 
sociedade legitimamente democrática, que deve fornecer à maioria dos ci-
dadãos sua participação efetiva no poder. Embora a participação real ainda 
seja um ideal que não se concretizou até o momento, é necessário continuar 

 1 UPN – “Universidad Pedagógica Nacional” – Bogotá/Colômbia. Docente do Departamen-
to de Química. Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência da 
Universidade Estadual Paulista (Unesp). Bauru. Bolsista da Capes/CNPq – IEL Nacional 
– Brasil. E- mail: leonarquimica@gmail.com.

 2 Professor efetivo da Rede Estadual Paulista de ensino. E-mail: f_cattuzzo@yahoo.com.br.
 3 Unesp – Universidade Estadual Paulista – Faculdade de Engenharia/campus de Ilha Soltei-

ra. Professor adjunto, Departamento de Física e Química. E-mail: washcar@dfq.feis.unesp.
br. 
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desenvolvendo processos de formação que contribuam para o empower-
ment4 dos sujeitos na constituição de sua cidadania. 

A importância da educação cidadã no Ensino de Ciências foi destacada 
desde o ano 1971, quando Jim Gallagher, editor da revista Science Educa-
tion, afi rmou “que para a formação de futuros cidadãos, em uma sociedade 
democrática, era tão importante compreender as relações entre a Ciência, a 
Tecnologia e a Sociedade (CTS) quanto entender os conceitos e processos 
da Ciência” (Aikenhead, 2005, p.115). Embora desde os anos de Galla-
gher tenham se desenvolvido árduos esforços para constituir um Ensino de 
Ciências comprometido com a formação de estudantes capazes de posicio-
nar-se diante das controvérsias da Ciência e da Tecnologia abrangidas no 
mundo atual, ainda é necessária uma compreensão signifi cativa de muitas 
áreas da educação para a cidadania na prática (KERR, 1999, apud Ratcliffe 
e Grace, 2003). 

Neste sentido, pensamos que o Ensino de Ciências voltado para uma 
educação para a cidadania pode ser dirigido a um olhar crítico, ou seja, é 
necessária uma refl exão das práticas dos professores em termos de proble-
matizá-las e fazê-las objeto de pesquisa e transformação.

O Ensino de Ciências para a cidadania pode ser dirigido à participa-
ção dos estudantes, dado que essa é uma característica fundamental de sua 
constituição, exigindo dos professores compromisso com a elaboração de 
propostas concretas na sala de aula que ofereçam ambientes de discussão 
que não só potencializem a participação ativa dos estudantes, mas também 
lhes permitam desenvolver um raciocínio lógico e crítico. Assim, é neces-
sário que os estudantes participem de projetos que abordem questões re-
lativas à Ciência, Tecnologia e seus correspondentes impactos ambientais 
(Carvalho, 2005).

Um aspecto importante do Ensino de Ciências para a cidadania corres-
ponde ao desenvolvimento de processos de negociação com os estudantes, 
uma vez que é preciso orientar os possíveis confl itos que podem emergir 
dos diferentes pontos de vista dos estudantes com relação aos impactos da 
Ciência e da Tecnologia na sociedade. Aprender a negociar como parte da 
educação cidadã constitui uma interpretação coletiva de uma determinada 

 4 Dado que este verbo tem um signifi cado muito rico, mantivemos essa palavra no original que 
apresenta os seguintes signifi cados: dar poder a; ativar a potencialidade criativa; desenvolver 
a potencialidade criativa do sujeito; dinamizar a potencialidade do sujeito.
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situação, exigindo determinadas habilidades e responsabilidades, dado que 
toda negociação traz implicações nas ações e vidas das partes participantes 
do processo.

Segundo Berkowitz e Simmons (2003), a discussão negociada (transac-
tive discussion) acontece quando uma intervenção razoável5 manifesta-se 
sobre outra intervenção razoável. Um nível superior deste tipo de discussão 
é denominada “operacional” (operational)6, que acontece quando um de-
terminado raciocínio é transformado em função de outro raciocínio, reque-
rendo que algum elemento ative a capacidade cognitiva do outro raciocínio. 
Isto é possível por meio da crítica, da ampliação ou da integração daquele. 
Outro nível inferior de discussão negociada é chamado de “representacio-
nal” (representational) e apresenta-se quando o raciocínio em função de ou-
tro somente é uma representação parafraseada, retroalimentação requerida, 
justaposição ou simplesmente uma justifi cativa deste. Uma terceira forma 
de negociação – que pode ser considerada como um nível intermediário – 
é designada com o nome de elicitação7 (elicitational), que ocorre quando 
um aluno extrai um raciocínio a partir de outra representação externa, por 
exemplo, pedindo uma clarifi cação.

Tendo em vista a importância da negociação no Ensino de Ciências para 
a cidadania, o objetivo deste trabalho de pesquisa é analisar as habilidades 
de negociação desenvolvidas pelos estudantes de Ensino Médio ao partici-
parem de uma simulação educativa sobre as implicações sociais e ambien-
tais do uso de etanol como fonte de energia.

Metodologia

Reconhecendo a negociação como um processo intersubjetivo de troca 
de diferentes pontos de vista, consideramos pertinente desenvolver uma 
pesquisa qualitativa. Este tipo de pesquisa abrange um conjunto de práticas 

 5 Com intervenção razoável estamos indicando discursos que evidenciam uma maneira orde-
nada de pensar, que varia de acordo com a pessoa e que também é conhecido como raciocínio.

 6 Operacional é compreendido como um nível de discussão negociada, que apresenta um con-
junto de operações que os alunos desenvolvem na discussão, por exemplo, o raciocínio críti-
co, a ampliação competitiva, o esclarecimento, entre outras. 

 7 A palavra tem o sentido de elicitar (eliciar), ou seja, de extrair um enunciado, uma resposta 
ou julgamento de um determinado raciocínio.
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interpretativas, nas quais os pesquisadores estudam as situações educativas 
em seus cenários sociais buscando entender os fenômenos em termos dos 
signifi cados que as pessoas constroem.

De acordo com Denzin e Lincoln (2006), a pesquisa qualitativa é carac-
terizada como uma concepção epistemológica pós-positivista ao confi ar em 
múltiplos métodos a possibilidade de captar ao máximo possível a realidade 
social, que é considerada em permanente movimento e transformação.

Em conformidade com a perspectiva qualitativa adotada nesta pesquisa, 
em um primeiro momento, exploramos as opiniões dos alunos de Ensino 
Médio sobre os problemas ambientais de sua região e suas possíveis rela-
ções com a Ciência, a Tecnologia e a Sociedade (CTS). A partir do reconhe-
cimento dessas opiniões, desenvolvemos um trabalho de preparação com os 
alunos no intuito de construir um ambiente favorável de discussão sobre a 
questão sociocientífi ca do uso de etanol como fonte de energia.

Para potencializar a discussão entre os estudantes, usamos como estratégia 
de ensino a realização de uma simulação educativa segundo os trabalhos de 
Gordillo (2005); Martínez e Rojas (2006); Martinez, Peña e Villamil (2007).

Participaram da pesquisa vinte estudantes de 2a série de Ensino Médio 
com idades entre 16 e 17 anos. A maior parte deles trabalhava normalmente 
como aprendiz, e seus familiares, em geral, no comércio, prestação de ser-
viços, indústria ou lavouras da região. O estudo foi desenvolvido em uma 
escola pública da cidade de Agudos, interior do Estado de São Paulo, du-
rante o segundo semestre do ano 2007 e parte do primeiro semestre do ano 
2008. Atuaram como pesquisadores o professor responsável em ministrar 
a disciplina de Física que os estudantes cursavam naquele momento e um 
professor doutorando que apoiava o trabalho do professor da escola. 

Resultados e análises 

Primeiro momento: preparação dos estudantes para 
a discussão negociada

Coerentemente com o exposto na metodologia desta pesquisa, em um 
primeiro momento, foram caracterizadas as opiniões dos estudantes sobre 
problemas ambientais e suas possíveis relações com a Ciência, a Tecnologia 
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e a Sociedade, sendo essas opiniões importantes para o desenvolvimento 
de atividades do ensino que potencializaram a discussão entre os próprios 
estudantes. Para a caracterização dessas opiniões, foi adaptado um questio-
nário (ver Anexo A) do trabalho de Martínez, Peña e Villamil (2007). 

O questionário foi respondido pelos estudantes, e a discussão dos dados 
obtidos foi feita em termos descritivos. Neste sentido, encontrou-se uma 
maior frequência das respostas dos estudantes indicando que os problemas 
mais signifi cativos da região estão relacionados com lixo, queimadas, des-
matamento, falta da higiene, poluição do ar e poluição dos rios. 

A maior parte dos estudantes considerou que a Ciência e a Tecnologia 
geram benefícios bem como prejuízos à sociedade. Os principais benefícios 
indicados foram os avanços na medicina, o aumento da industrialização, a 
preservação do meio ambiente, a construção de mais conhecimentos, a des-
poluição, o avanço tecnológico que resulta em condições sociais e um futuro 
melhor para a sociedade; já com relação aos prejuízos, há os relacionados ao 
meio ambiente e ao desemprego devido à tecnologia e à industrialização, 
utilização de energia que gera gases nocivos ao meio ambiente e aqueles 
devidos às queimadas de cana-de-açúcar.

De acordo com as opiniões dos estudantes, os danos mais comuns à re-
gião, referentes aos problemas ambientais identifi cados por eles, estão rela-
cionados à poluição do ar, à possível falta de água potável, ao desmatamento 
que prejudica as plantas e a produção de alimentos, ao aquecimento global, 
à destruição da camada de ozônio e à queima de combustíveis fósseis. Além 
disso, comentaram sobre o problema do acúmulo de lixo nas cidades e de 
sua não destinação a locais adequados, sugerindo a substituição de mate-
riais descartáveis por outros mais fáceis de decompor-se ou reciclar.

A partir das opiniões dos estudantes, planejou-se uma atividade de ensi-
no por meio do uso de reportagens da mídia, com o intuito de os estudantes 
discutirem sobre as implicações sociais e ambientais do uso de etanol como 
fonte de energia. Para a seleção dessas reportagens, utilizaram-se os seguin-
tes critérios: apresentação de vários atores sociais envolvidos na questão so-
ciocientífi ca, atualidade das questões mostradas, duração, clareza, versati-
lidade e conteúdo das informações (ver Anexo B).

Quando o professor de Ciências decide usar reportagens da mídia em 
suas aulas, particularmente a apresentada na televisão, deve, além de cons-
truir critérios para sua seleção, favorecer sua problematização devido às 
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distorções que podem apresentar. Segundo Adorno (2003), os programas 
de televisão ou reportagens de jornais impressos criam uma realidade fi ctí-
cia aos telespectadores, transformando-se em um instrumento de manipu-
lação e dominação; embora isto seja normalmente assumido como verdade, 
a sociedade tem privilegiado esses meios de comunicação de massas. Essa 
ideia faz parte daquilo que Giroux (1997) denominou a cultura de massas 
ancorada na lógica desenvolvida pelo capitalismo ao longo do século XX, 
que além de produzir e distribuir mercadorias, reproduz e distribui siste-
mas de signifi cados, gostos, disposições, atitudes e normas que são impos-
tas como uma aparente forma de pensamento comum e legítimo para todos 
e todas, ocultando seu caráter manipulador e homogeneizante.

Diante do desenvolvimento de uma cultura de massas acríticas, é neces-
sário que o Ensino de Ciências, voltado à formação para a cidadania, discu-
ta o conteúdo e a forma como a mídia trabalha as questões sociocientífi cas, 
fazendo com que os alunos debatam sobre elas e desenvolvam um raciocí-
nio crítico e lógico, indispensável para a conquista de sua cidadania, que 
necessariamente abrange a apropriação de conhecimentos e habilidades.

Na perspectiva de problematizar as informações contidas nas cinco re-
portagens e começar uma discussão na sala de aula sobre o uso do álcool 
como fonte de energia, desenhou-se um guia de trabalho (ver Anexo C), no 
qual, além de relacionar as opiniões que tinham sido levantadas por meio 
do primeiro questionário com as informações fornecidas pelas reportagens, 
pediu-se para os alunos formarem grupos de trabalho, de acordo com os 
atores sociais descritos nesse guia. O propósito era que os estudantes des-
crevessem o ponto de vista de cada ator, seus interesses e suas percepções 
sobre o impacto da Ciência e da Tecnologia na sociedade. 

As respostas dos alunos correspondentes à primeira atividade foram 
coletadas no mesmo dia em que os alunos assistiram às reportagens, no 
sentido de analisar a infl uência destas sobre as opiniões que já tinham sido 
levantadas com o primeiro questionário.

A partir dos resultados obtidos, foi possível constatar que os alunos re-
forçaram a opinião sobre as queimadas da cana-de-açúcar como um proble-
ma ambiental signifi cativo. Da mesma forma, evidenciaram justifi cativas 
sobre os impactos sociais e ambientais gerados dessa atividade (poluição do 
ar e problemas respiratórios). 
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Em relação aos possíveis benefícios e/ou prejuízos associados aos conhe-
cimentos científi cos e tecnológicos subjacentes à geração de energia a partir 
do álcool, foi caracterizada uma opinião semelhante à determinada no pri-
meiro questionário, no sentido que a maioria dos estudantes só referiu-se 
aos benefícios, entretanto, alguns só comentaram os prejuízos. Embora os 
estudantes ampliaram suas justifi cativas apontando aspectos fornecidos 
pelas reportagens, ao indicarem, por exemplo, que o uso de máquinas gera 
desemprego, continuam evidenciando uma visão da Ciência e Tecnologia 
em duas faces oponentes: uma que consideram como responsáveis pelos 
aspectos negativos na sociedade e outra que explicita aspectos positivos. 
Tais visões correspondem a uma percepção pública da Ciência que já tem 
sido evidenciada e discutida por outros trabalhos (Santos e Mortimer, 2000; 
Alves e Carvalho, 2005).

Com relação à análise das questões referentes à primeira atividade, rela-
cionadas à opinião dos alunos sobre o uso de álcool como fonte de energia, 
constatou-se que um número signifi cativo de estudantes concordou com 
seu uso. Como justifi cativa, os alunos mencionaram: é mais barato, menos 
poluente e gera desenvolvimento para o País. Nessas justifi cativas eviden-
ciamos o desconhecimento dos estudantes com respeito às implicações so-
cioambientais da produção de álcool em grande escala. 

Os poucos alunos que não concordaram com o uso do etanol como fonte 
de energia argumentaram que ele é poluidor e, além disso, gera riquezas 
para empresários a partir da exploração dos trabalhadores.

Para terminar a primeira atividade da guia, perguntou-se aos alunos se 
gostariam de participar de uma discussão relacionada aos problemas levan-
tados. A maior parte respondeu que sim, atribuindo à discussão um espaço 
importante para contrastar aspectos negativos, aspectos positivos e pontos 
desencontrados sobre a questão do álcool como fonte de energia. Com isto, 
existia uma motivação para favorecer uma discussão real na sala de aula, 
como instrumento de ensino para analisar os processos de negociação esta-
belecidos pelos estudantes. 

Os itens da segunda atividade do guia tinham a intenção de realizar uma 
preparação dos alunos para sua participação na simulação educativa, na 
qual se estudaria o processo de negociação desenvolvido pelos alunos tendo 
em consideração os diferentes pontos de vista existentes sobre o uso de eta-
nol como fonte de energia. No desenvolvimento dessa atividade, buscou-se 
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enriquecer as opiniões dos estudantes que os levassem também a melhorar 
suas compreensões sobre as implicações sociocientífi cas e ambientais do 
uso de etanol como fonte de energia, de tal maneira que pudessem partici-
par de melhor forma na simulação educativa.

Segundo momento: desenvolvimento da simulação educativa 
e análises das habilidades de negociação dos estudantes

A realização da simulação educativa foi feita a partir de uma situação 
hipotética, que consistia na instalação de uma usina de álcool próxima da 
cidade de Agudos, sobre a qual se gerou uma polêmica na população diante 
das implicações sociais e ambientais que compreendem a sua construção. 
No contexto dessa polêmica, supõe-se a realização de uma audiência pú-
blica, para que os diferentes atores sociais envolvidos no problema possam 
discutir seus pontos de vista a respeito das consequências que traz a cons-
trução da usina nas proximidades da cidade. 

Com a simulação educativa, tanto construíamos um espaço concreto de 
discussão entre os alunos quanto favorecíamos uma contextualização social 
de alguns aspectos da Ciência e da Tecnologia, abrangidos nos possíveis 
impactos ao ambiente e à sociedade, advindos da instalação de uma usina 
de álcool. 

A discussão desenvolvida na simulação educativa foi gravada e transcri-
ta na íntegra. Para fazer as correspondentes análises, foram contadas 270 in-
tervenções, sendo 163 dos estudantes e 107 dos professores pesquisadores 
que orientaram a discussão.

Para a análise das intervenções apresentadas ao longo da discussão de-
senvolvida entre os alunos, retomamos nosso referencial teórico sobre a 
negociação em Ensino de Ciências como um elemento importante para a 
formação para a cidadania (Berkowitz e Simmons, 2003).

A orientação do debate pelos professores pesquisadores compreendeu 
as habilidades ilustradas na Tabela 1. Das 107 intervenções registradas 
dos professores pesquisadores, identifi camos 129 habilidades associadas à 
orientação da discussão dos alunos, encontrando 22 intervenções que con-
têm falas associadas a mais de uma habilidade.

Na Tabela 1, observamos que os professores pesquisadores favoreceram 
a discussão especialmente por meio de questionamentos. Além disso, des-
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taca-se um bom número de falas associadas a sínteses dos pontos de vistas 
dos estudantes. Também se observa uma frequência menor de falas orien-
tadas ao estabelecimento de condições para o desenvolvimento do diálogo 
e outras correspondentes a passar a palavra para um determinado ator. Em 
menor frequência, evidenciam-se intervenções para o fornecimento de in-
formações. 

Tabela 1: Habilidades dos professores pesquisadores para propiciar a participação e organizar a 
discussão.

Tipo de 
habilidade Ação do professor associada à habilidade Símbolo Frequência

Propiciar a 
participação 
dos estudantes 
no debate.

Questionamentos. PPQ 63

Fornecimentos de informações ou conceitos. PPF 12

Passar a fala para outro aluno. PPA 14

Organização 
do debate.

Elaboração de sínteses dos pontos de vista dos 
estudantes. ODS 23

Condições para dar continuidade ao diálogo 
(chamados de atenção ou refl exões sobre a 
importância de escutar o colega). 

ODC 13

Apresentação da estrutura do debate. ODE 4

Total 129

Para o desenvolvimento de discussões na sala de aula, o professor preci-
sa possuir conhecimentos sobre o tema que é objeto de discussão, além de 
ter estruturado um conjunto de atividades prévias ao debate que o favoreça. 
Além disso, o professor necessita desenvolver habilidades para a orienta-
ção da discussão, a qual não acontece por mero interesse dos estudantes. 
Essas habilidades estão associadas a favorecer a participação dos alunos na 
discussão. Para isso, o predomínio de questionamentos e a elaboração de 
sínteses no transcurso da discussão são fundamentais, uma vez que insti-
gam os alunos a expressarem suas opiniões sobre o assunto. Embora essas 
habilidades sejam as que mais contribuam para que os estudantes partici-
pem, manifestando seus pontos de vista, não se pode deixar de valorizar o 
papel que têm as outras habilidades, como o fornecimento de informações 
ou conceitos, simples intervenções para passar a fala a outro estudante e 
chamados de atenção, que são indispensáveis para dar continuidade aos 
diálogos. 
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As habilidades do professor para favorecer a participação dos estudantes 
estão também associadas ao desenvolvimento da negociação entre os estu-
dantes, pois possibilitam a discussão organizada entre opiniões confl itan-
tes, na perspectiva de estabelecer acordos temporais ou permanentes diante 
de uma determinada questão. 

Para a análise da discussão desenvolvida com os estudantes sobre as im-
plicações socioambientais do uso de etanol como fonte de energia, defi ni-
mos como elementos de análise da discussão os três níveis da negociação 
(representacional, elicitação e operacional) propostos por Berkowitz e Sim-
mons (2003). Na Tabela 2, apresentamos as habilidades associadas a cada 
nível.

Tabela 2: Níveis de negociação adaptados do trabalho de Berkowitz e Simmons (2003, p.131).

Níveis da negociação 

Representacional (R) Elicitação 
(Elicitation) (E) Operacional (O)

H
ab

ili
da

de
s d

e 
ne

go
ci

aç
ão

 Retroalimentação requerida
Parafrasear (R1)

Complementação (E1) 
Esclarecimento (O1)

Esclarecimento competitivo (O2)

Paráfrase compartilhada (R2) Complementação (E 2) Aprimoramento (O3)

Justifi cação requerida (R3) Aprimoramento superior (O4)

Justaposição (R4) Ampliação (O5)

Justaposição competitiva (R5) Ampliação competitiva (O6)

Retroalimentação requerida (R6)
Contradição (O7)

Raciocínio crítico (O8)

As 163 intervenções apresentadas pelos estudantes durante a discussão 
foram analisadas e classifi cadas em 169 habilidades de negociação descritas 
na Tabela 2. A diferença entre esses números é explicada pelo fato de algu-
mas intervenções apresentarem duas habilidades. A maior parte das 169 
habilidades dos alunos localiza-se no nível representacional (49,7%), uma 
parte importante (29,6%) encontra-se no nível operacional e uma minoria 
identifi ca-se no nível de elicitação (10,7%). Embora a maior parte dos es-
tudantes permaneceram em um nível inferior – em termos das habilidades 
que precisam desenvolver para uma negociação –, é importante valorizar 
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signifi cativamente a constituição de um número representativo de inter-
venções próprias do nível operacional, dado que a constituição desse nível 
abrange um processo difícil que implica um nível superior de entendimento 
e argumentação entre os participantes da discussão. Os avanços obtidos, no 
entanto, constituem um elemento importante para a educação cidadã dos 
estudantes.

Na perspectiva de entendermos as relações existentes entre as habili-
dades dos professores para favorecer a participação dos estudantes e o de-
senvolvimento de suas habilidades de negociação, analisamos as 270 inter-
venções registradas ao longo da discussão. Nas primeiras 24 intervenções, 
predominaram as habilidades de negociação correspondentes ao nível re-
presentacional, principalmente de retroalimentação requerida relacionada 
com as habilidades dos pesquisadores para apresentar, organizar e instalar 
o debate na sala de aula. Após a intervenção 24, identifi camos o uso reite-
rativo de questionamentos pelos pesquisadores que favoreceram a aparição 
de habilidades operacionais de ampliação. No entanto, o uso excessivo de 
questionamentos registrados desde a intervenção 37 até a intervenção 69 
não favoreceu a negociação no nível operacional, continuando a negociação 
em um nível inferior.

A partir da intervenção 70 até a intervenção 88, a discussão foi desenvol-
vida em um nível operacional pela própria interação entre os estudantes, os 
quais apresentaram esclarecimentos, ampliações, aprimoramentos e iden-
tifi caram contradições. Não obstante, a negociação apresentou de novo um 
nível inferior (representacional) na intervenção 89, quando os pesquisado-
res realizaram questionamentos, e os estudantes responderam por meio de 
retroalimentações requeridas.

Destacamos na seguinte cena8 (intervenção 95 até a intervenção 107 
registradas na discussão), a articulação de varias habilidades dos professo-
res pesquisadores para o favorecimento de habilidades de negociação dos 
estudantes no nível operacional. 

 8 Para a apresentação das cenas e suas análises, adotam-se as seguintes simbologias: [...] extra-
ção de uma parte da transcrição dos dados; [...] comentários sobre o andamento do debate; 
... substitui os sinais de pontuação, indicando pausas. Há palavras grafadas incorretamente, 
devido à transcrição ter sido feita na íntegra. PP: Professor pesquisador; Ecid: estudantes do 
grupo dos cidadãos comuns; Ecom: estudantes do grupo da comunidade acadêmica; Egov: 
Estudantes do grupo dos governantes; Eemp: Estudantes do grupo dos empresários.  
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95. PP1 (ODC, PPA): [...] e aí você também vai escutar... e aí o biocombustível. 
[o professor chama a atenção e após volta a organizar a discussão questionando 
sobre o etanol]
96. Egov1 (O 4): O biocombustível... [fala com tom refl exivo] a gente vai pro-
duzir o ano todo... as queimadas, e pelo menos uma vez por mês ou duas vezes 
por mês, por aí... isso não vai poluir tanto quanto o biocombustível vai tirar a 
poluição... entendeu? [conversa na sala]
97. Egov3 (O1): A ideia de combustíveis é assim... por exemplo... numa época 
o álcool vai cair o preço pra caramba... mas numa época vai ser quase escasso o 
álcool... porque vai ter que... cortar a cana... a safra de novo
98. PP1 (ODS, PPF, PPQ, PPA): Ta... olha... olha só aqui... eu penso que vocês 
colocaram duas coisas importantes... uma coisa para comunidade acadêmica e 
outra coisa para os empresários... a primeira coisa... foi em relação aos empre-
sários que vão contribuir com o ambiente... já que vão produzir biocombus-
tíveis e que o impacto ambiental da queima de cana não é muito grande aqui 
na cidade... isto aqui é para a comunidade acadêmica e para os empresários o 
problema dos preços... não é... vocês vão ter diferentes preços no mercado... vai 
ter diferentes preços em relação com a produção de álcool... agora... além dis-
so... tem um problema do petróleo, não é... o petróleo... ele está muito caro ele 
é... vai fi car mais caro, como... é... é uma fonte não renovável... ele vai começar 
a diminuir... as pessoas podem aumentar... o que acham com isso?... primeiro 
a comunidade acadêmica com a primeira questão, e segundo os empresários 
com os preços. [os alunos fi cam apreensivos e apresenta-se uma interrupção no 
turno dado que não respondem]
99. PP1 (PPQ): A questão aqui é a questão de diminuir a contaminação com o 
uso do biocombustível... [há conversas ininteligíveis nos grupos]
100. PP2 (ODC): Pessoal... [barulho na sala] 
101. PP1 (Outra fala): Não, tudo bem... [barulho na sala] 
102. PP2 (ODC): Vamos focar na participação... [os integrantes do grupo que 
representa a comunidade acadêmica dão risada e não respondem. Foi registrado 
em áudio o seguinte comentário, entre eles: por quê sempre eu... porque você 
é mais inteligente... não é isso que vocês têm que tentar entender... não volto 
abrir a boca...] 
103. PP1 (PPA): Ah... o quê pensam vocês?...dê sua opinião... tudo bem... então 
os empresários, o que pensam do problema dos preços?... fala aí...
104. PP2 (PPA) Fala aí gente...
105. Eemp1 (O5): Acho melhor o processo da cana, geraria mais lucro, né... no 
momento... pois no momento em que o Brasil produziu o carro movido a bio-
combustível, pode ser aumentada a produção do álcool
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106. PP1 (PPA): Você acha que continua com a produção de álcool... e aqui... os 
governantes.

107. Egov3 (O7): Eu acho assim... o Brasil é bem rico em terras...aí vai dá pros 
empresários fazer a fazenda... tudo bem... as queimadas... nosso solo vão... ben-
dizer é... estragar por causa das queimadas... então... eu acho que isso a gente 
vai perder bastante terra do Brasil... de verdade...

No entanto, desde a intervenção 108 até a intervenção 180, observa-
mos que a desarticulação das habilidades dos professores pesquisado-
res infl uiu na negociação em um nível representacional, situação que é 
transformada pelos próprios estudantes, os quais conseguem estabelecer 
uma negociação no nível operacional por conta própria até a intervenção 
220. Na última parte da discussão, a negociação permaneceu em um nível 
representacional. 

Em síntese, pode-se dizer que o favorecimento da negociação em um 
determinado nível está relacionado tanto às habilidades do professor para 
favorecê-la quanto ao tipo de habilidade desenvolvida pelos estudantes, 
indicando que a negociação não segue um progresso linear. Essa tendên-
cia mostra que a aparição de uma intervenção correspondente a um ní-
vel representacional pode levar a um nível operacional, como também a 
aparição de um nível operacional pode levar a um nível representacional. 
No entanto, é claro que o nível de elicitação é um estado intermediário da 
negociação que pode servir para favorecer transições de nível, dependo das 
habilidades do professor bem como das habilidades dos estudantes.

Parece claro que o uso de questionamentos frequentes e bem direciona-
dos favorece o desenvolvimento de habilidades de negociação operacional, 
além disso, a necessária organização do debate geralmente está relacionada 
com a aparição de habilidades representacionais.

Além de favorecer a participação por meio de questionamentos, a mera 
discussão entre os estudantes sem uma direta intervenção do professor 
parece ser uma estratégia potencialmente signifi cativa para conseguir um 
nível superior de negociação (operacional), no entanto, é necessário apro-
fundar sobre o papel de outras habilidades do docente, como a construção 
de sínteses e o fornecimento de informações, dado que estas parecem de-
sencadear um nível representacional ou operacional de negociação, depen-
dendo de como sejam usadas.
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Considerações fi nais 

As opiniões dos estudantes sobre problemas ambientais de sua região, 
além de suas possíveis relações com a Ciência e Tecnologia, constituíram 
um material importante para desenvolver discussões na sala de aula sobre 
questões sociocientífi cas na perspectiva de favorecer habilidades de nego-
ciação nos estudantes como parte de sua educação cidadã.

As habilidades de negociação correspondentes aos níveis representacio-
nal, elicitação e operacional, se desenvolvem de forma não linear, depen-
dendo do tipo de habilidade experimentada por um determinado estudante 
ou da habilidade que o professor possua tanto para favorecer a participação 
dos estudantes quanto para organizar a discussão. Neste sentido, estabe-
lece-se uma relação direta entre as mesmas habilidades de negociação dos 
estudantes com as habilidades do professor para favorecê-las.

O estudo sobre a potencialização das habilidades de negociação nos es-
tudantes constitui uma questão de pesquisa fundamental para o Ensino de 
Ciências para a cidadania, dado que, conseguindo favorecer habilidades 
de nível superior (operacionais), vamos ter uma discussão rica em escla-
recimentos, aprimoramentos, ampliações, raciocínio crítico e contradições 
lógicas; contribuindo, assim, na educação de um cidadão que efetivamen-
te possa vivenciar sua cidadania em diversos espaços sociais diferentes da 
escola.

Contudo, é necessário alertar que o favorecimento da participação dos 
estudantes e o desenvolvimento de suas habilidades de negociação, na 
maior parte dos sujeitos que participam regularmente em uma sala de aula, 
não é uma tarefa fácil, sendo necessário tanto o planejamento de atividades 
de ensino que potencializem a discussão na sala de aula sobre questões so-
ciocientífi cas quanto o desenvolvimento de habilidades do professor que 
favoreçam o desenvolvimento de habilidades de negociação nos estudan-
tes. Neste sentido, por meio da instauração de atividades de ensino como 
a apresentada neste trabalho (simulação educativa), se favorece a partici-
pação ativa dos estudantes no processo educacional de tal forma que são 
inseridos em um contexto de aprendizagem no qual expõem seus pontos de 
vista e posicionam-se sobre diferentes aspectos e situações sociais relacio-
nadas com aspectos sociais e ambientais da Ciência e da Tecnologia.
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Anexos

Anexo A: Questionário de opiniões dos estudantes sobre 
problemas ambientais e suas relações com a ciência, a 
tecnologia e a sociedade.

1. Em sua opinião, quais são os problemas ambientais mais signifi cati-
vos enfrentados na região? 

2. Considera que a Ciência e a Tecnologia geram benefícios ou prejuí-
zos em relação com os problemas ambientais indicados? Quais?

3. Considera que os problemas ambientais indicados afetam de alguma 
forma a região onde vive? Comente.

4. Em sua opinião, quais são as possíveis soluções dos problemas indi-
cados? Comente.

5. Quem são os responsáveis por desenvolver as possíveis soluções?
6. Você gostaria de participar de uma discussão com a fi nalidade de ex-

por as suas ideias sobre os problemas ambientais indicados e as suas 
possíveis soluções? Comente.

7. Trabalha? Em que atividade?
8. Em que trabalham as pessoas de sua casa?

Anexo B: Critérios para a seleção das reportagens.

Critérios de seleção

Nome da reportagem e dados de 
referência.

Apresentação 
de atores 
sociais.

Clareza, versatilidade 
e conteúdo das 
informações.

Tempo 
de 

duração. 
Agroenergia: os desafios do álcool. 
Jornal Nacional da Globo. 4 jul. 
2007. Disponível em: < http://vi-
deo.globo.com/Videos/Player/
Noticias/0,,GIM697460-7823-AGR
OENERGIA+OS+DESAFIOS+D
O+ALCOOL,00.html>. Acesso em: 
3 out. 2007.  

–  Empresários9 
–  Cidadãos10 
–  Comunidade 

acadêmica11

–  Abordagem de impli-
cações socioambientais 
da produção de etanol.

–  Perspectivas econô-
micas do mercado do 
álcool. 

–  Aspectos históricos do 
programa pró-álcool.

4.52 min.

Continua

 9  Proprietários ou administradores de usinas, investidores estrangeiros, Petrobras.
 10 População que pode se benefi ciar ou ser prejudicadas pela indústria do álcool, trabalhadores 

rurais.
 11 Professores ou pesquisadores de universidades ou outras instituições.
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Continuação

Critérios de seleção

Nome da reportagem e dados de 
referência.

Apresentação 
de atores 
sociais.

Clareza, versatilidade 
e conteúdo das 
informações.

Tempo 
de 

duração. 
Energia e futuro. Jornal da Globo. 
12 jul. 2007. Disponível em: <http://
video.globo.com/Videos/Player/
Noticias/0,,GIM701010-7823-ENE
RGIA+E+FUTURO+A+ENERGIA
+LIMPA+RENOVAVEL+E+BARA
TA,00.html>. Acesso em: 4 out. 2007

–  Empresários 
–  Comunidade 

acadêmica
–  Político 

(senador)

Descrição de aspectos so-
bre geração de energia a 
partir da cana-de-açúcar, 
plano energético e van-
tagens da produção de 
energia a partir da-cana-
-de-açúcar.

7.51 min.

Álcool: usineiros investem em planta-
ção e novas usinas. Jornal da Globo. 
1 dez. 2004. Disponível em: <http://
video.globo.com/Videos/Player/
Noticias/0,,GIM231673-7823-ALC
OOL+USINEIROS+INVESTEM+
EM+PLANTACAO+E+EM+NOV
AS+USINAS,00.html>. Acesso em: 
5 out. 2007

–  Cidadãos. 
–  Empresários. 

Apresentação do mapa 
de empregos associado à 
indústria do álcool e o im-
pacto que traz esta indús-
tria ao desenvolvimento 
de uma cidade.

7.11 min.

Anunciada a construção do primeiro ál-
coolduto do mundo. Jornal das Dez. 18 
mai. 2007. Disponível em: <www.video.
globo.com>. Acesso em: 5 out. 2007 

–  Empresários
–  Cidadãos 

(trabalhado-
res rurais) 

Exposição do impacto so-
cioambiental que abrange 
a construção de novas usi-
nas de álcool.

2.24 min.

Anexo C: Guia de trabalho: O uso do álcool como fonte de 
energia: uma questão sociocientífi ca e ambiental de interesse 
para todos nós. 

Agudos/SP, Ensino Médio: 2a série B, Disciplina: Física

Apresentação

Caríssimos estudantes, com este guia nós pretendemos começar um tra-
balho de refl exão e discussão sobre diferentes questões sociais, científi cas, 
tecnológicas e ambientais do uso do álcool como fonte de energia. Para isto, 
são importantes suas ideias, criatividade e participação. 

Desde já os convidamos a emitir suas opiniões e questionamentos para 
uma atividade coletiva e enriquecedora.  

Atividade 1. (Resolva os 4 itens na folha anexa) 

Assista aos 5 (cinco) vídeos que vão ser apresentados, e de acordo com 
as informações e questões neles abordadas, desenvolva os seguintes itens:
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1. Os problemas ambientais indicados abaixo foram levantados nesta 
sala, em conformidade com o preenchimento de um questionário.
a)  Queimadas b) Lixo c) Desmatamento 
d) Poluição do ar e)  Falta de higiene f)  Poluição dos rios

 Nota: outros problemas levantados não estão listados, pois a estes 
estão relacionados.

 Você acha que esses problemas têm alguma relação com o apresenta-
do no vídeo? Comente.

2. Os conhecimentos científi cos e tecnológicos que abrangem o uso de 
álcool como fonte de energia poderiam trazer benefícios e prejuízos à 
nossa sociedade? Comente.

3. Dê sua opinião sobre o uso do álcool como fonte de energia (mecâni-
ca, elétrica e outras. Concorda ou não com esse uso? Justifi que. 

4. Você acha que de acordo com os vídeos apresentados, teria participa-
ção nas discussões das questões nele apresentadas? Relate. 

Atividade 2. 

Os vídeos nos mostraram diferentes informações sobre o impacto social, 
econômico, político e ambiental que traz o desenvolvimento da indústria 
canavieira na produção do álcool e suas repercussões em vários segmentos. 
Além disso, expõe os pontos de vista de vários atores sociais (ver quadro 1), 
entre eles podemos citar 5 (cinco) principais (ver quadro 2).  

Quadro 1: Signifi cado dos atores sociais. 

Os atores sociais são grupos de pessoas que desenvolvem atividades (econômicas, políticas, 
laborais, acadêmicas, religiosas, entre outras) de acordo com seus interesses, crenças, ideologias 
e visões de mundo. 

Quadro 2: Atores sociais identifi cados nos vídeos.

i) Cidadãos comuns
 Constituídos por pessoas da comunidade (trabalhadores rurais, consumidores, moradores 

próximos às plantações de cana-de-açúcar, entre outros).
 ii) Empresários
 Estrangeiros e brasileiros donos de usinas ou parte delas, ou investidores de capital.
iii) Governantes
 Membros dos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), responsáveis pela 

administração e bem-estar dos cidadãos do seu País.
iv) Comunidade acadêmica
 Grupos de pessoas relacionadas à produção, estudo e divulgação de conhecimentos científi cos 

e tecnológicos.
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De acordo com os atores, formem quatro grupos (cada grupo relaciona-
do com um ator). Nesses grupos, trabalhem os seguintes itens:

–  Descreva o ponto de vista do ator.
–  Identifi que os interesses do ator.
–  A quem benefi ciam esses interesses?
–  Descreva o que pensa o ator escolhido sobre: i) desenvolvimento; 

ii) direitos e deveres dos cidadãos; iii) impacto social e ambiental da 
Ciência e da Tecnologia.

Para esse trabalho pode-se fazer uso de diferentes fontes de informações 
sobre os itens tratados, além das fornecidas pelos vídeos e professores.

Prepare para a próxima aula uma apresentação oral do trabalho relacio-
nado aos itens descritos.


