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RESUMO 

 

 
Os temas sociocientíficos são importantes, pois, permitem compreender as superações da atualidade, temas 

resultantes das discussões de uma era globalizada em meio ao desenvolvimento da ciência e tecnologia, surgida 

com vigor a partir da revolução industrial. Deste modo, realizou-se uma pesquisa remotamente mediante a 

utilização do aplicativo de WhatsApp, com o objetivo de compreender a abordagem dos temas sociocientíficos 

no ensino de Ciências Naturais, Biologia e Química com professores de duas escolas do município de Benjamin 

Constant- AM. Utilizou-se as pesquisas bibliográfica, documental, descritiva e exploratória, com abordagem 

qualitativa e quantitativa, sendo o instrumento de coleta de dados o questionário semiestruturado aplicado aos 

professores das disciplinas de Ciências Naturais, Biologia e Química. Sobre os resultados 90% dos professores 

afirmaram saber o conceito de temas sociocientíficos, porém, apesar desse quantitativo, apenas 3 professores 

relataram de fato um conceito próximo do escolhido como base. 90% dos professores disseram abordar os 

assuntos relacionados aos temas sociocientíficos em suas práticas pedagógicas, porém, é notável que pode estar 

ocorrendo uma confusão conceitual do que seriam os temas sociocientíficos, especialmente por se notar uma 

superficialidade nas respostas dos mesmos. Vale ressaltar que 70% dos professores, afirmaram que a escola 

trabalha os assuntos sociocientíficos, e são realizados em vários segmentos, por meio de projetos, feira de 

ciências, exposição de cartazes e/ou similares, além do mais, 70% destes disseram que acontecem de forma 

interdisciplinar. Diante do panorama, fica evidente que a prática didática do professor é extremamente 

importante para permitir uma discussão sobre os assuntos sociocientíficos nos espaços de ensino, de tal forma 

que estimule aqueles estudantes que não obtém um bom aproveitamento relacionado ao aprendizado das 

questões que polarizam os temas sociocientíficos. Portanto, os caminhos percorridos no processo da 

aprendizagem são socializados e compartilhados em coletivo, escola e professor, professor e estudante. A 

garantia do sucesso educativo se dá por meio de laços estreitos entre o fazer o aprender e a arte de ensinar, tal 

qual é de longe a premissa de quem está compromissado com a educação, e cabe a todos os agentes dessa 

relação, o compromisso com as diretrizes vigentes que são ditadas, seja por meio da BNCC, Parâmetro 

Curricular Nacional- PCN’s ou até mesmo a Leis de Diretrizes e Bases- LDB. 

 

 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Ciência. Tecnologia. Sociedade. Contextualização. 
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ABSTRACT 

 

 
Socio-scientific themes are important, because they allow us to understand the current overcomes, themes 

resulting from the discussions of a globalized era in the midst of the development of science and technology, 

which emerged vigorously from the industrial revolution. Thus, a research was carried out remotely using the 

WhatsApp application, with the aim of understanding the approach of socio-scientific topics in the teaching of 

Natural Sciences, Biology and Chemistry with teachers from two schools in the municipality of Benjamin 

Constant-AM. Bibliographic, descriptive and exploratory research was used, with a qualitative and quantitative 

approach, and the data collection instrument was the semi-structured questionnaire applied to teachers in the 

disciplines of Natural Sciences, Biology and Chemistry. About the results, 90% of the teachers said they knew 

the concept of socio-scientific themes, however, despite this amount, only 3 teachers actually reported a concept 

close to that chosen as a basis. 90% of the professors said that they approached the subjects related to socio-

scientific themes in their pedagogical practices, however, it is notable that there may be a conceptual confusion 

of what the socio-scientific themes would be, especially because there was a superficiality in their answers. It is 

worth mentioning that 70% of teachers said that the school works on socio-scientific issues, and are carried out 

in various segments, through projects, a science fair, exhibition of posters and / or similar, moreover, 70% of 

these said that happen in an interdisciplinary way. In view of the panorama, it is evident that the didactic practice 

of the teacher is extremely important to allow a discussion on socio-scientific subjects in teaching spaces, in such 

a way as to stimulate those students who do not obtain a good performance related to the learning of issues that 

polarize socio-scientific themes. Therefore, the paths taken in the learning process are socialized and shared 

among the collective, school and teacher, teacher and student. The guarantee of educational success is achieved 

through close links between doing learning and the art of teaching, which is by far the premise of those who are 

committed to education, and it is up to all agents of this relationship, the commitment to the current guidelines 

that are dictated, either through the BNCC, National Curricular Parameter - PCN's or even the Laws of 

Guidelines and Bases - LDB. 

 

 

Keywords: Interdisciplinarity. Science. Technology. Society. Contextualization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O fazer prático-teórico-metodológico do professor de Ciências contribui para a 

efetivação das abordagens dos conteúdos em sala de aula, e para isso, alguns fatores são 

necessários para a execução do viés pedagógico, a exemplo, a escolha dos métodos de ensino 

que permitem um melhor desenvolvimento na resolução de questões e conteúdos que irão 

aproximar a realidade e o cotidiano dos estudantes, de tal forma que poderá refletir 

positivamente na vida acadêmica e social, questões essas da contemporaneidade, que auxiliem 

no pensamento crítico dos futuros profissionais (CARVALHO & CARVALHO,2012). 

Considera-se que o ensino das Ciências é relevante para o desenvolvimento do 

pensamento crítico e, de mudança de comportamento dos estudantes, especialmente quando 

ocorre a abordagem sobre os temas sociocientíficos, questões estas que impactam, muitas das 

vezes, de forma negativa no meio social e que necessitam de um melhor enfoque nos espaços 

de ensino. 

Pensando nisso, é importante discutir e ao mesmo tempo entender os motivos, 

dificuldades e superações enfrentadas pelos professores no ambiente escolar, com expressivo 

aumento da globalização e a materialização do homem quanto aos bens naturais e consumo 

exagerado. Tais questões estão relacionadas a complexidade de temas sóciocientíficos. 

Conforme Pedretti (2003),  

Os professores de ciências enfrentam grandes dificuldades quando deci-

dem trabalhar com seus alunos questões relativas a poder, raciocínio ético e ação 

responsável, uma vez que, tradicionalmente, a ciência e a tecnologia são abordadas 

em sala de aula como um conjunto de conhecimentos a serem assimilados sem 

maiores questionamentos, de forma que pouco é feito para que os estudantes 

interpretem a ciência como uma construção social, cultural e histórica 

(PEDRETTI,2003). 

Os temas sociocientíficos podem ser discutidos em vários segmentos, entre os quais, 

incluem-se: o crescimento populacional, demanda de bens e serviços - Impactos das 

Mudanças Climáticas Globais (MCG) sobre os biomas - Perda e fragmentação dos hábitats 

pelo desmatamento - Introdução de espécies e doenças exóticas as plantas invasoras - 

Exploração excessiva de espécies de plantas e animais - Desmatamento da Amazônia 

brasileira - Degradação dos recursos hídricos de água doce em quantidade e qualidade - 

Relação entre a pobreza e degradação ambiental urbana - Destino dos resíduos sólidos 

urbanos e industriais - Perda de fertilidade do solo e erosão, entre outras relacionadas a ética e 

bioética (SALATI; SANTOS & KLABIN , 2006). 
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Os temas sociocientíficos são importantes na medida em que se busca compreender 

as suas superações que, em muitos casos, foram temas resultantes das discussões de uma era 

globalizada em meio ao desenvolvimento da ciência e tecnologia, surgida com vigor a partir 

da revolução industrial. 

Nesse sentido, considera-se importante discutir a abordagem dos temas 

sociocientíficos nos espaços de ensino, sendo crucial analisar, em específico, a atenção que é 

dada pelos docentes sobre as abordagens que contribuirão para o aprendizado dos estudantes 

em instituições de ensino do interior do Amazonas. 

Observa-se que existe literatura sobre este assunto para a graduação, fato constatado 

ao se utilizar o descritor “temas sociocientíficos” nas bases de dados da Scielo e periódico 

Capes, e que em muitos casos são assuntos discutidos apenas em trabalhos da pós-graduação, 

especificamente em teses e dissertações. Nesse momento do desenrolar acadêmico é 

necessário enfatizar as contribuições científicas deste tema na formação de professores que 

estão relacionados com as grandes áreas das ciências. Diante disso, é possível dizer que o 

tema é inovador e interessante como constructo de divulgação para a educação, e ainda, 

relevante para a contribuição do desenvolvimento no ensino das Ciências Naturais, Biologia e 

Química. 

É necessário, diante disso, entender como o objeto desta pesquisa se constituiu na 

dialética do tempo a partir da seguinte questão: De que maneira o docente discute ou aborda, 

num panorama educacional, os assuntos relacionados aos temas sociocientíficos que são 

sugeridas pelas diretrizes institucionais vigentes? 

Deste modo, realizou-se uma pesquisa remotamente mediante a utilização do 

aplicativo WhatsApp, com o objetivo de compreender a abordagem dos temas sociocientíficos 

no ensino de Ciências Naturais, Biologia e Química com professores de duas escolas do 

município de Benjamin Constant- AM, afim de conhecer intrinsicamente a percepção dos 

profissionais da educação, e como os temas estão se configurando na prática docente no 

contexto escolar. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Geral 

 

Conhecer a abordagem dos temas sociocientíficos no ensino de Ciências Naturais, Biologia e 

Química em instituições de ensino público na cidade de Benjamin Constant- AM. 

 

1.1.2. Específicos 

 

 

 Identificar na proposta curricular, o PPP (Projeto Político Pedagógico) de duas escolas, as 

ações que estão relacionados aos temas sociocientíficos;  

 

 Verificar como ocorre a contextualização dos temas sociocientíficos no âmbito escolar a 

partir da concepção dos professores, especificamente, nas disciplinas de Ciências 

Naturais, Química e Biologia; 

 

 Discutir como os temas sociocientíficos, implícitos nas concepções dos sujeitos desta 

pesquisa, contextualizam-se na prática. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1.  Temas sociocientíficos na contemporaneidade  

 

A abordagem de questões sociocientíficos com enfoque em Ciência, Tecnologia e 

Sociedade- CTS pode favorecer a aprendizagem de significados científicos, sociais e culturais 

para a formação de professores de Ciências. Estes, por sua vez, desenvolvem posicionamentos 

críticos, rompendo com os mitos da visão reducionista de CTS, e comprometendo-os com 

avanços na educação (SANTOS & MORTIMER, 2016). Os estudos CTS, portanto, perpetram 

uma reflexão sobre as relações da ciência-tecnologia sociedade no mundo atual nos níveis da 

reflexão ética e nas novas tendências educativas, sendo as QSCs (Questões sociocientificas) 

uma delas. 

Questões ambientais, políticas, econômicas, éticas, sociais e culturais relativas à 

ciência e à tecnologia geralmente são denominadas de socioscientific issues (SSI), ou seja, 

questões sociocientíficos ou temas sociocientíficos (SANTOS & MORTIMER, 2016). As 

mesmas podem ser contempladas, no currículo de ciências, a parti de duas direções: como 

temas controversos (Santos, 2008) e como conteúdos problematizados culturalmente 

(SANTOS, 2008; SANTOS & MORTIMER, 2016). 

Santos e Mortimer (2016), destacam a utilização de conteúdos problematizados 

culturalmente para a abordagem de QSC. Estes tratam das mesmas esferas temáticas 

(ambiental, político, econômico, ético, social e cultural), porém não apresentam controvérsias 

e sim reflexões sobre o papel social da ciência. 

Autores como Ramsey (1993) e Pedretti (2003) propõem a abordagem de questões 

sociocientíficos como uma forma de tratar, na prática dos professores, temas como natureza 

da ciência e da tecnologia, raciocínio ético-moral, reconstrução sociocrítica, ação responsável 

e sustentabilidade. Podemos afirmar, assim, que a abordagem de questões sociocientíficas 

com enfoque CTS deve ser inserida no processo de formação inicial/continuada de 

professores, visto que através da aquisição de habilidades críticas por parte dos mesmos, o 

alunado será inserido no processo de formação cidadã. Pedretti (2003 como citado em Galvão, 

Reis, & Freire, 2011, p. 506). 

Santos e Mortimer (2009) apontaram dificuldades curriculares da abordagem de QSCs 

no ensino de ciências associadas à carga horária das disciplinas de ciências (química) e à 

dificuldade para construir equipes integrais de professores.  
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Questões sociocientíficas (QSC) se referem a temas controversos envolvendo relações 

entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Ratcliffe e Grace (2003) expressam que tais 

questões se encontram na fronteira do conhecimento científico, agregando a divulgação de 

informações incompletas, e, por vezes, tendenciosas; podem envolver domínios local, 

nacional e global. Elas podem ser relacionadas ao processo de construção dos âmbitos 

objetivo, social e subjetivo. Esse processo construtivo pode incluir as salas de aula de 

ciências. 

Conforme Zeidler et al. (2005), o ensino de ciências nessa perspectiva se relaciona 

com o desenvolvimento de processos de investigação, envolve conflitos e implica a existência 

de processos argumentativos, para o compromisso, a tomada de decisões e o engajamento no 

que concerne às temáticas sociocientíficas envolvida. 

2.2.  A ética na abordagem dos Temas Sociocientíficos 

O profissional que se dedica a abordar os temas sociocientíficos no âmbito escolar, 

contribui para as tomadas de decisões dos indivíduos culturalmente formados, isso significa, 

que o professor exercerá um papel ético para que seu aluno também possa exercer na 

sociedade, mediante ao processo de desenvolvimento da modernidade.  

É necessário que em processos de formação inicial e contínua os 

professores possam refletir sobre aspectos da natureza da ciência para que possam 

criar a ponte entre a cultura científica e a sociedade através da iniciação dos alunos 

em determinados aspectos dessa cultura (GALVÃO; REIS & FREIRE, 2011). 

Além de despertar o interesse dos estudantes pelas causas sociais, promovendo “a 

construção de uma ideia mais humana dos empreendimentos científico e tecnológico e ainda a 

construção de conhecimentos científicos, a compreensão do papel da ciência e da tecnologia 

na sociedade” (GALVÃO; REIS & FREIRE, 2011). 

Acredita-se que pensar o papel ético do aluno, é desenvolver neste a sensibilidade de 

percepção do mundo a qual está inserido, expressamente influenciado por tecnologias capazes 

de melhorar a condição do homem enquanto ser social, mesmo que em contrapartida, muitos 

indivíduos possam utilizar tais tecnologias de forma negligenciada, daí se abre uma panorama 

para as discussões éticas que devem ser colocadas em prática, afim de evitar o descontrole 

pelo uso abusivo de nossas fontes vitais e que não comprometa as atividades sociais das 

pessoas. Martínez Pérez e Carvalho (2012), mencionam que “as QSC’s têm sido utilizadas 

como uma maneira de abranger dilemas sociais que estão relacionados com conhecimentos 

científicos atuais e, portanto, são abordados nos meios de comunicação de massa”. 
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Além disso, faz-se necessário discutir os temas sociocientíficos à medida que este 

instiga tanto no aluno quanto no estudante as razões pelas quais podem se posicionar de forma 

positiva na busca de soluções práticas aos problemas que por outro lado estão arraigadas de 

um processo estrutural dos avanços da ciência e tecnologia. 

Sendo assim as questões sóciocientíficas envolvem outros temas, bem como as 

questões ambientais, politicas, economias, sociais e culturais relacionadas à ciência e a 

tecnologia, além da ética. Sabemos que cada uma dessas questões tem sua importância dentro 

das diferentes áreas de atuação dos docentes, que sempre buscam inovar para levar uma boa 

educação aos seus alunos. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

3.1. Local da pesquisa e público alvo 

Esta pesquisa foi realizada com 10 professores de duas instituições de ensino ambas 

localizadas na cidade de Benjamin Constant- AM. Uma instituição de ensino fundamental 

(Escola Municipal) e uma de ensino Médio (Escola Estadual), no qual os docentes ministram 

as disciplinas de Ciências Naturais, Biologia e Química, como é demonstrado no gráfico 01.  

  

Gráfico 01: Distribuição de professores por disciplina 

 
Fonte: Professores. 

Ainda sobre o público alvo, 80% corresponde ao gênero feminino, 20% do gênero 

masculino. Dentre os participantes da pesquisa, 40% se definiram com o ensino superior 

completo e, 60% com pós-graduação a nível de especialização, sendo que, 70% atuam como 

docente entre 6 a 10 anos, e 30% entre 2 a 5 anos de tempo de serviço, o que possibilita dizer, 

que estes pertencem a um público de profissionais da educação relativamente recentes.  

3.2.  Tipos de pesquisa e Instrumentos de coleta de dados 

Utilizou-se as pesquisas bibliográfica, documental, descritiva e exploratória, no qual, 

empregou-se como instrumento de coleta de dados o questionário semiestruturado aplicado 

aos professores (MARCONI e LAKATOS, 2016). Além disso, utilizou-se nesta pesquisa a 

abordagem qualitativa e quantitativa, pois, para Gil (2002): 

Nas pesquisas quantitativas, as categorias são frequentemente 

estabelecidas a priori, o que simplifica sobremaneira o trabalho analítico. Já nas 

pesquisas qualitativas, o conjunto inicial de categorias em geral é reexaminado e 

modificado sucessivamente, com vista em obter ideais mais abrangentes e 

significativos. Por outro lado, nessas pesquisas os dados costumam ser organizados 

em tabelas, enquanto, nas pesquisas qualitativas, necessita-se valer de textos 

narrativos, matrizes, esquemas etc (GIL,2002). 

O levantamento bibliográfico foi realizado em plataformas digitais da Scielo e 

Periódicos capes com o intuito de conhecer às abordagens dadas aos temas sociocientíficos no 

57,1% 

28,6% 

14,3% 

Ciências Naturais Química Biologia
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ensino de Ciências Naturais, Biologia e Química do município citado. A pesquisa documental 

foi realizada mediante a análise dos Projetos Políticos Pedagógicos das instituições em 

estudo, documentos estes disponibilizados pelos gestores. A Pesquisa exploratória foi 

conduzida pela aplicação de um questionário via aplicativo.  

3.3.  Etapas de execução 

3.3.1. Relação dos temas sociocientíficos na proposta curricular, o PPP (Projeto Político 

Pedagógico) da Escola.   

Esse momento foi importante para conhecer como as diretrizes que orientam as 

atividades do espaço escolar estão prevendo as abordagens dos conteúdos que estão 

relacionados aos temas sociocientíficos, principalmente porque esse fato institui a 

operacionalização das possíveis práticas que podem auxiliar e subsidiar os professores a 

desenvolver ações que possam abordar os Temas Sociocientíficos e a Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente.  

Para isso, analisou-se os Projetos Políticos Pedagógicos de ambas as instituições de 

Ensino, com o intuito de verificar o diagnóstico, caracterização e contextualização do 

ambiente social e cultural pela realização de projeto interdisciplinares, além da organização 

didático pedagógico.  

3.3.2. A configuração da prática docente dos temas sociocientíficos nas concepções dos 

sujeitos desta pesquisa. 

Afim de facilitar o processo de entendimento sobre o tema em discussão partindo da 

concepção do público alvo, aplicou-se um questionário semiestruturado aos professores, 

contendo 13 questões abertas, fechadas e mistas. Este questionário teve a finalidade de 

discutir, a partir da concepção docente, o entendimento sobre o fazer na prática e as 

abordagens aos temas sociocientíficos. Para cada pesquisado se atribuiu um código, sendo, 

P01; P02 (pesquisado 01; pesquisado 02, e assim por diante ate o último pesquisado). 

 

3.3.3. Contextualização dos temas sociocientíficos no âmbito escolar a partir da 

concepção dos professores das disciplinas de Ciências Naturais, Química e Biologia. 

Mediante o panorama que se obteve a partir do entendimento dos temas 

sociocientíficos pelos professores, foi possível iniciar uma discussão a fim de se fazer 

entender que abordar estes conceitos é crucial para a mudança de comportamento dos 

estudantes em uma era globalizada, tecnológica e digital, no qual as mudanças podem ocorrer 
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de forma positiva ou negativa, vindo a interferir as condições de sobrevivência do da Raça 

humana, onde a cada dia é necessário que a Ciência adquira maior espaço de discussão nas 

instituições de ensino. 

Contudo, em decorrência do atual cenário frente a pandemia do novo coronavírus 

(Covid-19), a aplicação do questionário ocorreu remotamente via aplicativo WhatsApp, em 

concordância com a  portaria N° 626 de 13/03/2020, emitida pelo excelentíssimo Reitor da 

Universidade Federal do Amazonas-UFAM, o qual valida atividades remotas enquanto durar 

a pandemia. 

4.3 Análise e tratamento dos dados  

A coleta de dados passou por mérito interpretativo quanti/qualitativo por meio da 

realidade dos sujeitos sobre o entendimento dos temas sociocientíficos, posteriormente, as 

respostas foram tabuladas através do programa Excel em gráficos, quadros e porcentagens que 

permitiram a análise e interpretação dos dados. Após a análise e interpretação das respostas, 

realizou-se a ligação entre citações de estudos já realizados de autores que trabalham com 

essa temática para melhor compreensão dos resultados. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1.  Relação dos temas sociocientíficos na proposta curricular, o PPP (Projeto Político 

Pedagógico) da Escola. 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) tem sido um objeto de estudo de educadores 

pertencentes a todas as instituições de ensino nacional, que busca a melhoria na qualidade no 

processo educacional. De acordo com Marques (1990), o PPP tem uma significação 

indissociável, e deve-se considerar como sendo “um processo permanente de reflexão e 

discussão dos problemas da escola, na busca de alternativas viáveis a efetivação de sua 

intencionalidade, que é constitutiva”.  

Desta forma, a principal possibilidade de construção do Projeto Político Pedagógico 

passa por uma reestruturação relativa da autonomia da escola, pois, de acordo com Veiga 

(1995), o projeto tem a capacidade de delinear a própria identidade de uma instituição, 

significando que a escola deve ser conhecida como público, lugar de debate, de diálogo, 

fundada na reflexão coletiva, democrática e crítica, principalmente no que compete nas ações 

que visem o desenvolvimento do ensino.  

Parafraseando Veiga (1995), é necessário entender que tal projeto, dará indicações 

necessárias à organização do trabalho didático-pedagógico, que inclui, principalmente, o 

trabalho do professor na dinâmica interna da sala de aula, apresentando-se como fio condutor 

que vai estimular o compromisso do educador e de todos os constituintes da comunidade 

escolar. 

Mediante a identificação das propostas contidas nos Projetos Político Pedagógicos das 

instituições de ensino pesquisadas (Escola EF e EM), verificou-se que as Coordenações 

Pedagógicas, em trabalho conjunto com os gestores e secretarias competentes (SEMED e 

SEDUC), realizam e desenvolvem no decorrer do ano letivo, projetos, ações e competências 

acerca dos Temas Sociocientíficos no âmbito escolar. 

As instituições realizam projetos promovendo uma maior interação entre os 

professores e alunos e integrando a escola com a comunidade, despertando a cultura e a arte 

nas suas mais variadas formas de expressão, estimulando a inserção e integração das ciências- 

tecnologia- sociedade- ambiente, mediante a adoção de algumas práticas.  

Mediante a análise dos PPPs de ambas as instituições, foi possível verificar que há o 

desenvolvimento sócio educativo dos discentes e docentes das instituições, porém, pode-se 

constatar que tais projetos e ações parecem ser pouco exploradas, fragilizando desta forma a 
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contextualização e a formação de um sujeito criticamente ativo para o entendimento das 

interconexões ciência-tecnologia-sociedade-ambiente.  

As atividades são desenvolvidas conforme o plano de ação pedagógica voltadas às 

diversas áreas do conhecimento. São executadas de acordo com o cronograma anual 

elaborado e consolidado no (PPP), a partir de reuniões e encontros, com o intuito de realizar o 

planejamento, discutindo as metodologias adotadas, ações e projetos a serem realizados 

durante o ano letivo. Em relação a escola de ensino fundamental, as ações pedagógicas 

relacionadas aos temas sociocientíficos e abordagem da CTSA, são embasadas com o auxílio 

da BNCC.  

 Os projetos e ações consolidadas nos PPPs de ambas instituições de ensino 

relacionados aos Temas Sociocientíficos, podem ser visualizados na Tabela 1. 

 Tabela 01- Relação de Projetos interdisciplinares e ações desenvolvidas nas instituições de ensino 

(Escola EF) e (Escola EM) sobre os Temas Sociocientíficos, conforme os PPPs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Professores 

Pode-se notar que os projetos e ações pedagógicas realizadas em ambas instituições 

são similares, diferindo somente por dois projetos socioculturais característicos de cada 

escola. Na Instituição de ensino Fundamental (EF), ocorre o Projeto Arte Mais Ciência Igual à 

Vida, e na Instituição de ensino Médio (EM) ocorre o SARAU, que realiza algumas 

atividades voltadas à temática, mediante de exposição de pinturas, literatura de cordel, 

apresentando um panorama sobre a degradação dos recursos naturais da Amazônia como 

enfoque principal, a exposição de artesanatos, confeccionados com matérias reutilizáveis, 

discutindo e ressaltando a importância da sustentabilidade. 

Outro projeto realizado é a Feira de Ciência ou Amostra de Ciências, que constitui 

uma ação socioeducativa comum em ambas instituições, no qual, busca-se incentivar a 

alfabetização científica, artística e cultural, a partir da elaboração e execução de projetos, 

experimentos e atividades pedagógicas das disciplinas afins, auxiliando e desenvolvendo 

Escola de Ensino Fundamental Escola de Ensino Médio 

  

Feira de Ciências Feira de Ciências 

Semana do Meio Ambiente SARAU 

Horta Escolar Projeto Sabão Ecológico 

Projeto Jovens Poetas Semana do Meio Ambiente 

Projeto Arte Mais Ciência Igual à Vida Horta na Escola 
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competências e valores que conduzem os discentes na sua formação e percepção em relação a 

temáticas atuais que são visualizadas comumente na mídia.  

Conforme Araújo et al.(2020), a Escola de Ensino fundamental em uma de suas 

Amostras de Ciências Naturais, explanou temáticas que apresentaram subtemas de relevância 

científica no cotidiano escolar (Meio ambiente e sustentabilidade; Química no cotidiano; 

Práticas no ensino de Física; Botânica e diversidade e conceitos tecnológicos), e estes temas 

apresentados, estão descritos no PPP da instituição.  

Tabela 02- Descrição dos temas abordados e quantitativos de projetos experimentais na Feira de 

Ciências. 
Principais Temáticas  Descrição  Quantitativo de projetos na 

área  

 

Meio ambiente e 

sustentabilidade 

Abordagem de práticas sobre a 

preservação do meio ambiente e 

incentivo à sustentabilidade no 

ensino. 

 

05 

 

Química no cotidiano 

Práticas educacionais e 

conceitos iniciais em Química 

do cotidiano. 

 

20 

 

Práticas no ensino de Física 

Atividades e eventos físicos do 

nosso cotidiano. 

 

18 

 

Botânica  

Demonstração morfológica e 

fisiológica dos vegetais, e sua 

importância para a dinâmica do 

meio ambiente. 

 

04 

 

Diversidade e conceitos 

tecnológicos 

Implementação de recursos 

tecnológicos para o 

desenvolvimento das Ciências 

no ensino. 

 

08 

Fonte: ARAÚJO (2020). 

Este evento conta com a ativa participação dos alunos, verificando que as atividades 

práticas experimentais realizadas na amostra, favorecem um espaço educacional que aproxima 

o docente do alunado, e promove um diálogo crítico e científico dos discentes, que começam 

a explanar os conhecimentos adquiridos ao estudarem sobre as supostas temáticas atuais.  

Outra ação pedagógica desenvolvida nas Escolas de Ensino Fundamental e Médio é a 

Semana do Meio Ambiente, no qual há a mobilização de todos os alunos e educadores, 

havendo palestras e debates informais sobre temáticas relacionadas a preservação e 

conservação do Meio ambiente natural, a partir de ações práticas, como a coleta de resíduos 

sólidos no entorno das instituições, e incentivo a reutilização destes resíduos.  

Nesta Semana ocorre também nas escolas atividades culturais que visam a 

abordagem dos temas sociocientíficos e CTSA. Temáticas sociocientíficas e CTSA, são 

trabalhadas pelos discentes mediante a organização e promoção de concursos de paródias, 
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poesias e desfiles, havendo o incentivo em desenvolver ações sustentáveis que possibilitam a 

minimização do descarte inadequado dos resíduos sólidos por exemplo.  

Outros projetos já conhecidos e que desempenham uma tarefa fundamental nas 

escolas é o cultivo das hortas educativas e oficinas para a confecção de sabão ecológico. 

Apesar de ser uma prática muito comum nas escolas, a horta é uma atividade que estimula o 

contato dos discentes com o solo, abordando temáticas como a adoção de alimentação 

saudável, transgênicos e utilização de agrotóxicos, além de incentivar o hábito de 

responsabilidade, dedicação e cuidado socioambiental de cada participante. Em relação ao 

Projeto Sabão Ecológico, trabalha questões relacionadas com a reutilização de óleos de 

cozinha usados, evitando o descarte na rede de esgoto doméstica, e consequentemente a 

poluição de mananciais e fauna associada.  

Segundo os PPPs das instituições pesquisadas, as avaliações, pesquisas, eventos e os 

projetos interdisciplinares, constitui um sistema de metodologias e resultados que são 

sistematizados em diferentes momentos nas escolas. A análise do desempenho escolar, leva 

em conta o trabalho desenvolvido pelo corpo docente, o resultado obtido pelos alunos, a 

qualidade do ensino, o retorno da comunidade escolar e a avaliação da equipe diretiva. 

Considerando a importância do contexto vivenciado pelos alunos, os professores são 

orientados a ousarem na sua prática educativa dando ênfase à contextualização e a 

interdisciplinaridade e o respeito à individualidade, procurando atender as diversidades de 

forma a colaborar para que este sujeito se torne crítico e transformador da sociedade em que 

está inserido. Desta forma, segundo os PPPs, as escolas buscam um trabalho educativo com 

excelência, formando cidadãos críticos, autônomos e participativos na sociedade, obedecendo 

aos princípios éticos e valoração a vida. 

Neste contexto, a abordagem das relações CTSA, na perspectiva das questões 

sociocientíficas, vem sendo reconstruídas e desenvolvidas num esforço de trazer para o 

debate, nas instituições de ensino e nas disciplinas de Ciências Naturais, Biologia e Química, 

propostas que promovam as interpretações das relações entre ciência-tecnologia-sociedade e 

ambiente, de modo a desenvolver um pensamento crítico que potencialize os estudantes a 

discutirem e agirem sobre decisões, incluindo pensamento crítico, raciocínio ético e moral 

para a ação coletiva (CARVALHO & CARVALHO, 2012). 
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4.2. A configuração da prática docente dos temas sociocientíficos nas concepções dos 

sujeitos desta pesquisa. 

Inicialmente, afim de compreender a concepção dos professores, foi interessante 

perguntar: Você conhece o conceito das questões/temas sociocientíficos (QSC’s)? A respeito 

dessa pergunta, utilizou-se o conceito base de Martínez Pérez e Carvalho (2012) citado por 

Mesquita; Carmo e Farias (2016) a qual, comentam que “as QSC’s têm sido utilizadas como 

uma maneira de abranger dilemas éticos e sociais que estão relacionados com conhecimentos 

científicos atuais e, portanto, são abordados nos meios de comunicação em massa”. As 

respostas que mais se aproximam do conceito estão dispostas no quadro 01. 

Quadro 01: Concepção dos professores sobre “temas sociocientíficos” 

Sujeito da 

pesquisa 

Resposta Conceito de “temas 

sociocientíficos” utilizado 

P02 

“Tenta relacionar o científico com o meio social do 

aluno e contextualizar temas com a realidade do 

aluno” 

(MARTÍNEZ PÉREZ & 

CARVALHO, 2012). 
P09 

“São temas que permitem uma abordagem 

contextualizada de conteúdos interdisciplinares ou 

multidisciplinares em busca de soluções para tais” 

P10 

“Os temas sociocientíficos abordam questões que estão 

relacionados aos conhecimentos científicos atuais que 

estão sempre em foco na mídia” 

Fonte: Professores. 

Sobre a questão 01 do questionário aplicado aos professores, 90% afirmaram 

conhecer o conceito dos temas sociocientíficos, porém, é possível notar no quadro 01 que 

apesar desse quantitativo, apenas 3 professores relataram de fato um conceito próximo do 

escolhido como base. Um fato curioso é a resposta do P09, no qual relaciona o assunto a 

interdisciplinaridade e multidisciplinaridade, fato que os docentes devem se atentar, pois a 

abordagem dos temas sociocientíficos devem estar contemplados nas suas práticas, resultado 

do processo de reconhecimento da Ciência e Tecnologia que inferem no modo de vida das 

pessoas e que se renovam a todo tempo, pois, requer o esforço dos professores para tais 

mudanças. Martín e Osório (2003) reforçam ao dizer que: 

Uma educação tecnocientífica que permita aos indivíduos conhecer os 

processos e lidar com os artefatos do mundo que os rodeia não formará realmente 

cidadãos capazes de participar democraticamente se não integrar, além dos 

conhecimentos para analisar a realidade e as habilidades para nela agir, estratégias 

para o desenvolvimento de habilidades e atitudes participativas e abertas ao diálogo, 

à negociação e a tomada de decisões em relação aos problemas associados ao 

desenvolvimento científico e tecnológico (MARTIN E OSÓRIO,2003). 
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Tão importante quanto saber o entendimento dos professores sobre a concepção dos 

temas sociocientíficos, é compreender como estes temas estão sendo abordados nas práticas 

pedagógicas, por isso, questionou-se: na disciplina que você leciona são abordadas questões 

sobre os temas sociocientíficos? A essa questão obteve-se o seguinte resultado, considerando 

as respostas mais significativas, conforme quadro 02. 

Quadro 02: Abordagem sobre os “temas sociocientíficos” 

Sujeito da 

pesquisa 

Resposta 

P02 
“Sempre relaciono questões ambientais, como impactos ambientais, coleta 

seletiva e temas que estão na mídia” 

P06 

“Com frequência de uma vez a cada dois meses. Trabalho principalmente as 

questões do uso e abuso das drogas, além gravidez na adolescência e 

bullying. Mas, sempre apresento estudos científicos que provam e apresentam 

resultados dessas questões sociais que mais afeta a escola de ensino médio 

onde trabalho a 3 anos” 

P10 
“Com a chegada da BNCC, os livros didáticos sempre estão trazendo em 

alguns capítulos o tema em foco, que são sempre temas sociocientíficos”.  

Fonte: Professores. 

De acordo com a questão 02, 90% dos professores disseram abordar os assuntos 

relacionados aos temas sociocientíficos em suas práticas pedagógicas, porém, é notável que 

pode estar ocorrendo uma confusão conceitual do que seriam os temas sociocientíficos, 

especialmente por se notar uma superficialidade nas respostas dos mesmos. Sobre as respostas 

do quadro 02, especificamente P02/P06 e P10 demonstram claramente uma preocupação em 

projetar os temas sociocientíficos que mais são recorrentes nas mídias e que de alguma forma 

são fatores que interferem na condição de vida da sociedade.  

Vale apontar a resposta do P10 no quadro 02 a qual comenta sobre a Base Nacional 

Comum Curricular- BNCC, documento este, que dispõe diretrizes que influenciarão a prática 

docente. Além disso, a BNCC estreita os caminhos em consonância com a realidade atual, e 

reflete ainda, diretamente no cotidiano dos sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem. 

Assim, destacam-se os docentes que abordam atividades que estão relacionadas com 

os temas sociocientíficos por meio de diferentes metodologias, como listadas no gráfico 02, a 

seguir.  
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Gráfico 02: Metodologias utilizadas pelos professores nas abordagens dos temas 

sociocientíficos 

 
Fonte: Professores. 

 Mediante aos dados obtidos, pode-se verificar que a maneira mais utilizada por tais 

profissionais das duas instituições em estudo, foi a abordagem dos temas sociocientíficos 

mediante as Práticas de Campo (25%), a partir da explanação dos conteúdos relacionados ao 

Meio ambiente (Preservação e conservação do ambiente natural; Degradação ambiental; 

mudanças climáticas e poluição hídrica).  

Os docentes citaram que geralmente utilizam espaços nas proximidades das instituições 

para realizar as práticas, como é o caso na escola de ensino fundamental, que está localizada 

nas proximidades de um recurso hídrico, e que tal manancial é frequentemente utilizado como 

“fonte de estudo, observação e pesquisa” por parte dos alunos, para a confecção de cartazes e 

produção de mapas conceituais, e posterior debates e discussões acerca das problemáticas 

ambientais e ações antrópicas. As ferramentas que não são utilizadas com tanta frequência, 

que correspondem 10% cada (teatro, oficinas e documentários), foram relatadas pelos 

professores como práticas utilizadas somente em datas comemorativas.  

4.3. Contextualização dos temas sociocientíficos no âmbito escolar a partir da concepção 

dos professores das disciplinas de Ciências Naturais, Química e Biologia. 

De acordo com os professores, na questão 03 do questionário, “a escola desenvolve 

projetos ou ações voltadas para as questões relacionadas aos temas sociocientíficos?” 70% 

afirmaram que trabalham os assuntos sociocientíficos na escola, e são explanados em vários 

segmentos, por meio de projetos, feira de ciências, exposição de cartazes e/ou similares, além 

do mais, 70% destes disseram que a abordagem ocorre de forma interdisciplinar (questão 04 

do questionário). Além das atividades já mencionadas, de acordo com os professores, as 

15% 

25% 

15% 

15% 

10% 

10% 

10% 

Palestras

Práticas de campo

Exposição de cartazes

Produção de mapas mentais

Teatro

Exposição de documentários
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questões sociocientíficos são abordadas em diferentes eixos temáticos, como as listadas na 

tabela 03. 

                Tabela 03- Temas sóciocientíficos abordados na escola conforme os professores. 

Principais temas  

Aborto 

Inseminação artificial/ fertilização in vitro 

Degradação ambiental 

Reutilização e Reciclagem  

Preservação e conservação do meio ambiente 

Mudanças climáticas 

Poluição hídrica 

Epidemias 

Fome e miséria 

Agrotóxicos na agricultura 

Drogas lícitas e ilícitas 

Infecção sexualmente transmissíveis 

Produção de vacinas 

Transgênicos 

Clonagem 

Teste de paternidade 

Bioética 

Fonte: Professores. 

Com relação ao supracitado, pode-se apontar a importância que uma gestão escolar 

junto ao pedagogo (a) e apoio pedagógico que representam a frente aos cuidados da escola. 

Por isso, é crucial valer efetivamente as diretrizes vigentes, pois contribuem para tornar o 

trabalho docente ainda mais representativo quanto aos assuntos sociocientíficos discutidos na 

contemporaneidade.  

É possível constatar que assuntos relacionados aos temas sociocientíficos são objetos 

de discussão pela escola, pois, foi unânime entre os professores que a escola dispõe de tal 

preocupação (questão 05 do questionário), especialmente na chamada “jornada pedagógica”. 

Tal resultado contraria a resposta do P02/ P06 e P07 que optaram em dizer que a escola não 

desenvolve projetos ou ações para as questões relacionadas aos temas sociocientíficos 

(questão 03 do questionário), contraria ainda, as respostas dos sujeitos P01/ P06 e P07, pois, 

afirmaram que não há previsão das discussões na chamada interdisciplinaridade. Este fato 

possibilita entender que possivelmente exista confusão de conceito por parte de alguns 

professores sobre as abordagens do assunto que se discute neste trabalho. 

Em outra vertente, além dos livros didáticos, 70% dos professores afirmaram que a 

escola ou secretaria de educação não disponibiliza materiais pedagógicos sobre os temas 

sociocientíficos (questão 06 do questionário); dos sujeitos que disseram sim, não justificaram 
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a resposta, com exceção do P10, comentando que há a disponibilização de materiais 

impressos sobre temas sociocientíficos, porém, não mencionou em qual esfera de poder se 

tem tal encargo. 

Ao questionar-se dos professores em quais disciplinas, os livros didáticos abordam 

conteúdos relacionados aos temas sociocientíficos (questão 09 do questionário), obteve-se o 

seguinte resultado conforme o gráfico 02. 

Gráfico 03: Disciplinas que abordam no respectivo livro didático assuntos relacionados aos temas 

sociocientíficos. 

 
Fonte: Professores. 

 

Sobre os resultados discorridos pelos professores no gráfico 02, é possível dizer que 

a maioria das vezes em que se discute os temas sociocientíficos são nas disciplinas de 

Ciências Naturais, Biologia, Química e Geografia. Tal resultado pode ser proveniente da 

relação profissional, ou, formação dos professores que participaram da pesquisa, mas, que se 

deve levar em consideração o fato de todas serem atribuídas a abordagem dos assuntos 

sociocientíficos, o que se leva a pensar na sua discussão interdisciplinar. 

De acordo com os professores, todos afirmaram que os assuntos relacionados aos 

temas sociocientíficos, no que tange as disciplinas de Ciências Naturais, Biologia e Química, 

em específico, estão intrinsicamente previstos nos livros didáticos (questão 08 do 

questionário), logo, é possível dizer que os temas sociocientíficos são retratados de forma 

interdisciplinar no material apostilado do aluno.  

É interessante que o docente reforce o debate frente aos conteúdos propostos no livro 

didático, pois, todos concordam que é importante implementar a temática na grade curricular 

(questão 07 do questionário), fato que já acontece, uma vez que os livros didáticos são 

ultrajantes nesse sentido, logo, espera-se que o educador se posicione de forma ativa e não 

meramente como um “especialista educacional”, pois, antes de tudo é crucial que o educador 

16,9% 
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16,9% 
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conheça a realidade de seu público de trabalho, tanto em relação as questões educacionais 

como sociais do indivíduo que participa do processo de ensino e aprendizagem. A essa 

questão Gadotti (1983), afirma que:  

Por isso tudo, propõem a formação do educador e não do 

especialista, com conhecimento profundo da nossa realidade educacional e 

social, portanto uma sólida formação teórica, um educador compromissado 

não com a burocracia escolar, mas muito mais com os interesses dos alunos, 

dos pais e ainda com os explorados que estão hoje fora da escola. Formar o 

dirigente, isto é, o educador político e técnico. Um educador organizador da 

cultura e não um simples reprodutor da cultura dominante.   

Como já foi verificado, as escolas dispõe de projetos ou ações que discutem os temas 

sociocientíficos, então, foi necessário entender como os sujeitos da pesquisa (os professores), 

se percebem imersos nessa realidade, por esse motivo, ao indagar se estes são incentivados ou 

motivados pela coordenação pedagógica a desenvolverem projetos ou atividades voltadas para 

os temas sociocientíficos (questão 10 do questionário), 40% disseram que sim, 30% disseram 

que não, 30% disseram que raramente se sentem motivados ou incentivados.  

É possível notar uma satisfação positiva entre o apoio que é disponibilizado pela 

coordenação pedagógica paras os professores, isso ao se levar em consideração a resposta dos 

sujeitos que responderam que sim ou raramente recebem apoio, sendo possível analisar 

algumas respostas conforme o quadro 03: 

Quadro 03: Apoio da coordenação pedagógica para a realização de projetos ou atividades dos 

professores, ações voltadas aos temas sociocientíficos. 

Sujeito da 

pesquisa 

Resposta 

P04 “Participando de projetos interdisciplinares”. 

P09 “Com projetos relacionados ao tema”. 

P10 

“Elaboração de projetos que envolvam todo a comunidade escolar, 

principalmente em datas comemorativas, como a semana ao meio 

ambiente e na Amostra de Ciências”. 

Fonte: Professores. 

É possível notar no quadro 03, que a coordenação pedagógica dispõe de pequenas 

estratégias que podem auxiliar os professores a realizarem uma melhor abordagem dos 

assuntos sociocientíficos, o que aparentemente surge como estranheza, é o fato de boa parte 

dos professores não realizarem atividades extraclasse que relacione a temática em questão 

(questão 11 do questionário), pois, 40% responderam que não realizam atividades extraclasse 

que aborde a temática, 30% disseram raramente, e penas 30% responderam que sim, que 

realizam ações extraclasse sobre o assunto.  
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Ainda a respeito dessa questão, o sujeito P02 menciona que aborda a temática 

raramente por meio de aulas práticas de campo, especialmente para demonstrar as alterações 

do meio ambiente provocados pelo homem, já o P06 menciona que realiza as atividades 

extraclasse por meio da realização de aulas práticas de campo. 

Estas atividades interventivas abordam geralmente, segundo os professores, a 

Educação Ambiental, como ferramenta conectiva aos temas sociocientíficas, e que segundo 

Barboza (2014), facilita para as discussões em relação à compreensão, à percepção e à 

conexão do homem com o meio ambiente” (BARBOZA,2014). Este mesmo autor ainda cita a 

contribuição da vivência e percepção mediante ao contato contínuo e direto ao espaço físico 

natural, que “desperta nos alunos uma percepção automática da sua relação com o meio 

ambiente e isto promove a compreensão da importância na preservação e nas atitudes 

comportamentais do dia a dia” (BARBOZA,2014). 

Outros projetos são executados mediante o Programa de Atividade Curricular de 

Extensão- PACE e de projetos vinculado a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas 

FAPEAM, todos executados com parceria das instituições de Ensino Superior e técnico 

(UFAM, UEA e IFAM). O aprendizado que é gerado de tais contribuições está na chamada 

escola cidadã, aquela em que se permite pensar o processo de ensino e aprendizagem de 

maneira consolidada, como aponta Freire (1997) apontado por Gadotti (2010):  

Escola cidadã é aquela que se assume como um centro de direitos e 

de deveres. O que a caracteriza é a formação para a cidadania. A Escola 

cidadã, então, é a escola que viabiliza a cidadania de quem está nela e de 

quem vem a ela. Ela não pode ser uma escola cidadã em si e para si. Ela é 

cidadã na medida mesma em que se exercita na construção da cidadania de 

quem usa o seu espaço. A Escola Cidadã é uma escola coerente com a 

liberdade. É coerente com seu discurso formado, libertador. É toda escola 

que brigando para ser ela mesma, luta para que os educandos - educadores 

também sejam eles mesmos. E, como ninguém pode ser só, a Escola Cidadã 

é uma escola de comunidade, de companheirismo. É uma escola de produção 

comum do saber e da liberdade. É uma escola que vive a experiência tensa 

da democracia. 

Outra questão a ser considerada tange a respeito do interesse dos estudantes sobre os 

temas sociocientíficos, pois, de acordo com 80% dos professores, os estudantes se interessam 

por assuntos sobre as temáticas (questão 13 do questionário), mesmo que para 40% dos 

professores a maioria não entenda sobre o assunto (questão 12 do questionário). Então, se faz 

valer da premissa que assuntos abordados em vista os pilares da educação ensino, pesquisa e 

extensão precisam ganhar maior evidência nos espaços de ensino. De acordo com Seixas; 

Calabró e Sousa (2017):  



32 

 

 

 

A vivência, a reflexão e a sistematização das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão nos designaram à construção de um repertório de 

conhecimentos que, junto ao contato com diferentes professores da 

Educação Básica, vivenciando suas práticas e inseguranças, colocando-os 

como autores do processo de ensino e refletindo acerca deles, permitiu 

delinear um perfil dos professores de Ciências da Natureza em um processo 

contraditório entre formação acadêmica e prática pedagógica em sala de 

aula. 

Diante do panorama abordado até aqui, fica evidente que a postura didática do 

professor é extremamente importante para permitir uma discussão sobre os assuntos 

sociocientíficos nos espaços de ensino, de tal forma que estimule aqueles estudantes que não 

obtém um bom aproveitamento relacionado ao aprendizado das questões que polarizam os 

temas sociocientíficos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os temas sociocientíficos são primordiais para garantir uma visão crítica dos 

estudantes sobre os efeitos que acometem na sociedade do século XXI, muitas das quais, são 

ocasionadas pela própria humanidade, ocasionando desequilíbrios sociais ditas e realizadas 

pela ação antrópica. 

Mediante os resultados desta pesquisa, faz-se necessário que o docente (sendo este, o 

principal mediador do processo de aprendizagem nos espaços de ensino), encontre estratégias 

que estimulem os estudantes a obterem novas percepções de mundo para garantir um olhar 

investigativo diante das modificações sociais que se relacionam ao desenvolvimento da 

Ciência e Tecnologia, intrínsecos no modo de vida da sociedade contemporânea. 

Pensando nisso, notou-se certa resistência por parte de alguns professores em dispor 

de metodologias pedagógicas para tratar efetivamente os temas sociocientíficos, seja na teoria 

ou na prática, notando em muitos pontos das respostas obtidas por meio do questionário há 

certa contradição de alguns docentes referentes a garantia de uma melhor abordagem sobre o 

conteúdo em discussão. 

Sendo assim abordagem dos temas sociocientíficos no ensino de Ciências Naturais, 

Biologia e Química em instituições de ensino público na cidade de Benjamin Constant- AM , 

é aplicada porem necessita de um apoio que sustente os profissionais da educação para que 

realizem de forma frequente as abordagem desses temas.  

Vale ressaltar, que o docente de certa forma influencia o estudante nas tomadas de 

decisões e para isso, as estratégias didáticos/pedagógicos encaminharão o estudante por 

caminhos de sucesso educacional, logo, o professor precisa entender a sua importância no 

meio acadêmico/científico, especialmente por ser o responsável em mediar o processo de 

ensino e aprendizagem. 

Portanto, os caminhos percorridos no processo da aprendizagem são socializados e 

compartilhados em coletivo, escola e professor, professor e estudante. A garantia do sucesso 

educativo se dá por meio de laços estreitos entre o fazer o aprender e a arte de ensinar, tal qual 

é de longe a premissa de quem está compromissado com a educação, e cabe a todos os 

agentes dessa relação, o compromisso com as diretrizes vigentes que são ditadas, seja por 

meio da BNCC, Parâmetro Curricular Nacional- PCN’s ou até mesmo a Leis de Diretrizes e 

Bases- LDB. 
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APÊNDICE  

Questionário para os Docentes 

 

 

 Sexo:              (  ) Masculino                                     (   ) Feminino 

 

 Disciplina que Leciona: ___________________________________________ 

 

 Idade de atuação como Docente 

(   ) 1 ano 

(   ) 2 a5 anos 

(   ) 6 a 10 anos 

(   ) mais de 10 anos 

 

 Escolaridade 

(   ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino superior completo 

(   ) Especialização 

(   ) Mestrado ou Doutorado 

 

 

1) Você conhece o conceito dos temas sociocientíficos?  

(  ) Sim    (  ) Não              Se sim, descreva com suas palavras. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2) Na disciplina que você leciona são abordadas questões aos temas sociocientíficos? 

(  )  Sim      (  ) Não           Se sim, com que frequência? E qual a metodologia    

                                          empregada? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3) A escola desenvolve projetos ou ações voltadas para as questões relacionadas aos 

temas sociocientíficos?Justifique. 

(  )Sim              (  )Não 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4) Ocorre a abordagem interdisciplinar dos temas sociocientíficos na escola? De que 

forma? 

(  )Sim              (  ) Não 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5) Você já participou na escola de alguma atividade (palestra, feira de ciências, debates 

em sala de aula, outro) que abordasse sobre assuntos relacionados aos temas 

sociocientíficos? 

(  ) Sim         (  ) Não           Qual? __________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

6) A escola ou secretaria de educação disponibiliza materiais pedagógicos sobre os temas 

sociocientíficos? Quais por exemplo? 

(  ) Sim             (  ) Não  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7) Você considera importante a implementação interdisciplinar desta temática na grade 

curricular? Porquê? 

(  )Sim               (  ) Não  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8) Nos livros didáticos, existem conteúdos relacionados aos temas sociocientíficos? De 

que forma? 

(  ) Sim               (  )Não  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 

 

9) Em quais disciplinas, os livros didáticos abordam conteúdos relacionados aos temas 

sociocientíficos? 

 

(  ) Ciências naturais                     (   ) Geografia 

( ) Português                                (   ) História 

( ) Matemática                              (   ) Educação física 

( ) Física                                       (   ) Espanhol 

( ) Biologia                                    (   ) Filosofia 

( ) Química                                   (   ) Nenhuma. 

( ) Sociologia                                (   ) Outra. Qual? ________________ 

( ) Geografia  

 

10) Como educador, você é incentivado e motivado pela coordenação pedagógica a 

estarem desenvolvendo projetos ou atividades voltadas para  os temas 

sociocientíficos? De que forma? 

(  ) Sim                   (  ) Não                (    )   Raramente  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11)  Você como educador, realiza atividades extraclasses que aborde a realidade local 

sobre os temas sociocientíficos? De que forma? 

(   )Sim               (  ) Não          (   )Raramente   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12) Na sua opinião, os alunos que frequentam a aula entendem o significado dos temas 

sociocientíficos? 

(   )  A maioria sim  

(   )  A maioria não   

(   )  Todos entendem  

(   )  Nenhum entende   
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13)  Na sua opinião, os alunos que frequentam a aula se interessam pelo assunto “temas 

sociocientíficos”? 

(   )   A maioria sim  

(   )   A maioria não   

(   )   Todos se interessam  

(   )    Nenhum se interessa  
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