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É

com grande alegria que trazemos o primeiro volume da Revista Controvérsias a você
leitor. Nossa intenção é que os assuntos abordados neste volume, fomente discussões
sobre questões científicas e tecnológicas, alinhadas a uma perspectiva educacional.

A todo momento, nossa sociedade sofre influência do desenvolvimento científico e tecnológico, por isso, é importante que as pessoas sejam alfabetizadas sobre a Ciência e a Tecnologia
por meio de uma educação crítica, humanista e ética. Dessa forma, discutiremos a partir da
perspectiva educacional Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), o ensino de Ciências, a fim de
proporcionar aos docentes um (re) pensar de sua prática pedagógica.
Investir na formação continuada de um professor crítico, autônomo e reflexivo, é uma
alternativa para superação de um ensino descontextualizado, disciplinar e conteudista.
Dessa forma, nesta edição apresentamos uma reflexão sobre o Ensino de Ciências em articulação com a perspectiva educacional CTS e exibimos uma proposta de formação continuada para professores.
Caso queira fazer um elogio ou oferecer críticas e sugestões, procure-nos pelos nossos contatos. Boas controvérsias!
Professor Richard Alves e Professora Giselle Rôças
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VERSÃO REVISTA DIGITAL
A Revista Controvérsias é um produto educacional originado da dissertação de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências
apresentada ao Programa de Pós-graduação Stricto Senso em Ensino de Ciências
do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), campus
Nilópolis. A dissertação intitulada “Oficina
sobre CTS para professores por meio da técnica de controvérsia controlada” foi desenvolvida por Richard Alves e orientada pela
professora Dra.Giselle Rôças com o objetivo geral de promover um ambiente de formação continuada para fomentar o uso da
perspectiva CTS no ensino, integrando-o na
prática dos professores de ciências de uma
escola de Paracambi.
Esta revista tem como única finalidade a
divulgação de uma oficina sobre CTS para
professores, como proposta de formação
continuada. As imagens utilizadas foram
compiladas da internet e apresentam as
fontes identificadas, já os vídeos que mostram os sujeitos da pesquisa são exibidos
com a autorização das participantes do estudo. Colocamo-nos à disposição para eventual correção de créditos.
Imagem da capa: https://goo.gl/gAJvh6
Imagem da contracapa: https://goo.gl/g9Rfz6
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CIÊNCIAS EM
CONSTRUÇÃO
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Imagem: https://goo.gl/ReAVBp

Nos dias de hoje é fundamental que o cidadão tenha acesso aos conhecimentos científicos e tecnológicos, e seja instrumentalizado a participar das decisões que afetam
o nosso planeta.
Quando olhamos a nossa volta, percebemos que há uma variedade de aparatos tecnológicos presentes no nosso dia a dia, tais
produtos da tecnologia chegam por meio
de um marketing que muitas vezes nos ce-

gam sobre seus impactos à humanidade.
Entretanto, em uma sociedade capitalista,
movida pelo lucro, é preciso desenvolver
um olhar crítico para todas as coisas que
nos chegam, pois habitamos o mesmo planeta e o que acontece a ele, afeta todos os
seus habitantes.

Imagem: https://goo.gl/CK2Xux

Devemos estar atentos sobre o fato das descobertas da ciência e da tecnologia criarem
soluções ou problemas para sociedade. Os
aparatos tecnológicos são apenas produtos
da ação humano e cada um decide o que
fazer com eles, por isso, avaliar o desenvol-

vimento científico e tecnológico é de nossa
responsabilidade pessoal e social, cabendo a
população uma educação científica e tecnologia, que possibilite a todos entender que os
benefícios e os prejuízos que estão oferecendo à humanidade.
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FOGO: A
DESCOBERTA
QUE MUDOU A
HUMANIDADE

https://www.youtube.com/watch?v=MZc-vkJIHdU&t=15s

A TECNOLOGIA
NO MUNDO

https://www.youtube.com/watch?v=CD1FHjgMc2Y

CONSEQUÊNCIAS
DO AVANÇO
TECNOLÓGICO

https://www.youtube.com/watch?v=Z-S4WO-PMfY&t=22s
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TEXTO COMPLEMENTAR

CIÊNCIA E TECNOLOGIA:
Transformando a relação
do ser humano com o mundo
Rosemari Monteiro Castilho Foggiatto Silveira
Walter Antonio Bazzo

Apesar de todos os benefícios que a ciência
moderna e a tecnologia têm proporcionado
aos seres humanos, vem crescendo o discurso crítico sobre o risco que elas podem causar no cenário da sociedade moderna, embora seja um assunto controvertido já que
trata do risco e não do progresso.
Numa sociedade em que o desenvolvimento científico-tecnológico tornou-se hegemônico é fundamental refletir sobre a tecnologia numa outra perspectiva. O que temos
visto é que o progresso tecnológico não tem
atendido às necessidades básicas da população e sim tem servido para a promoção
de interesses de poucos como estratégia
do sistema capitalista. Entendemos que as
prioridades que os governantes têm dado à
tecnologia tem que ser revista na busca da
promoção humana, visando melhorar a qualidade de vida da população, fato que não
ocorre efetivamente.

tempo em que garante o lucro de um seleto
grupo de empresas.
Se visarmos ao bem-estar geral e não ao lucro máximo, devemos mudar o critério para
o desenvolvimento científico-tecnológico e,
consequentemente, o econômico. É necessário haver uma modificação radical do lugar
da ciência na sociedade, de forma a abrir as
portas do mundo científico e tecnológico a
toda a população e não somente a uma “elite”, vinda das classes dirigentes ou por eles
selecionada, que tem tido o monopólio da ciência desde o início da civilização.

Poderíamos dizer então que o crescimento
da importância do conhecimento e a aceleração na produção de inovações faz com
que as assimetrias e desigualdades sociais
estejam propensas a agravar-se na mesma
velocidade, ficando mais difícil superá-las e
exigindo cada vez mais esforços na tentativa
de revertê-las.

O desenvolvimento cientifico-tecnológico
deve ser encorajado a florescer e a progredir levando em consideração o bem-estar do
povo e não somente o econômico como acontece nos dias de hoje. Um desenvolvimento
científico-tecnológico com responsabilidade
social deve se voltar para as tarefas práticas,
não pode ser dirigido de acordo com os velhos sistemas econômicos, políticos e moral.
Implica ter um nível de responsabilidade
individual e coletiva muito mais acentuado
que o dos tempos anteriores. Por isso, a necessidade de se proporcionar a toda população uma educação científica e tecnológica,
pois a ausência de tais conhecimentos induz
à ausência de responsabilidade.

Nos últimos anos, a pesquisa básica tem
concentrado seus esforços em campos muito distantes das necessidades cotidianas da
sociedade. A ciência e a tecnologia visam
atender às necessidades das classes dominantes e dos governos que representam
empresas poderosas, de modo que somente
uma pequena parcela da população pode
usufruir de seus serviços e inovações, acentuando a desigualdade social, ao mesmo

Considerando a problemática do desenvolvimento científico e tecnológico para que
ela seja menos excludente, é necessário
que se leve em conta os reais problemas da
população, os riscos técnico-produtivos e a
mudança social. Por isso, faz-se necessário
ter uma visão interativa e contextualizada
das relações entre ciência, tecnologia, e sociedade e, muito especialmente, nas políticas públicas mais adequadas para gestionar
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as oportunidades e perigos que envolvem
uma mudança tecnológica, ou seja, a questão não é tanto se a ciência e a tecnologia
são boas ou não, mas sim se podem melhorar e como dentro de um contexto socioambiental harmônico?
Em vista disso, nos anos de 1960 e 1970 nos
países desenvolvidos, começou a se manifestar o movimento CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) através da comunidade
acadêmica que, insatisfeita com a concepção tradicional da ciência e da tecnologia e
preocupada com os problemas políticos e
econômicos decorrentes do desenvolvimento científico-tecnológico e com os movimentos sociais de protestos, começou a buscar
análise e estudos na área de CTS; os quais,
são muito recentes no Brasil. Tal movimento nasceu com caráter crítico, tanto em relação à visão essencialista da ciência e da
tecnologia, bem como com a visão interdisciplinar entre as diversas áreas do conhecimento, incentivando o questionar das certezas absolutas sobre a ciência, desvelando
a sua não neutralidade e tomando decisões
mais coerentes em relação aos problemas
nos quais os conhecimentos científicos
estejam presentes.
Por isso, destaca-se a importância da sua inserção, mais do nunca, também no ambiente
educacional de forma a propagar uma educação mais eficaz a fim de modificar com rapidez um sistema de desenvolvimento científico-tecnológico que acumula, a cada dia

mais riqueza para uns poucos e miséria para
a grande maioria. É necessária uma mudança de atitude, de comportamento para construir o mundo que desejamos e, para isso,
é indispensável proporcionar a todos uma
educação contextualizada com a dimensão
social da ciência e da tecnologia.
Nesse sentido a educação CTS é uma inovação que tem a intenção de promover uma
ampla alfabetização científico e tecnológica
(ACT) numa perspectiva ampliada (o modelo interacionista) de maneira que os cidadãos tenham condições de tomar decisões
responsáveis, no que se refere às questões
tecnológicas predominantes na sociedade
contemporânea, como por exemplo: a contaminação ambiental, o esgotamento dos recursos naturais, a ameaça da guerra nuclear, a liberação de organismos geneticamente
manipulados, a deterioração da qualidade
de trabalho tendo como causa a automatização, entre outros.
Referência:
SILVEIRA, R. M. C. F.; BAZZO, W. A. Ciência e Tecnologia: transformando o homem
e sua relação com o mundo. Revista Eletrônica Gestão Industrial, UTFPR, v. 02, p. 6886, 2006.
Texto completo:
http://www.uel.br/grupo-estudo/processoscivilizadores/portugues/sitesanais/anais9/
artigos/workshop/art19.pdf

O que vem a ser Alfabetização Científica?
A Alfabetização Científica será concebida como um processo que
deve articular: domínio do vocabulário, simbolismos, fatos, conceitos, princípios e procedimentos da ciência; as características
próprias do “fazer ciência”; as relações entre ciência, tecnologia,
sociedade e ambiente e suas repercussões para atender a complexidade do mundo possibilitando, assim, às pessoas, atuar, avaliar
e até transformar a realidade.
PNAIC 2015, CADERNO 8, p. 7
Imagem: https://goo.gl/YyB2Fz
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O Ensino de Ciências pode contribuir com a alfabetização científica quando problematiza o
conteúdo curricular, promove debate em torno de questões políticas, econômicas, sociais,
ambientais, éticas, desenvolvendo o senso crítico do aluno, preparando-o para julgar os
avanços que a ciência e a tecnologia trazem para a sociedade em que vivemos.

Imagem: https://goo.gl/4PH41a

No entanto, o Ensino de Ciências que se
apresenta aos alunos, em sua maior parte,
vem sendo realizado nas escolas por meio
da memorização de nomenclaturas, os tópicos curriculares estão descontextualizados
da realidade dos estudantes e problemas
políticos, econômicos, sociais e ambientais
quando apresentados, dificilmente são debatidos em sala de aula.

Imagem:
https://goo.gl/2iYjC2

Por isso, várias propostas alternativas a esta
tradicional concepção de ensinar Ciências,
têm surgido visando o desenvolvimento do
Ensino de Ciências baseado em práticas interdisciplinares, dialógicas e investigativas,
que contextualize o conteúdo curricular
com o cotidiano do aluno, estimulando assim, sua conscientização.

Imagem:
https://goo.gl/jTR8Hd

Por este ângulo, apresentamos a perspectiva educacional Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS)
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O ENSINO DE
CIÊNCIAS EM UMA
PERSPECTIVA CTS
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CTS
Imagem:
https://goo.gl/zMryaX

Imagem:
https://goo.gl/ysjjPJ

Imagem:
https://goo.gl/JkQZ1m

A tríade CTS estuda as relações compostas
pela Ciência, Tecnologia e Sociedade, compreendendo os benefícios e os prejuízos que
o desenvolvimento científico e tecnológico
podem causar à humanidade.
A abordagem CTS no Ensino de Ciências tem
como foco desenvolver a criticidade nos estudantes para o uso consciente dos recursos
naturais e tecnológicos.

Imagem: https://goo.gl/7MC2Rg

A discussão das relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade é uma possibilidade de
educação científica para além da memorização de conceitos e fórmulas. É a leitura crítica da realidade natural, tecnológica e social
rumo a uma ciência mais humanizada.

Imagem: https://goo.gl/hxRybx
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TEXTO COMPLEMENTAR

SOCIEDADE
Wildson Luiz Pereira dos Santos
Eduardo Fleury Mortimer
Os currículos de CTS se articulam em torno
de temas científicos ou tecnológicos que são
potencialmente problemáticos do ponto de
vista social (AIKENHEAD, 1994a; RAMSEY,
1993; RUBBA, 1991; THIER, 1985). Segundo
RAMSEY (1993), um tema social relativo à
ciência e tecnologia deveria ter sua origem
nessas atividades e envolver um problema
em torno do qual existam diferentes possibilidades associadas a diferentes conjuntos de
crenças e valores.
Nas discussões desses temas, seria importante que fosse evidenciado o poder de influência que os alunos podem ter como cidadãos, bem como as questões éticas e os
valores humanos relacionados à ciência e à
tecnologia. Dessa maneira, os alunos poderiam ser estimulados a participar democraticamente da sociedade por meio da expressão de suas opiniões (LÓPEZ e CEREZO, 1996;
SOLOMON, 1988; RAMSEY, 1993; SOLOMON,
1993b; WAKS, 1990).
Isso poderia ser feito, por exemplo, levando-se os alunos a perceberem o potencial de
atuar em grupos sociais organizados, como
centros comunitários, escolas, sindicatos,
etc. Pode-se mostrar o poder do consumidor
em influenciar o mercado, selecionando o
que consumir. Além disso, as discussões das
questões sociais englobariam os aspectos
políticos, os interesses econômicos, os efeitos da mídia no consumo, etc. Questões dessa natureza propiciarão ao aluno uma compreensão melhor dos mecanismos de poder
dentro das diversas instâncias sociais.
RAMSEY (1993) apresenta três critérios para
identificar um tema social relativo à ciência:
(1) se é, de fato, um problema de natureza
controvertida, ou seja, se existem opiniões
diferentes a seu respeito; (2) se o tema tem
significado social e (3) se o tema, em alguma
dimensão, é relativo à ciência e à tecnologia.
Alguns autores, como MERRYFIELD (1991),
defendem a inclusão, no currículo, de temas
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globais. Tais temas são caracterizados por
afetar a vida das pessoas em várias partes do
mundo e por não serem passíveis de compreensão ou tratamento adequado somente em
contextos local ou nacional. MERRYFIELD
(1991) apresenta os seguintes exemplos de
temas globais: (1) temas ambientais; (2) saúde e população; (3) questões econômicas; (4)
transporte e comunicação; (5) alimentos e
fome; (6) energia e (7) questões militares.
Há divergências quanto à seleção de temas
globais ou regionais. Para RAMSEY (1993),
a questão central está no grau de problematização social do tema. Ainda que não
diretamente relacionadas aos problemas da
educação científica e tecnológica, as contribuições de Paulo Freire ajudam a clarear aspectos relativos à discussão dos temas a serem priorizados no currículo. FREIRE (1987)
discute que a conscientização do indivíduo
ocorre por meio do diálogo com suas condições de existência, o qual se traduz, numa
proposta de educação libertadora, por meio
do uso de “temas geradores”. Os temas, que
têm sua origem na situação presente, existencial, concreta dos educandos e refletem
as suas aspirações, organizam o conteúdo
programático. Como diz FREIRE (1987): “É
na realidade mediadora, na consciência
que dela tenhamos, educadores e povo, que
iremos buscar o conteúdo programático da
educação” (: 87). O tema se origina, então,
nas relações dos homens com o mundo. A
sugestão de FREIRE é que se parta de situações locais para a análise de problemas
nacionais e regionais (FREIRE, 1996). BOFF
(1996), em sua cosmovisão ecológica, considera que: “O bem comum particular emerge
a partir da sintonia e sinergia com a dinâmica do bem comum planetário e universal” (:
61). Nesse sentido, poderia ser proposta uma
abordagem a partir de problemas locais que
se articulassem com a dimensão global.
Os temas, geralmente abordados em cursos
de CTS, foram agrupados por TOWSE (1986)
nas seguintes áreas: (1) saúde; (2) alimenta-

ção e agricultura; (3) recursos energéticos; (4)
terra, água e recursos minerais; (5) indústria
e tecnologia; (6) ambiente; (7) transferência
de informação e tecnologia e (8) ética e responsabilidade social. Já BYBEE (1987) (ver
também BYBEE E MAU, 1986) identificou os
seguintes temas centrais de cursos CTS: (1)
qualidade do ar e atmosfera; (2) fome mundial e fontes de alimentos; (3) guerra tecnológica; (4) crescimento populacional; (5) recursos hídricos; (6) escassez de energia; (7)
substâncias perigosas; (8) a saúde humana e
doença; (9) uso do solo; (10) reatores nucleares; (11) animais e plantas em extinção e (12)
recursos minerais.
No contexto brasileiro, poderiam ser discutidos temas como: (1) exploração mineral e
desenvolvimento científico, tecnológico e
social. Questões atuais como a exploração
mineral por empresas multinacionais, a privatização da Companhia Vale do Rio Doce,
as propostas de privatização da Petrobrás,
etc. são alguns exemplos de possibilidades
nesse tema; (2) ocupação humana e poluição
ambiental, na qual seriam discutidos os problemas de ocupação desordenada nos grandes centros urbanos, o saneamento básico,
a poluição da atmosfera e dos rios, a saúde
pública, a diversidade regional que provoca o êxodo de populações, a questão agrária; (3) o destino do lixo e o impacto sobre o
ambiente, o que envolveria reflexões sobre
hábitos de consumo na sociedade tecnológica; (4) controle de qualidade dos produtos
químicos comercializados, envolvendo os
direitos do consumidor, os riscos para a saú-

de, as estratégias de marketing usadas pelas
empresas; (5) a questão da produção de alimentos e a fome que afeta parte significativa da população brasileira, a questão dos alimentos transgênicos; (6) o desenvolvimento
da agroindústria e a questão da distribuição
de terra no meio rural, custos sociais e ambientais da monocultura; (7) o processo de
desenvolvimento industrial brasileiro, a dependência tecnológica num mundo globalizado; nesse tema poderia ser discutida, por
exemplo, a exportação de silício bruto ou
industrializado; (8) as fontes energéticas no
Brasil, seus efeitos ambientais e seus aspectos políticos; (9) a preservação ambiental, as
políticas de meio ambiente, o desmatamento. Vários desses temas fazem parte atualmente dos currículos de Geografia. Todavia,
dado o forte componente científico e tecnológico deles, é importante que sejam explorados também na área de Ciências e suas
Tecnologias, de preferência numa abordagem interdisciplinar junto com a Geografia
e outras disciplinas.
Referência:
SANTOS, W. L. P.; MORTIMER, E. F. (2002).
Uma análise de pressupostos teóricos da
abordagem C-T-S (Ciência – Tecnologia – Sociedade) no contexto da educação brasileira.
ENSAIO - Pesquisa em Educação em Ciências, v. 2, n. 2, p. 1-23, 2002.
Texto completo:
http://ufpa.br/ensinofts/artigos2/
wildsoneduardo.pdf
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Dessa forma, a abordagem CTS encontra articulação com as ideais de Paulo Freire, contribuindo para um EC rumo por meio interdisciplinar, contextualizado e emancipador.
Os princípios fundamentais da filosofia de
Paulo Freire estão alicerçados na problematização e no diálogo, em que o educador
desafia o educando, promovendo um debate
sobre o assunto, a fim de gerar senso crítico
e conscientização.

Imagem:
https://goo.gl/CvvXx3

Imagem: https://goo.gl/tbGiSX

PAULO FREIRE
- O LEGADO DA
EDUCAÇÃO

https://www.youtube.com/watch?v=iKaIsHz1TVM
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O EC em consonância com uma abordagem CTS numa perspectiva humanística freireana,
faz o aluno desvendar a realidade por si, por meio de discussões e reflexões críticas que possibilita desvelar a condição humana, encontrando valores e alternativas para um caminho
possível. O professor tem o papel de mediador nesta construção do conhecimento, ele problematiza e estimula debates em torno de questões científicas e tecnológicas, utilizando temas
científico-tecnológicos.

Neste caminho, uma
alternativa para introduzir
debates políticos, econômicos,
sociais, ambientais, éticos,
entre outros, nas aulas de
ciências, é por meio da técnica
de controvérsia controlada.

Imagem: https://goo.gl/8xvz1w
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A TÉCNICA DE
CONTROVÉRSIA
CONTROLADA
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A técnica de controvérsia controlada parte de uma construção coletiva a partir de vários pontos de vista sob um determinado assunto, com uma abordagem interdisciplinar, ela está em
consonância com as perspectivas CTS e freireana. A participação nesta atividade, qualifica
os envolvidos na temática proposta, pois, o debate que os participantes realizam, por meio
de argumentações e contra argumentações, oferece a eles a possibilidade de (re) avaliar sua
posição diante do tema discutido e assim desenvolver um posicionamento crítico, visando à
formação cidadã, e consequentemente, sua alfabetização científica.

Imagem: https://goo.gl/m2tmQu

A construção de consenso que acontece por meio da técnica de controvérsia controlada, depende de regras previamente combinadas. Por isso, é importante que se respeite todas as
etapas para o bom desenvolvimento da atividade.
Levantar um problema, estabelecer a controvérsia e o papel de cada participante, debater a
temática e possibilitar um (re) pensar da temática diante de novas informações.

1

2

Imagem:
https://goo.gl/BPaJRx

3

Imagem:
https://goo.gl/acBXwY

4

Imagem:
https://goo.gl/xMgSsd

Imagem:
https://goo.gl/TYttXo

ETAPAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE
As etapas a seguir são sugeridas para organizar o antes, o durante e o depois da aplicação da
técnica de controvérsia controlada.
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ETAPA 1 - Organização da controvérsia
 A controvérsia pode ser apresentada a
partir de uma notícia jornalística, harmônica à realidade do aluno,

 Diante da temática sugerida, o professor
realiza um teste com questão (ões), para obter um diagnóstico inicial individual,

 O professor esclarece possíveis dúvidas, sobre conceitos básicos, que os alunos evidenciem,

 Após apresentar as ações que serão realizadas na técnica, o professor divide a turma
em equipes e entrega um roteiro, contendo
orientações para a aplicação da atividade.

Imagem:
https://goo.gl/9bjCZe

 O professor combina com os alunos um tempo de preparação até o dia de executar a técnica, uma ou duas semanas. Além disso, o professor entrega um material de estudo (notícia,
artigo, capítulo de livro, livro, entre outros) para cada equipe, como ponto de partida para a
construção dos personagens envolvidos na controvérsia.

ETAPA 2 – Estudo Prévio
 As equipes deverão realizar reuniões, separadamente, para organizar as informações que sustentarão sua defesa ou seu embate, diante das argumentações que possam
surgir no dia do debate,

 O material oferecido pelo professor como
ponto de partida, pode ser enriquecido pela
equipe por meio de novas informações que
apoiem suas teses,

 Cada equipe precisa preparar por escrito
possíveis argumentações e contra argumentações para nortear sua comunicação no dia
do debate.
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Imagem:
https://goo.gl/cfEjnQ

ETAPA 3 – Exposição dos pontos de vista de forma ordenada

Imagem: https://goo.gl/TvArZ4

pondem ao primeiro, segundo e terceiro
momentos, respectivamente, da vivência
dos participantes durante a técnica de controvérsia controlada.

textualiza a controvérsia por meio da leitura
de uma notícia jornalística ou declamando
um poema ou apresentando um vídeo, ou
utilizando qualquer material que sirva de
abertura para as discussões,

 Cada equipe escolhe um representante

 Cada equipe deverá apresentar de modo

 Esta etapa, a etapa 4 e a etapa 5, corres-

para atuar no debate, isso garante uma organização da atividade e os outros integrantes
constituem a plateia que observa o processo,

 Neste primeiro momento, o mediador escolhido pelo professor entre os alunos da
turma, passa a conduzir a atividade,

 Para iniciar a atividade, o mediador con-

ordenado e conduzido pelo mediador, sua
posição na controvérsia e tentar convencer
os demais,

 O tempo para apresentação de cada posição, pode ser em torno de cinco minutos, a
critério do professor e o fim deste momento
acontece quando, em igualdade de condições,
a última posição é apresentada.

ETAPA 4 – Debate entre os personagens criados para controvérsia
 Após a apresentação do ponto de vista
de cada personagem envolvido, é hora do
debate aberto, este é o segundo momento da técnica. O mediador conduzira este
momento, de modo que cada personagem
possa fazer uma pergunta para os outros
integrantes responderem,

 Para organização deste momento, o me-

Imagem:
https://goo.gl/ihiYVJ

diador deve garantir apenas uma pergunta
e limitar igualmente o tempo para a respectiva resposta, sem a possibilidade de
réplicas. Encerrada a sequência de perguntas e respostas entre os participantes da
controvérsia controlada, a plateia pode ter
a oportunidade de questionar algum integrante, se garantido o tempo previsto para
a dinâmica.
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ETAPA 5 – Interpretação pessoal

 Representa o último momento de vivência
na controvérsia controlada, neste momento
de pós debate, cada integrante que viveu a
técnica, tem a oportunidade de manifestar
publicamente sua opinião, diante de todas
as informações apresentadas, revelando se
mudou de opinião, se mantém a opinião sobre o assunto ou mesmo se está ainda em
processo de reflexão.

ETAPA 6 – Avaliação

Imagem:
https://goo.gl/cacuQP

Imagem: https://goo.gl/hDypLU

 Esta etapa acontece após aplicação da técnica de controvérsia controlada. Nesta etapa, já finalizada as discussões, o professor
propõe uma votação, para que todos, participantes da técnica e plateia, atuem manifestando sua posição a favor ou contrária
sobre o assunto discutido,

 Todos os alunos respondem a mesma
questão(ões), que o professor realizou
como diagnóstico inicial, assim o docente
pode analisar o impacto desta técnica naquela turma,

 O professor estimula comentários sobre
as argumentações, contra argumentações e
pontos de vista que foram apresentados pelos integrantes da atividade.
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Imagem:
https://goo.gl/vDKmvL

A OFICINA
SOBRE CTS PARA
PROFESSORES

A oficina sobre CTS, por meio da
técnica de controvérsia controlada, foi a vivência de um grupo de
professoras das séries iniciais da
educação básica, organizada em
cinco encontros, com o intuito de
promover formação continuada.
Para que este trabalho, sirva de
inspiração e estímulo a outros ambientes de formação continuada,
descreveremos e disponibilizaremos o material usado e coletado,
durante os encontros desta oficina.
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PRIMEIRO ENCONTRO
Objetivos: apresentar a evolução do Ensino de Ciências, a partir de meados do século
XX e apresentar o surgimento do movimento CTS.
O encontro começou com os informes sobre a pesquisa e seus objetivos, em seguida, foram
lançados os seguintes questionamentos: por que, para quem e como ensinamos determinados saberes?
Logo depois, promovemos uma reflexão, relacionando os acontecimentos mundiais de meados do século XX, com o intenso desenvolvimento científico e tecnológico, que os países
passaram a percorrer, por acreditar que este desenvolvimento era a fonte de riqueza e
bem-estar social à população. Com isso, as professoras, puderam perceber que este modelo
linear de desenvolvimento, trouxe consequências nem sempre positivas para o planeta, e
em virtude disso, começou a receber duras críticas, daqueles que se consideravam contrários aos avanços, sem limites, da Ciência e da Tecnologia (CT).
Neste momento, as docentes assistiram um
vídeo sobre o ataque americano à cidade
japonesa de Hiroshima, e após a exibição, foi apresentado o movimento Ciência,
Tecnologia e Sociedade (CTS) e suas tradições europeia e norte-americana, como
um polo de resistência. O intuito era problematizar as relações sobre CT, revelando implicações prejudiciais à sociedade e
incentivando a ação de políticas públicas
para instrumentalizar a população na participação democrática.
À vista disso, foi dito a elas, que os estudos
CTS seguiram três direções: pesquisa, políticas públicas e educação, sendo esta última
nosso foco de interesse.

MATERIAL PARA ENCONTRO
• Apresentação em Power Point I (Download)

VÍDEO – A ROSA
DE HIROSHIMA

https://youtu.be/GqG0LGN84SA
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Imagem:
https://goo.gl/ou8GLg

Artigos

 KRASILCHIK, M. Reformas e realidade: o caso do ensino de Ciências. São Paulo em
Perspectiva, São Paulo, v.14, n.1, p.85-93, 2000. Disponível: http://www.scielo.br/pdf/spp/
v14n1/9805.pdf

 PINHEIRO, N. A. M. Educação critíco-reflexiva para um ensino médio cientificotecnológico: a contribuição do enfoque CTS para o ensino-aprendizagem do conhecimento
matemático. Tese (Doutorado em educação Cientifica e Tecnológica) - Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, 2005. 306 p. Disponível: https://repositorio.ufsc.br/bitstream/
handle/123456789/101921/222011.pdf?sequence=1

 PINHEIRO, N. A. M.; SILVEIRA, R. M. C. F.; BAZZO, W. A. O contexto científico-tecnológico
e social acerca de uma abordagem crítico-reflexiva: perspectiva e enfoque. Revista
Iberoamericana de Educación, v.49, n.1, 2009. Disponível: http://rieoei.org/2846.htm

SEGUNDO ENCONTRO
Objetivos: problematizar o EC atualmente, demonstrar a perspectiva CTS para
este ensino e apresentar a técnica de controvérsia controlada.
Neste encontro problematizamos o Ensino
de Ciências (EC) tradicional, que valoriza a
transmissão de conceitos, a memorização
de nomenclaturas e terminologias, tópicos
curriculares descontextualizados com o cotidiano dos alunos e com os problemas políticos, econômicos e ambientais.
A partir daí, apresentamos a perspectiva
CTS ao EC, assim como situações, que envolvem relações CTS e o EC, a fim de mostrar o conteúdo curricular de forma contextualizada com o cotidiano do aluno e
com um potencial para a promoção de um
debate político, econômico e social em torno do assunto.
Imagem: https://goo.gl/MFmb8s
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Dessa forma, discutimos situações CTS, envolvendo conteúdos curriculares do EC,
para que o professor conhecesse a abordagem CTS no EC como uma possibilidade de
alfabetizar cientificamente o aluno e assim,
provocar conscientização e participação no
processo democrático da sociedade.

Imagem: https://goo.gl/H24c5V

Neste encontro também, apresentamos a
técnica de controvérsia controlada, por representar um exemplo de recurso pedagógico que pode contribuir com o professor, nas
discussões de temas tecnocientíficos, por
meio de um aprendizado prático e social da
tomada de decisão.
Imagem: https://goo.gl/LfFupA

Assim sendo, informamos que a técnica é
um exercício de escuta para os envolvidos,
que relaciona vários pontos de vista sobre
um determinado assunto, necessitando de
estudo prévio para que os participantes
criem argumentações e contra argumentações no momento do debate, estimulando
a reflexão, as discussões, a reavaliação de
posição quanto ao assunto tratado e uma
decisão.
O grupo de professoras foi separado em
dois, para que elas realizassem uma atividade prática por meio da técnica de controvérsia controlada. Combinamos que um
grupo faria a vivência da técnica no terceiro encontro e o outro grupo, apresentaria a
técnica no quarto encontro. Dessa forma, o
grupo elegeu uma professora para ser a me-
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diadora da técnica e o material para estudo
prévio foi disponibilizado, após organizarmos a participação de cada uma na técnica.
O primeiro grupo ficou responsável pela
controvérsia sobre a permissão ou a proibição da tecnologia pelo aluno em sala de
aula e o segundo grupo, sobre os interesses
da transposição do rio São Francisco. Cada
participante recebeu um roteiro, respectivo a cada temática, para auxiliar na organização da atividade proposta. Este roteiro
apresenta como título a questão que norteará a controvérsia, uma contextualização da
temática, o papel de cada participante no
momento da aplicação da técnica de controvérsia controlada, as regras da técnica
e um protocolo, para que cada participante
organize a construção do seu personagem.

MATERIAL PARA ENCONTRO
• Apresentação em Power Point II (Download)
• Roteiro para aplicação da técnica de controvérsia controlada – Grupo I (Download)
• Roteiro para aplicação da técnica de controvérsia controlada – Grupo II (Download)
Artigos:

 AIKENHEAD, G. S. What is STS science teaching? In: SOLOMON, J., AIKENHEAD, G. STS
education: international perspectives on reform. New York: Teachers College Press, p.47-59,
1994.

 AULER, D.; BAZZO, W. A. Reflexões para a implementação do movimento CTS no contexto
educacional brasileiro. Ciência & Educação, Bauru, v.7, n.1, p.1-13, 2001. Disponível em: http://
www.scielo.br/pdf/ciedu/v7n1/01.pdf

 NASCIMENTO, T.G.; LINSINGEN, I. von. Articulações entre o enfoque CTS e a pedagogia
de Paulo Freire como base para o ensino de ciências. Convergencia, v. 13, n. 42, Universidad
Autónoma del Estado de México, Toluca, p. 95-116, 2006. Disponível em: http://www.educadores.
diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/quimica/aticulacoes_enfoq_cts.pdf

 SANTOS, W. L. P. Educação Científica Humanística em uma Perspectiva Freiriana:
Resgatando a Função do Ensino CTS. Alexandria, v.1 n1, p.109-131, 2008. Disponível em:
https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/37426

 CHRISPINO, A.; CHAVES, A. L. R. Uma experiência CTS em sala de aula: a internacionalização
da Amazônia. In: Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. 2009,
Florianópolis. Anais...Florianópolis: 2009. Disponível em: http://posgrad.fae.ufmg.br/posgrad/
viienpec/pdfs/465.pdf

 VIDAL, C. S.; CHRISPINO, A. A controvérsia CTS da guerra a partir de uma história
em quadrinhos. XI Jornadas Latinos-Americanas de Estudos Sociais da Ciência e da
Tecnologia. Curitiba, 2016. Disponível em: http://www.esocite2016.esocite.net/resources/
anais/6/1471464131_ARQUIVO_Vidal_Chrispino_ESOCITE2016.pdf
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TERCEIRO ENCONTRO
Objetivos: problematizar a questão da neutralidade científica e apresentar o foco da
educação CTS.
Neste encontro conversamos sobre três mitos da neutralidade científica (o determinismo, a perspectiva salvacionista e o modelo de decisões tecnocráticas), e que
por isso o desenvolvimento da CT não pode ser visto de
maneira neutra. Também conversamos sobre a educação CTS, dando ênfase ao seu foco de promover a alfabetização científica.

Imagem:
https://goo.gl/GYsffv

Como combinado no segundo encontro, o grupo I foi convidado à aplicação da técnica de controvérsia controlada, debatendo o tema: permissão ou a proibição sobre o uso do aparelho de
telefone celular em sala de aula pelos alunos.

APLICAÇÃO DA
TÉCNICA DE
CONTROVÉRSIA
CONTROLADA
(USO DO
CELULAR)

https://youtu.be/8ejo7TMyBds

MATERIAL PARA ENCONTRO
• Apresentação em Power Point III (Download)
Artigos:

 AULER, D.; DELIZOICOV, D. Alfabetização científico-tecnológica para quê? Ensaio: Pesquisa
em Educação em Ciências, Belo Horizonte, V. 3, n. 1, p. 1-13, 2001. Disponível: http://www.
scielo.br/pdf/epec/v3n2/1983-2117-epec-3-02-00122.pdf

 AULER, D.; DELIZOICOV, D. Ciência-Tecnologia-Sociedade: relações estabelecidas por
professores de ciências. Revista electrónica de enseñanza de las Ciencias, v.5, n.2,
p.337-355, 2006. Disponível em: http://www.docenciauniversitaria.org/volumenes/volumen5/
ART8_Vol5_N2.pdf

 ROSA, S. E; AULER, D. Não Neutralidade da Ciência-Tecnologia: Problematizando
Silenciamentos em Práticas Educativas CTS. ALEXANDRIA Revista de Educação em Ciência e
Tecnologia, v.9, n.2, p.203-231, nov. 2016. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/
alexandria/article/viewFile/1982-5153.2016v9n2p203/32843
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QUARTO ENCONTRO
Objetivos: apresentar diferentes perspectivas CTS e suas interpretações e exemplificar
trabalhos do tipo enxerto CTS realizados no processo educacional como alternativa
para o professor introduzir o enfoque CTS no EC.
No quarto encontro, expusemos as diferentes interpretações CTS, baseadas nas abordagens de Aikenhead, de Luján Lopez, de Auler e Delizoicov, freireana
e CTSA, a fim de apresentar convergências à perspectiva CTS no EC, e além disso, demos exemplos de
trabalhos já realizados na abordagem CTS para o EC.
Depois disso, as professoras apresentaram a técnica
de controvérsia controlada sobre a transposição do
rio São Francisco.

Imagem:
https://goo.gl/pTGNbT

APLICAÇÃO DA
TÉCNICA DE
CONTROVÉRSIA
CONTROLADA
(TRANSPOSIÇÃO
DO RIO SÃO
FRANCISCO)

https://youtu.be/BheEtVlFhc0

MATERIAL PARA ENCONTRO
• Apresentação em Power Point IV (Download)
Artigos:

 SANTOS, W. L. P. Educação CTS e cidadania: confluências e diferenças. Amazônia. Revista de
Educação em Ciências e Matemáticas, v.9, n.17, p 49-62, 2012. Disponível: http://www.periodicos.
ufpa.br/index.php/revistaamazonia/article/view/1647/2077

 MIRANDA, C. T.; JÚNIOR, G. S.; PINHEIRO, N. A. M; SILVEIRA, R. M. C. F. Matemática e CTS: o
ensino de medidas de áreas sob o enfoque da ciência tecnologia e sociedade em uma escola do campo.
. In: Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Ciências, 2009, Florianópolis. Atas... ABRAPEC,
2009. Disponível em: http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/viiienpec/resumos/R0463-1.pdf
 OLIVEIRA, D. A. A. S; MESSEDER, J. C. Da narrativa literária à produção textual coletiva:
remontando temas químicos NO ENSINO FUNDAMENTAL. Revista THEMA. V. 14, N° 2, 2017.
Disponível: http://revistathema.ifsul.edu.br/index.php/thema/article/view/451
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QUINTO ENCONTRO
Objetivos: avaliar a oficina por meio de uma roda de conversa.
No quinto e último encontro realizamos uma avaliação da oficina por meio de uma roda de
conversa e de depoimentos das professoras sobre sua participação no estudo

MATERIAL PARA ENCONTRO
Artigo:

 MELO, M. C. H.; CRUZ, G. C. Roda de conversa: uma proposta metodológica para a construção
de um espaço de diálogo no ensino médio. Imagens da Educação, V.4, n. 2, p.31-39, 2014.
Disponível em: https://search.proquest.com/openview/0d31550c451ca15a617c497ff52caddc/1?
pq-origsite=gscholar&cbl=2037667

DEPOIMENTO

https://youtu.be/kKyAX2-lYR4

DEPOIMENTO

https://youtu.be/3akTrW1fwC4
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DEPOIMENTO

https://youtu.be/Ge-AGFjsfMc

DEPOIMENTO

https://youtu.be/sXIL4BbdBO0

DEPOIMENTO

https://youtu.be/PAKIXGJGlgU

“Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho:
os homens se libertam em comunhão.”
(Paulo Freire)
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PARTICIPE!
DEBATA!
TRANSFORME!

