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1 APRESENTAÇÃO4 

 

 A pesquisa em Educação e, mais especificamente, em Ensino de Ciências, enquanto ato 

reflexivo, não produz prescrições de como dar boas aulas, antes, aborda questões subjacentes 

ao saber e ao saber-fazer pedagógicos, que são, por vezes, inquietantes. Este produto 

educacional pretende trazer à tona a discussão sobre a importância da perspectiva CTSA para 

o ensino de Ciências da Natureza, provocando reflexões sobre o caráter social da Ciência e a 

necessária articulação entre seu ensino e a realidade na qual se inserem educadores e educandos. 

 Por um lado, este trabalho apresenta sua relevância ao buscar (re)visitar o processo 

formativo de pedagogos(as) para o ensino de Ciências da Natureza; por outro, ressalta o legado 

de Paulo Freire, sua compreensão ético-crítico-política da Educação e do poder transformador 

dela sobre a realidade social. Por meio dele, também, se aproxima do que o autor chama de 

“saberes necessários à prática educativa” (FREIRE, 1996, p. 24) e suas contribuições para o 

ensino de Ciências da Natureza. 

 Assim, este produto educacional, que se constitui em um Plano de Formação 

Continuada, objetiva contribuir com a Coordenadoria Geral de Ensino Fundamental, a CGEF, 

da SEMED-Maceió, na elaboração de um programa de formação continuada para 

pedagogos(as) que atuem no ensino de Ciências da Natureza nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, compartilhando com cada um(a) deles(as) as reflexões necessárias à prática 

docente, desde o chão da escola. 
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2 A PERSPECTIVA CTSA 

 

Imaginemos um imenso guarda-chuva; nele, está escrito CTSA, que significa: 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Esse guarda-chuva é tão grande, que abriga 

assuntos dos mais variados: a construção de uma casa, um passeio com o cachorro, o preparo 

de uma receita de família, as eleições para Presidência da República – e, por aí, vai! Por isso, 

essa perspectiva passa longe de ser apenas “um ramo da Educação em Ciências” (MARTINS, 

2020, p. 14), podendo ser uma nova forma de enxergar a vida como ela acontece, todos os dias, 

na nossa comunidade. 

Na perspectiva CTSA é possível imaginar que uma unidade de ensino – e, mais 

especificamente, o dia a dia das salas de aula, seja um espaço que acolha a todos os envolvidos 

no processo de ensino-aprendizagem, para que se posicionem, criticamente, diante de 

problemas comuns, que os afetem. E é aqui que podemos perceber a importância de uma sólida 

formação continuada. 

Mas, o que é necessário para que eu, enquanto sujeito nesse processo me posicione, 

criticamente? 

Primeiro, eu preciso pensar criticamente. E, pensar criticamente, nas palavras do 

professor Paulo Freire, é “pensar sobre o fazer” (FREIRE, 1996, p. 39), o que dá a ação 

pedagógica seus objetivos e sentido de existir. A autoavaliação diária, permite que nós, 

pedagogos(as), possamos, alinhar e realinhar as nossas estratégias, tantas vezes quanto forem 

necessárias, na tentativa de compartilhar, entre os educadores e com os alunos, as ideias e 

conceitos que guiam, que norteiam a prática pedagógica, a prática em sala de aula. 

Para isso, não vamos pensar sobre Ciência, Tecnologia, Sociedade ou Ambiente, de 

forma isolada. Queremos olhar para a nossa realidade de forma conectada, interligando tudo e 

todos. Assim, vamos mergulhar nessa perspectiva, que, mesmo sendo um campo de estudo em 

construção, pode contribuir muito com a formação continuada de pedagogos(as) para o ensino 

de Ciências da Natureza. 

A perspectiva CTSA é, como apontam alguns autores, um caminho alternativo  ao 

modelo atual de ensino das Ciências. Isso, porque tem como “missão central, até a data de hoje, 

a de expressar a interpretação da ciência e da tecnologia como um processo social” 

(CHRISPINO, 2017, p. 06), ou seja, não vê sentido em estudarmos e ensinarmos Ciências ao 

longo de toda uma vida escolar, sem que os conhecimentos construídos afetem direta ou 

indiretamente a nossa vida em comunidade. Nela, vamos entender que ações locais estão muito, 
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mas muito ligadas a questões globais e vice-versa: as ações globais influenciam – e muito! - 

nas nossas comunidades. 

Vamos pensar, ao longo de nossos encontros, na desconstrução de uma ideia destorcida 

de Ciência que nunca falha, que somente é usada para o bem, ou que pouco tem a ver com as 

diversas situações do nosso cotidiano. Não queremos reproduzir a ideia de que o currículo do 

ensino de Ciências da Natureza seja apenas uma lista de conteúdos, sem maior significado para 

a vida fora da escola. 

A perspectiva CTSA entende que nenhuma Ciência é neutra, pois todo conhecimento 

desenvolvido e empregado na produção de algum novo produto quer atender a uma necessidade 

específica e, por isso, tem intenções mais ou menos conhecidas que obedecem, é claro, as 

convicções, as crenças e os valores de quem as produziu. Por meio da Educação, podemos nos 

beneficiar de todo conhecimento produzido cientificamente e, assim, nos posicionarmos frente 

aos assuntos de nosso interesse. 

Neste Plano de Formação Continuada, vamos conhecer as contribuições da perspectiva 

CTSA para “uma melhor compreensão da Ciência e da Tecnologia em seu contexto social, 

incidindo nas inter-relações entre os desenvolvimentos científico e tecnológico e os processos 

sociais.” (ibidem). A partir da reflexão coletiva, vamos tentar desenvolver a “capacidade de 

interpretar, ao menos de forma geral, questões controvertidas relacionadas aos impactos sociais 

da Ciência e da Tecnologia e a qualidade das condições de vida de uma sociedade cada vez 

mais impregnada de Ciência e, sobretudo, de Tecnologia” (ACEVEDO, VÁZQUEZ E 

MANASSERO, 2001, p. 18). 

 

3 O PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

 Este plano de formação continuada é um produto educacional que deriva da pesquisa 

intitulada “O Lugar da perspectiva Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente no processo 

formativo de pedagogos(as) para o ensino de Ciências da Natureza” e pretende reunir técnicos 

formadores da rede pública municipal de Maceió, que atuem no âmbito da formação continuada 

de pedagogos(as); a esses(as) pedagogos(as) compete o ensino de Ciências da Natureza nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 Para isso, propomos uma sequência de 5 encontros semanais com os técnicos 

formadores; cada um terá a duração de 3 horas, em formato híbrido, totalizando 15 horas de 

formação. Vamos aproveitar os encontros remotos para conhecer a base teórica e os conceitos 
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de perspectiva CTSA apresentados por alguns autores. Já os encontros presenciais deverão ser 

mais dinâmicos, com mais interação entre os participantes. 

 Queremos, em cada um desses encontros, abordar temas atuais, que vão, desde a vida 

cotidiana, até o cenário internacional. O que o preparo de uma receita, a fila no posto de saúde, 

a pandemia e a guerra têm em comum? Todos esses assuntos podem ser pensados e discutidos 

por meio da perspectiva CTSA. E mais: todos podem ser trazidos para a formação continuada, 

para as escolas, para as salas e para as aulas de Ciências da Natureza! Dessa forma, os alunos 

também poderão se sentir confiantes para formar suas opiniões e manifestá-las aos colegas e 

familiares. 

 

3.1 Ementa da Formação 

 

1º ENCONTRO 

Título da ação formativa: Quem sou eu na fila da Educação? 

Carga horária: 3h. 

Modalidade: Presencial. 

Objetivo Geral: Refletir sobre a identidade e o papel do professor no ensino de Ciências 

e sobre as bases conceituais da perspectiva CTSA. 

Metodologia: Roda de conversa; explanação sobre as bases conceituais da perspectiva 

CTSA; 1º momento da Oficina de Compostagem. 

Avaliação: Questionário via Google Forms; escuta dos sujeitos participantes e 

autoavaliação. 

 

 O primeiro encontro deste plano de formação continuada deve ser presencial. Nele, 

poderemos nos conhecer, ter nossas primeiras impressões, compartilhá-las e assim, ficarmos à 

vontade para participar dos próximos encontros. 

 A nossa abertura se parece com uma Roda de Conversa, mas, na verdade, é um exercício 

de apresentação mútua, que não se resume as nossas concepções ou as nossas práticas de ensino 
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de Ciências da Natureza, mas vai além disso, pois poderemos refletir e expor a forma como nos 

enxergamos no árduo ofício de educadores. 

 Nesse primeiro momento, haverá uma apresentação das bases conceituais da perspectiva 

CTSA. Gostaríamos de saber se vocês conhecem (ou o quanto conhecem) essa perspectiva, o 

que é muito importante para que nós saibamos de onde temos que partir e onde podemos chegar 

ao longo da nossa formação. 

 Para começarmos colocando “a mão na massa”, teremos o 1º momento da Oficina de 

Compostagem: a montagem de uma caixa simples que lá no nosso último encontro vai dar o 

que falar! 

 Por fim, vamos avaliar o primeiro encontro, por meio de um questionário bem simples, 

cujo objetivo seja perceber as impressões dos técnicos formadores sobre o primeiro encontro e, 

além disso, sobre a perspectiva CTSA. Vamos finalizar esse encontro compartilhando algumas 

das nossas reflexões. 

 

2º ENCONTRO 

Título da ação formativa: A Ciência nossa de cada dia. 

Carga horária: 3h. 

Modalidade: Remota. 

Objetivo Geral: Refletir, junto aos sujeitos participantes, sobre eventos cotidianos, os 

problemas que eles representam e suas possíveis soluções. 

Metodologia: Jogo “Fato ou Fake”; reprodução de vídeos e reportagens, apresentação 

de projetos pioneiros. 

Avaliação: Participação em fórum; escuta dos sujeitos participantes e autoavaliação. 

 

 O segundo encontro será realizado no formato remoto, em plataformas digitais, como, 

por exemplo, o Google Meet ou o Zoom, dependendo do que for mais acessível a vocês. Nesse 

encontro, vamos voltar a nossa atenção para eventos do dia a dia que, por acaso, vocês tenham 

assistido no noticiário ou acessado em sites de notícias. Para isso,  preparamos um jogo de “Fato 
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ou Fake” onde cada um dos participantes poderá opinar e defender sua opinião, refletindo sobre 

ela e sobre os diversos sentidos que ela faz no âmbito individual ou coletivo. Compartilhar essas 

opiniões podem suscitar muitos questionamentos, em um debate bem interessante! Por meio de 

vídeos e reportagens, vamos, ainda, pensar sobre eventos da atualidade: o que tal evento 

significa para a Sociedade? E para a nossa comunidade, especificamente? Ou: se tal evento se 

traduz em um problema, que tipos de soluções parecem ser possíveis? Quem deve se envolver 

na sua resolução? Que tipos de esforços esses problemas demandam dos envolvidos? 

 Eventos recentes (de cunho científico, tecnológico, social ou ambiental), podem ser 

recorrentes na história do nosso bairro, cidade ou mesmo do nosso País. Que soluções foram 

dadas a esses problemas, anteriormente? Que soluções podem ser dadas, atualmente, com o uso 

de todos os recursos tecnológicos que conhecemos? 

 Por fim, vamos avaliar o segundo encontro, por meio de participação em fórum on-line; 

além disso, eu quero ouvir sobre as impressões que vocês tiveram. Vamos finalizar esse 

encontro compartilhando algumas das nossas reflexões. 

 

 3º ENCONTRO 

Título da ação formativa: Pedagogos(as), uni-vos! 

Carga horária: 3h. 

Modalidade: Remota. 

Objetivo Geral: Refletir sobre o processo formativo de pedagogos(as), articulando-o às 

demandas do ensino de Ciências da Natureza; construir propostas para a estrutura da 

formação continuada na Rede Municipal de Maceió. 

Metodologia: Debate, formação de GT’s. 

Avaliação: Escuta dos sujeitos participantes e autoavaliação. Participação na elaboração 

de uma proposta de formação continuada. 

 

 Neste encontro remoto, vamos relacionar os eventos debatidos no encontro anterior com 

o ensino de Ciências da Natureza e refletir sobre ele. Alguns questionamentos nos levarão a 
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pensar sobre Ciência e sua importância para a Sociedade, bem como sobre a Escola, o ensino 

e, principalmente, sobre o nosso papel enquanto pedagogos(as). 

 A formação dos(as) pedagogos(as) é suficiente para torná-lo(a) capaz de ministrar o 

ensino de Ciências da Natureza? Esse ensino, em seus modelos atuais, dá conta de atender ao 

perfil dos estudantes nativos digitais? Fundamentar o ensino, articulá-lo, compreender seus 

objetivos e caráter social nos levará ao centro de interesse deste plano de formação: a 

perspectiva CTSA. 

 Vamos debater a formação inicial e continuada dos(as) pedagogos(as), buscando 

organizar os limites e as possibilidades da prática pedagógica, bem como de suas demandas 

atuais. Os GT’s (Grupos de Trabalho) poderão abordar as especificidades do ensino de Ciências 

da Natureza e apresentar propostas para a estrutura da formação continuada na Rede Municipal 

de Maceió. 

 Por fim, a avaliação deste terceiro encontro será feita por meio da participação dos 

técnicos formadores na elaboração de uma proposta de formação continuada. É um trabalho 

árduo e, talvez, bem comprido, mas que deve ter início entre os formadores. Vocês, melhor que 

ninguém, conhecem a realidade dos pedagogos(as) e do ensino de Ciências da Natureza na Rede 

Municipal. Avante! 

 

  

4º ENCONTRO 

Título da ação formativa: Nós, aqui e agora. 

Carga horária: 3h. 

Modalidade: Presencial. 

Objetivo Geral: Compreender as diferenças entre o ensino de Ciências em seu modelo 

atual e o ensino de Ciências na perspectiva CTSA. 

Metodologia: Dinâmica de jogos, Roda de conversa, abertura da caixa de compostagem 

e encerramento. 

Avaliação: Elaboração de relato de experiências; escuta dos sujeitos participantes e 
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autoavaliação. 

 

  Esse momento será muito importante para que possamos ter clareza sobre as diferenças 

entre o ensino de Ciências em seu modelo tradicional e o ensino de Ciências na perspectiva 

CTSA: características, estratégias e métodos. Por isso, organizamos um jogo de “Cada Coisa 

em seu Lugar”, em que os participantes receberão algumas fichas com características do ensino 

de Ciências da Natureza em seus modelos atuais e outras na perspectiva CTSA. As fichas 

deverão ser colocadas em caixas distintas, de acordo com as características nelas descritas. 

 A percepção da diferença entre essas características poderá garantir que, assim, teremos 

condição de escolher como queremos conduzir o processo de ensino de Ciências da Natureza 

em nossa prática diária, nossa prática docente. 

 Neste quarto encontro, os técnicos formadores ficarão com a responsabilidade de 

elaborar um relato sobre as experiências vividas na trajetória da formação continuada. Essas 

experiências nos farão compreender mais um pouco sobre as perspectivas adotadas até agora 

na Rede; além disso, vamos conversar um pouco: quero ouvir sobre suas impressões. Vamos 

finalizar esse encontro compartilhando algumas das nossas reflexões. 

  

 

5º ENCONTRO 

Título da ação formativa: Daqui pra frente tudo vai ser diferente 

Carga horária: 3h. 

Modalidade: Presencial. 

Objetivo Geral: Planejar o futuro da formação continuada na Rede Municipal de 

Educação. 

Metodologia: Leitura e compartilhamento de relatos; Roda de conversa, abertura da 

caixa de compostagem e encerramento. 

Avaliação: Escuta dos sujeitos participantes e autoavaliação. 
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 O último encontro deste Plano de Formação continuada também é presencial. Será o 

encerramento de um ciclo de encontros, cujo objetivo foi o de levar vocês,  técnicos formadores, 

a localizarem a sua prática, repensando-a continuamente. Para isso, vamos ler e compartilhar 

as experiências contidas nos relatos elaborados, pensando e repensando a perspectiva CTSA 

como uma nova forma de enxergar a vida e as relações sociais como as conhecemos. Vamos 

propor algumas metas e prazos para que a formação continuada de pedagogos(as) para o ensino 

de Ciências da Natureza na Rede Pública Municipal de Maceió seja, muito em breve, uma 

realidade. 

 Ainda nesse encontro, vamos abrir as caixas de compostagem, analisando o material ali 

depositado, seu aspecto e transformação! O que essa prática nos ensina? De que forma pode 

afetar a forma como ensinamos Ciências da Natureza? 

 Por fim, encerramos nossa participação, mas não a nossa contribuição para que os(as) 

pedagogos(as) da Rede recebam a formação continuada necessária para lidar com tão nobre 

tarefa: a de lidar com o ensino de Ciências da Natureza. 
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4 CONCLUSÃO 

 

 De acordo com o professor Paulo Freire (1996), “ensinar exige a convicção de que a 

mudança é possível” (p. 74). Concordar com ele, Freire, nos coloca de frente a urgência da 

nossa própria existência, extrapolando a prática pedagógica, pois a forma como acessamos à 

informação, atualmente, não nos permite expectar, somente, sendo, desse mundo, apenas 

observadores, antes, sendo dele sujeito, podemos nele intervir – adaptando-nos a ele, 

transformando-nos com ele. 

Nesse sentido é que somente transformando a forma como percebemos o mundo, 

poderemos transformar nossa existência, nele. E essa transformação é tanto individual como 

coletiva! Para Freire, é o posicionamento a favor da transformação e da mudança quem confere 

a todos nós a responsabilidade da construção de um conhecimento sobre a realidade e, mais do 

que isso, sobre nós mesmos. 

A educação genuína, libertadora, não compactua com qualquer suposta neutralidade; 

não podemos nos esquivar, “como se misteriosamente, de repente, nada tivéssemos com o 

mundo, um lá fora e distante mundo, alheado de nós e nós dele” (idem). Essa suposta 

neutralidade, é, inclusive, a nossa crítica mais forte ao ensino de Ciências em seu modelo atual 

que, esvaziado de seu caráter social, aliena, separa, distorce. A essência libertadora da Educação 

vai à contramão disso. 

 

Viva Paulo Freire! 

 


