
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS -
PPGEC

EDUCAÇÃO CTS: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DE
PROFESSORES DE BIOLOGIA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO

EM JEQUIÉ-BA

Mestrando: Carlos Alberto Gonçalves da Silva

Orientador: Adriano Marcus Stuchi

Ilhéus – Bahia

Março – 2016



CARLOS ALBERTO GONÇALVES DA SILVA

EDUCAÇÃO CTS: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DE
PROFESSORES DE BIOLOGIA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO

EM JEQUIÉ-BA

Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação  em  Educação  em
Ciências  da  Universidade  Estadual  de
Santa  Cruz   (UESC)  para  obtenção  do
título de Mestre em Ensino em Ciências.

Área  de  Concentração:  Ensino  de
Biologia

Orientador:  Prof.  Dr.  Adriano  Marcus
Stuchi

Ilhéus – Bahia

Março – 2016



S586      Silva, Carlos Alberto Gonçalves da.
                        Educação CTS: concepções e práticas de profes-    
                    sores de Biologia da Rede Estadual de Ensino em 
                    Jequié-BA / Carlos Alberto Gonçalves da Silva. – 
                    Ilhéus, BA: UESC, 2016.

                   136 f. : il. 
                        
                   Orientador: Adriano Marcus Stuchi.
                   Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual 
               de Santa Cruz. Programa de Pós-Graduação em  
               Educação em Ciências. 
                   Inclui referências bibliográficas e apêndices.
                                                    
                   1. Biologia – Estudo e ensino. 2. Ciência – Aspec-

               tos sociais. 3. Tecnologia – Aspectos sociais. 4. Pro- 

               fessores – Formação. I. Título. 

                                           
                                                      CDD 570.7





À todos aqueles que fazem parte da minha vida, ofereço este trabalho



AGRADECIMENTOS

Algumas  pessoas  foram  de  fundamental  importância  para  a  realização  deste

trabalho. Portanto, quero aqui registrar os mais sinceros agradecimentos: 

A Deus, pelo dom da vida;

Ao Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Estadual

de  Santa  Cruz  (UESC)  e  ao  Programa de  Pós-Graduação  em Educação  em

Ciências (PPGEC), pela oportunidade de cursar o mestrado;

A CAPES pelo apoio financeiro;

Ao professor Adriano Stuchi, o qual foi muito importante não só pela orientação,

mas também por sua compreensão, paciência e as lições diárias. Adriano, aprendi

muito com você;

Às professoras Thirza Pavan Sorpreso e  Christiana Andréa Vianna Prudêncio,

pela  disponibilidade  e  disposição  de  atuarem  na  banca  de  qualificação,

colaborando grandemente para o trabalho final;

Aos professores e colegas do mestrado que proporcionaram grandes momentos

de verdadeira aprendizagem e incentivo na caminhada.  Jamais  esquecerei  os

momentos de alegria e de tensão que passamos juntos;

A todos os diretores das escolas onde o estudo foi realizado e em especial aos

professores colaboradores, razão da existência deste trabalho;

Ao professor da UESB, Paulo Marcelo Marini Teixeira, que me fez apaixonar por

essa coisa chamada CTS, e Daisi Theresinha Chapani, pelo grande exemplo e

incentivo para continuar na vida acadêmica.



E não se diga que, se sou professor de biologia, não posso me
alongar em considerações outras, que devo apenas ensinar
biologia, como  se  o  fenômeno  vital  pudesse  ser
compreendido  fora  da  trama histórico  social,  cultural  e
política. Como se a vida, a pura vida, pudesse ser vivida de
maneira igual em todas as suas dimensões favela, no cortiço
ou  numa  zona  feliz  dos  “Jardins”  de  São  Paulo.  Se  sou
professor  de  biologia,  obviamente,  devo  ensinar  biologia,
mas, ao fazê-lo, não posso secioná-lo daquela trama (FREIRE,
1992, p. 78-79).



RESUMO

Com este  estudo  pretendemos  compreender  como  as  concepções  acerca  da
Abordagem CTS de  professores  de  Biologia  da  Rede  Estadual  de  Ensino  se
relacionam com suas práticas pedagógicas. O estudo envolveu nove professores
do Ensino Médio de cinco escolas localizadas na cidade de Jequié/BA. O trabalho
é caracterizado como uma pesquisa de cunho qualitativo e como instrumento de
coleta de dados foi utilizada a entrevista semiestruturada, com a qual se levantou
as concepções que os professores trazem sobre a perspectiva CTS. Também foi
analisado  um  capítulo  dos  livros  didáticos  utilizados  pelos  professores
participantes da pesquisa, a fim de perceber se esses livros orientam na direção
de  um  ensino  em  CTS.  Os  livros  foram  analisados  no  que  diz  respeito  ao
conteúdo teórico; ilustrações e atividades propostas. Os dados coletados foram
analisados  à  luz  da  Análise  Textual  Discursiva.  Os  resultados  mostraram que
alguns  dos  professores  apresentam  diferentes  concepções  sobre  as  inter-
relações CTS, algumas equivocadas e até ingênuas, portanto, impróprias para um
ensino com orientação CTS. Outras concepções são mais adequadas e permitem
um planejamento curricular com orientação CTS. Os resultados mostraram ainda
que  as  aulas  desses  professores,  ainda  estão  baseadas  exclusivamente  nos
livros didáticos como principal instrumento de orientação e seleção de conteúdos.
No entanto, pode-se perceber nas práticas desses professores, elementos que às
vezes  se  aproximam  dos  referenciais  CTS,  nesse  caso,  essas  aulas  se
relacionam com o tipo de abordagem conhecida como enxerto CTS, em que a
abordagem  é  colocada  em  função  do  conteúdo.  Os  professores  reconhecem
dificuldades  para  uma  abordagem  desse  tipo  porque  dificilmente  conseguem
relacionar  determinados conteúdos científicos  com a vida  social  do  aluno.  Os
livros  didáticos  que  delineiam as aulas  dos professores  apresentam conteúdo
teórico em estilo  dissertativo e as questões sociais  e  tecnológicas geralmente
aparecem  em  textos  complementares.  Um  deles  não  apresenta  fontes
complementares de informação, e quanto às atividades propostas, elas priorizam
questões fundamentadas na memorização ou questões de provas de vestibulares.
As  questões  problematizadoras,  ou  interdisciplinares  aparecem  em  menor
quantidade.

Palavras-chave: Concepções CTS. Ensino de Biologia. Abordagem CTS. Inter-
relações CTS



ABSTRACT

With this study we aim to understand how the conceptions of the approach STS
biology  teachers  from  the  State  Education  Network  relate  to  their  teaching
practices. The study involved nine high school teachers from five schools located
in the city of Jequié / BA. The study is characterized as a qualitative research, and
how data  collection  instruments  were  used one semi-structured interview,  with
whom he raised the conceptions that teachers bring on the theme STS. It was also
considered a chapter of the books used by teachers participating in the survey in
order to understand if  these book oriented toward a teaching STS. The books
were analyzed with respect to the theoretical content; illustrations and proposed
activities.  The  collected  data  were  analyzed  in  the  light  of  Textual  Analysis
Discourse. The results showed that some of the biology teachers in Jequié have
different  conceptions  about  STS interrelationships.  Some  misguided  and  even
naive, so harmful to education with STS orientation. More appropriate, allow for
the possibility of curriculum planning with STS orientation. The results also showed
that the lessons of these teachers, are still based exclusively on textbooks as the
main instrument of orientation and selection of content. However, it can be noticed
in practice these professors elements which sometimes approach the reference
STS in such a case these classes relate to the approach known as STS graft,
wherein the approach is placed according to their  content.  Teachers recognize
difficulties  to  such  an  approach  because  they  find  it  difficult  to  relate  certain
scientific content to the social life of the student. As for the textbook that outlines
the classes of teachers, present theoretical content argumentative style, and social
and technological  issues,  usually appear in supplementary texts.  one does not
have  additional  sources  of  information,  and  on  the  proposed  activities,  they
prioritize issues based on memorization or issues of vestibular tests. The problem-
solving questions, or interdisciplinary appear in smaller quantities.

Keywords: Science Teaching. Biology teaching. STS approach. Interrelationships 
STS
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INTRODUÇÃO

Ingressei no magistério apenas com a formação do Ensino Médio. Naquele

momento, eu era estudante do curso de Ciências na Universidade Estadual do

Sudoeste da Bahia (UESB) e a carência de professores na cidade de Ibirataia,

interior do estado da Bahia, era muito grande. 

Como na época ainda não havia a exigência da licenciatura como requisito

para o magistério, fui convidado a assumir a docência naquela cidade. O fato de

ser universitário foi um requisito fundamental para o convite. Mas fui obrigado a

fazer uma escolha, pois trabalhar e estudar tornaram-se incompatíveis, e desse

modo,  era  abandonar  a  faculdade  e  trabalhar,  ou  estudar  e  não  trabalhar.  A

necessidade falou mais alto. Escolhi a primeira opção.

Assim,  durante  muitos  anos  ministrando  aulas  como  professor  não

licenciado em escolas do Ensino Fundamental  II,  vivi  a ilusão de que apenas

conhecer  a  matéria  bastaria  para  ser  um  bom  professor.  Esta  ilusão  era

alimentada muitas vezes por alunos, que ao final da aula, elogiosamente diziam

que a mesma tinha sido boa,  ou quando em outros momentos,  diziam que o

professor sabia o que estava ensinando. 

Ainda guardo na lembrança um fato que aconteceu numa turma de 7ª série

(atual 8º ano), quando dois alunos aproximaram-se de mim e perguntaram se eu

era médico. Respondi que não e, curioso quis saber a razão daquela indagação

ao que responderam: “porque o senhor dá aula sem abrir o livro. O senhor sabe

tudo”.

É  certo  que  isso  enchia  o  meu  ego  de  orgulho,  me  deixava  satisfeito

pessoal e profissionalmente e ainda me fazia crer que pedagogicamente trilhava o

caminho certo.  Não sabiam eles,  no entanto,  que aquela “capacidade” de dar

aulas, muitas vezes sem consultar o livro, na verdade era resultado de repetidas

apresentações dos mesmos conteúdos para diversas turmas e que, dessa forma,

os conteúdos ficaram sedimentados em minha memória.

Com aquela prática, eu estava tão somente reproduzindo mecanicamente

em seguidas  apresentações  aquilo  que  estava  nas  páginas  do  livro  didático.

Naquele  momento,  passar  o  assunto  com  “segurança”  e  ter  o  retorno  nas

avaliações formuladas para serem respondidas também de forma memorística
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confirmavam o “sucesso” do meu trabalho.

Entretanto, o que o aluno aprendia (se é que aprendia), e o que aquele

conhecimento  podia representar  em sua vida,  passava longe da avaliação do

professor, apesar do discurso freireano que a escola adotava ao dizer que tinha

por  objetivo formar cidadãos críticos, sujeitos ativos capazes de transformar a

realidade da sociedade em que vivem.

Vale dizer que tive uma educação tradicional essencialmente “bancária”,

como Freire (1970) bem define esse ensino em que o professor é detentor do

conhecimento, enquanto o aluno não passa de um mero recipiente que recebe de

forma acrítica tudo aquilo que o professor tem para lhe ensinar, por isso, a minha

prática muito tempo seguiu esse modelo de educação que paradoxalmente não

atendia às necessidades do aluno nem atingia os objetivos da escola.

Era  notório  naquela  época  que  o  contingente  de  professores  não

licenciados era muito  grande.  Bastava o  curso  Secundário  em Magistério  e  o

professor estava apto para exercer as atividades da sala de aula, de acordo com

as  disciplinas  que  ele  apresentasse  melhores  habilidades  ou  a  escola  mais

necessitasse. Em um contexto assim, era compreensível  que as aulas fossem

ministradas de forma apenas reprodutivista. Assim sendo, um indivíduo formado

numa  escola  totalmente  tradicional,  ao  assumir  a  função  de  formador,

naturalmente iria reproduzir tudo da mesma forma que aprendeu.    

A exigência pela licenciatura para o magistério se deu anos depois, com a

promulgação  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  (LDB)  9394/96,  que

regulamenta o ensino no Brasil e que determina, em seu Art. 62, que a formação

de  docentes  para  atuar  na  educação  básica  deverá  ser  feita  em  cursos  de

licenciatura e graduação plena, oferecidos nas universidades ou Instituições de

Ensino Superior (IES) (BRASIL, 1996).

No entanto, o Brasil ainda é um país carente de professores com a devida

formação. Este aspecto é confirmado pelo Censo Escolar de 2012, realizado pelo

Instituto Nacional  de Ensino e Pesquisa (INEP), que detectou que do total  de

professores atuantes na escola básica de todo o país,  68,4% possuem curso

superior. Todavia, cerca de 90% destes, lecionam disciplinas incompatíveis com

sua formação (BRASIL, 2009). 
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A  fim  de  dotar  os  professores  leigos  em  exercício  da  licenciatura

necessária ao magistério, o Governo Federal, por meio do Decreto 6755/09, criou

o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR),

pelo  qual  o  Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC)  juntamente  com  as

secretarias  estaduais  e  municipais  de  educação,  conveniados  com  as  IES

públicas,  oferecem cursos de formação a  professores não licenciados ou que

lecionam disciplinas incompatíveis com sua formação inicial (BRASIL, 2009).  

Então,  buscando  a  qualificação  necessária  para  o  Ensino  de  Ciências,

ainda no ano de 2009, efetivei matrícula em um curso de licenciatura em Ciências

Biológicas oferecido pelo PARFOR na UESB campus de Jequié, iniciando o curso

no mês de novembro daquele mesmo ano. 

Cursar  uma  licenciatura  em  Ciências  Biológicas  foi  de  fundamental

importância,  não  somente  pela  qualificação  profissional,  mas  também  por  ter

ajudado  a  melhorar  a  minha  consciência  quanto  ao  magistério,  mudando

significativamente a minha concepção de ensino e minha prática pedagógica.

Antes  da  licenciatura  a  minha  percepção  de  ensino  era  a  de  que  a

responsabilidade do professor seria apenas repassar  o conteúdo programático

estabelecido.  O interesse em aprender  deveria  ser  do  aluno,  que é  quem se

beneficiaria do conhecimento adquirido, seja para prestar concursos ou para se

habilitar a um emprego. Em síntese, a escola deveria preparar os alunos para

uma vida futura. O ensino não tinha nenhuma conexão com a vida presente.

Também  não  havia  preocupação  com  as  metodologias  adotadas  para

facilitar a aprendizagem do aluno. A exposição do assunto e as respostas dadas

ao aluno quando este pedia algum esclarecimento, para mim era suficiente para

validar o meu papel de professor.

Com a licenciatura, esta percepção mudou ao entender que o Ensino de

Ciências  não  é  apenas  decorar  nomes  científicos  de  animais  e  plantas,  ou

fórmulas para resolver alguma questão quando solicitado nas listas de exercícios

ou  nas  atividades  avaliativas.  Mas  sim,  dotar  o  aluno  de  conhecimento  para

melhor interagir e compreender o mundo em que vive.       

Ao  cursar  a  disciplina  Metodologia  do  Ensino  de  Ciências,  tive  a
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oportunidade de conhecer a Abordagem Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS1) na

teoria.  Depois,  na  disciplina  Estágio  Supervisionado  II,  componente  curricular

obrigatório  do  curso,  aceitei  o  desafio  de  aplicar  uma  sequência  didática

direcionada por esta abordagem junto a uma turma do Ensino Fundamental II.

A despeito das dificuldades encontradas para a realização da proposta, tais

como a escassez de recursos; a luta contra a rigidez do programa da escola;

alunos com timidez ou dificuldades para expressar o  que pensam e outros,  o

trabalho apresentou resultados muito positivos quanto ao processo de ensino e

aprendizagem, pois promoveu durante a sua realização, maior envolvimento e

participação dos alunos em todas as atividades propostas, numa demonstração

de responsabilidade e interesse pela construção do conhecimento (SILVA, 2013). 

A proposta pedagógica satisfez a todos os envolvidos na ação, uma vez

que  os  resultados  mostraram  situações  nem  sempre  verificadas  nas  aulas

convencionais.  A  intervenção  possibilitou  maior  aquisição  de  conhecimentos,

proporcionou debates acerca de questões sociocientíficas, despertou interesse e

motivação dos alunos para as aulas. Por outro lado, o professor deixou de ser

apenas  um  apresentador  de  conteúdos,  passando  a  ser  mediador  entre  o

conhecimento e o aluno (SILVA, 2013).

Assim,  aquele trabalho com a educação CTS me fez repensar  sobre a

minha  prática  educacional,  como  aconselham  Silva  e  Del  Pino  (2010)  ao

professor  que,  diante  dos  resultados  ineficientes  de  seu  trabalho,  por  não

conseguir  despertar  a  participação,  envolvimento  e  interesse  dos  alunos,

reflexões “sobre o seu papel e as possibilidades que tem para iniciar na prática,

as mudanças capazes de melhorar esse sistema do qual faz parte e também é

responsável” (SILVA; Del PINO, 2010, p. 448).

Uma característica marcante para o bom desenvolvimento da sequência

didática foi a diversidade metodológica que permitiam o planejamento de aulas

mais  dinâmicas  com  efetiva  participação  do  aluno,  que  percebeu  a  relação

existente entre o que estava sendo trabalhado em sala de aula e a realidade

1 Neste trabalho emprego a sigla CTS, em conformidade com os autores que entendem que
as  questões  ambientais  estão  implícitas  no  “S”  de  Sociedade.  No entanto,  quando em
citação de autor(es) que preferem enfatizar as questões ambientais, e por isso acrescentam
o “A” de Ambiental, formando a sigla CTSA, esta será adotada conforme a citação. Por
isso, serão encontradas no texto as duas expressões: CTS e CTSA.
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encontrada fora dela.

Desta  forma,  o  que  aconteceu  na  prática  durante  a  aplicação  daquela

sequência  didática,  me  fez  crer  que  a  abordagem  CTS  é  realmente  uma

possibilidade  viável  de  mudança  educacional  capaz  de  romper  com o  ensino

conteudista  e  fragmentado  que  se  observa  na  educação  científica,  e  que

desmitifique a ideia  de  que as  aulas  de Ciências  são desconectadas com os

problemas e a realidade de mundo em que vivem os alunos, conforme Vieira,

Tenreiro-Vieira e Martins (2013) argumentam:

A orientação CTS é, pois, hoje reconhecida pela comunidade
internacional como a componente mais relevante da educação
científica básica é frequentemente sugerida como o  pivot de
uma nova organização curricular de Ciências e como forma de
corrigir muitos dos problemas que emergiram de um ensino das
Ciências  de  cariz  internalista,  enfatizando  conhecimento
declarativo com pouca ou nenhuma ligação à sociedade, em
geral,  e  ao  quotidiano  dos  alunos,  em  particular  (VIEIRA;
TENREIRO-VIEIRA; MARTINS, 2013, p. 16).

Então,  diante  da  atual  conjuntura  educacional, em  que  se  exigem

mudanças  urgentes  nas  práticas  pedagógicas  dos  professores,  aposto  na

Abordagem CTS como ferramenta de grande potencial  para a superação das

aulas tradicionais que caracterizam o atual Ensino de Ciências, neste contexto em

que  o  professor  é  sempre  desafiado  a  superar  as  dificuldades  inerentes  ao

ensino, na busca por um trabalho capaz de formar cidadãos realmente dotados de

criticidade  frente  aos  problemas  sociais,  políticos,  ambientais,  científicos  e

tecnológicos. 

E é exatamente esse contexto que fez brotar a disposição em realizar este

estudo junto a professores de Biologia da rede estadual de ensino na cidade de

Jequié-Bahia, acerca de suas concepções sobre as inter-relações CTS e como

elas se fazem presentes em suas salas de aulas. 

Considero a cidade de Jequié um local que apresenta diversas temáticas

que  oportunizam o  Ensino  de  Biologia  numa perspectiva  CTS,  dada  as  suas

características  físicas  que  favorecem  a  proliferação  de  doenças  sazonais,  a

exemplo  da dengue,  transmitida  pelo  mosquito  Aedes aegypti.  Visto  que este

estudo está focado no Ensino de Biologia,  intencionamos estabelecer relações

deste ensino com o Enfoque CTS e as endemias da dengue que se verificam

anualmente na cidade locus deste estudo.   
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As questões envolvendo o Ensino de Ciências têm motivado a realização

de grande volume de estudos, os quais em linhas gerais, mostram preocupação

com a qualidade do ensino desta área, sendo de certa forma consensual entre os

estudiosos das Didáticas das Ciências, que este ensino não vem contemplando

os  conhecimentos  necessários  que  o  indivíduo  deve  ter  para  exercer  sua

cidadania com êxito.

Nesta  direção,  diversos pesquisadores,  a  exemplo  de Krasilchik  (2000);

Teixeira (2003); Martins (2003) apontam que a ineficiência do Ensino de Ciências

tem como uma de suas causas o fato de que ele ainda continua se apresentando

fragmentado,  descontextualizado  e  invariavelmente  é  feito  apenas  de  forma

conceitual e desconectado com a realidade social em que vive o aluno.

Sobre  o  assunto,  Teixeira  (2003)  afirma  que  um grande  problema  que

ainda existe e persiste nas escolas e, consequentemente nas aulas de Ciências, é

a metodologia baseada em aulas puramente expositivas, nas quais os conteúdos

do livro didático são seguidos à risca, quase sempre desprovidas de inovação ou

espaço  para  a  reflexão  crítica,  em  que  o  estudante  apenas  assiste  a  tudo

passivamente sem despertar maior interesse pelas aulas. 

De fato, é possível observar que nas nossas escolas criou-se uma cultura

em que as aulas são predominantemente baseadas na utilização do livro didático

como a principal fonte de seleção dos conteúdos e, na maioria das vezes, o único

recurso pedagógico utilizado para orientação e desenvolvimento das aulas. Silva;

Del Pino (2010) informam que em nosso país, esta prática vem  perpetuando-se

há pelo menos um século.

Outra  observação  relacionada  ao  Ensino  de  Ciências,  diz  respeito  às

práticas pedagógicas dos professores, que segundo Teixeira (2003), não atendem

às necessidades de um ensino capaz de produzir aprendizagem que dê sentido

ao conteúdo estudado, visto que há um distanciamento muito grande entre o que

se ensina e a realidade de mundo vivida pelos estudantes. 

Para Acevedo,  Alonso e Manassero (2003),  os professores de Ciências

continuam  apresentando  uma  visão  da  ciência  como  um  saber  objetivo,

descontextualizado  e  isento  de  valores,  esquecendo  que  a  ciência  tem  suas

raízes  na  sociedade,  utiliza  uma  linguagem  própria,  e  sofre  influências  das
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origens culturais e histórias de vida dos cientistas responsáveis pela produção

desses conhecimentos. 

Entretanto, vários pesquisadores advogam a favor da Educação CTS como

possibilidade  de  superar  a  ineficiência  da  educação  científica.  Dentre  eles

destacamos Martins (2002), para quem os currículos em CTS dão uma dimensão

mais  humanista  ao  Ensino  de  Ciências,  o  que  projeta  uma  possibilidade  de

estreitamento entre o que este ensino oferece e o que a sociedade precisa saber.

Sobre o tema, a autora pondera:

O ensino das ciências tem vindo a ser alvo de críticas por parte
de  educadores  e  construtores  de  opinião  pública  por  se
constatar  que  está  longe  de  satisfazer  as  necessidades  da
sociedade  actual  dados  os  reduzidos  níveis  de  literacia
científica  apresentados  pelas  populações.  A orientação  dos
currículos de ciências segundo perspectivas CTS de cariz mais
humanista porque ligada a contextos reais,  assume-se como
uma  via  promissora  para  minimizar  esse  desfasamento
(MARTINS, 2002, p. 28).

Outros pesquisadores  como  Solbes  e  Vilches  (2002),  defendem  que

currículos  com orientação CTS devem ser  valorizados no Ensino de Ciências

como  forma de  inovação  pedagógica,  motivação  das  aulas,  para  despertar  o

interesse  dos  alunos  e  como  possibilidade  de  promoção  da  Alfabetização

Científica e Tecnológica. 

Os autores ainda alertam para a necessidade de um ensino com enfoque

social relacionado com a realidade de vida do próprio aluno, objetivando não só

melhorar  a  aprendizagem,  assim  como  ajudar  a  construção  do  conhecimento

científico de forma contextualizada desmitificando a ideia de que as Ciências são

disciplinas  distantes  do  contexto  social,  político,  econômico,  histórico  e  ético

(SOLBES; VILCHES, 2002).

A introdução de currículos CTS no Ensino de Ciências, também é creditada

por Acevedo et al (2002) que os percebem como um indicador de qualidade na

inovação do Ensino de Ciências objetivando a Alfabetização Científica, uma vez

que este enfoque visa explicitar as relações CTS refletindo criticamente sobre os

conteúdos abordados nas aulas e suas influências no meio social e no ambiente,

promovendo uma verdadeira educação para a cidadania, no sentido de formar

indivíduos aptos a interagirem positivamente na comunidade em que vivem.

Estudiosos  dessa  temática  no  Brasil,  também  percebem  e  indicam  a
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adoção de currículos com enfoque CTS, como uma real possibilidade de inovação

neste ensino. Pois esses currículos, segundo o entendimento de Santos (2008),

podem romper com o ineficiente modelo de educação bancária. Sobre o assunto,

Santos; Mortimer (2002, p. 14) fazem referência aos currículos com ênfase em

CTS,  como aqueles  que “tratam das inter-relações entre  explicação científica,

planejamento tecnológico e solução de problemas, e tomada de decisão sobre

temas práticos de importância social”. 

Diferentemente  dos  modelos  tradicionais  de  ensino,  a  pedagogia  com

enfoque CTS, segundo Santos e Mortimer (2002, apud Aikenhead, 1990), aborda

os  conteúdos  escolares  a  partir  da  inserção  de  um  problema  sociocientífico,

seguida da análise da tecnologia relacionada a esse tema social, para então se

estudar o conteúdo científico definido em função do tema social e da tecnologia

introduzida e, depois do estudo da tecnologia correlata em função do conteúdo

apresentado, retornar à discussão da questão social original.

Esses autores pressupõem que esta abordagem tem como característica

básica o ensino do conteúdo de Ciências, de forma que os estudantes integrem o

conhecimento científico com a tecnologia e o mundo social em que vivem para

uma inserção mais responsável nesse mundo, com capacidade para tomada de

decisões  diante  de  problemas  sociais  e  ambientais  (SANTOS;  MORTIMER,

2002).

Os  currículos  CTS propõem um enfoque  de  temas  sociocientíficos  que

possibilitam ao aluno adquirir uma formação cidadã, dado que esta proposta, visa

permitir “maior inserção social das pessoas no sentido de se tornarem aptas a

participar dos processos de tomada de decisões conscientes e negociadas em

assuntos que envolvam ciência e tecnologia” (VON LINSINGEN, 2007, p. 13). 

Isto quer dizer que objetivo da educação em CTS é propiciar um Ensino de

Ciências numa perspectiva em que o educando se veja como parte integrante e,

portanto, agente ativo e responsável pelas transformações do meio em que vive

(VON LINSINGEN, 2007). 

Ainda  no  contexto  educacional  brasileiro,  os  Parâmetros  Curriculares

Nacionais (PCN) contemplam a possibilidade do ensino com enfoque em CTS, ao

discorrerem que:
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Numa sociedade em que se convive com a supervalorização do
conhecimento  científico  e  com  crescente  intervenção  da
tecnologia no dia a dia, não é possível pensar na formação de
um cidadão crítico à margem do saber científico.

A  apropriação  de  seus  conceitos  e  procedimentos  pode
contribuir para o questionamento do que se vê e ouve, para a
ampliação das explicações acerca dos fenômenos da natureza,
para  a  compreensão  e  valoração  dos  modos  de  intervir  na
natureza e utilizar seus recursos (BRASIL, 1997, p. 23-24).

No entanto, estudiosos do assunto, a exemplo de Martins (2002); Teixeira

(2003); Hoernig; Pereira (2004); Cofré et al. (2010) e Santos et al. (2011) mostram

que  as  aulas  de  Ciências,  invariavelmente,  andam  na  contramão  do  que

estabelecem os PCN,  pois  segundo os  citados autores,  as  aulas  de Ciências

ainda  são  baseadas  nos  modelos  pedagógicos  de  cunho  tradicional  e,  assim

sendo, elas continuam caracterizadas por memorização, exposições do professor

e passividade dos alunos. 

Sobre a Educação CTS no Brasil, Santos (2007) informa que somente a

partir da década de 1990, devido ao desenvolvimento de pesquisas e publicações

de artigos e livros abordando a temática, começaram a surgir propostas de cursos

com esse enfoque no país. Enquanto isso, Teixeira (2015) adverte que mesmo

sendo uma área de interesse da pesquisa educacional, ainda existe uma carência

de estudos sobre situações reais em salas de aula brasileiras.

Assim,  partindo  do  pressuposto  de  que  a  abordagem  CTS  possibilita

romper com o tradicionalismo no Ensino de Ciências, estando de acordo com as

orientações  propostas  pelos  PCN  para  o  Ensino  Médio,  além  de  ser

reconhecidamente aceita como ferramenta capaz de promoção de uma educação

para a cidadania plena. E mais: que as concepções que os professores têm a

respeito  das inter-relações CTS são de suma importância  para  que se  possa

adotar currículos com orientação CTS é que surge o problema que direcionará o

nosso estudo,  o  qual  busca verificar:  i)  Como os professores de Biologia das

escolas estaduais em Jequié-Bahia, compreendem as inter-relações CTS; e, ii) de

que forma essas inter-relações estão presentes em seus discursos e em suas

salas de aulas?

Para  responder  aos  problemas  estabelecidos,  elegemos  como  objetivo

principal  deste  trabalho:  Compreender  como  as  concepções  acerca  das

Abordagens CTS, dos professores de Biologia da rede estadual  de ensino na
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cidade de Jequié/Bahia se relacionam com as suas práticas pedagógicas. 

A fim alcançar o principal objetivo da pesquisa, determinamos os seguintes

objetivos específicos: 

1. Levantar  as  concepções  dos  professores  de  Biologia  sobre  as  inter-

relações CTS, bem como sobre sua abordagem no ensino;

2. Descrever  quais  metodologias  de  ensino  são  utilizadas  por  esses

professores, na tentativa de identificar manifestações do enfoque CTS nas

aulas de Biologia das escolas públicas de Ensino Médio localizadas na

cidade de Jequié-BA; 

3. Analisar os livros didáticos utilizados pelos professores, a fim de verificar

se esses recursos orientam ou impedem a abordagem CTS. 

O trabalho está dividido em seis capítulos distribuídos da seguinte maneira:

no  primeiro  capítulo,  é  apresentado  um panorama  geral  do  movimento  CTS,

abordando  sua  origem  e  suas  inter-relações;  o  segundo  capítulo  trata  da

abordagem CTS no campo educacional; o terceiro capítulo traça a trajetória do

Ensino de Ciências no Brasil e as suas tendências; a metodologia delineada e os

passos seguidos para a efetivação da pesquisa estão apresentadas no quarto

capítulo.  As  concepções  dos  professores  obtidas  a  partir  das  entrevistas

realizadas e a análise dos capítulos sobre os vírus nos livros utilizados pelos

professores constituem o quinto capítulo. No sexto e último capítulo, teceremos

nossas conclusões e considerações.
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2. MOVIMENTO CTS: ORIGEM E PENETRAÇÃO NO CAMPO EDUCACIONAL 

Até por volta dos anos 1960, prevalecia a ideia de que o Desenvolvimento

Social  ou  o  estado  de  bem  estar  da  população  era  promovido  pelo

Desenvolvimento  Econômico,  o  qual,  era  produto  do  Desenvolvimento

Tecnológico, que por sua vez era fruto do Desenvolvimento Científico. Esta ideia

disseminava o caráter exclusivamente positivo da ciência,  pois se baseava na

crença de que quanto mais se intensificavam o conhecimento e desenvolvimento

científico, também e de forma linear, aumentava a possibilidade de melhora social

(AULER; DELIZOICOV, 2006; STRIEDER, 2008). 

No  entanto,  os  conhecimentos  científicos  e  tecnológicos  aplicados  às

guerras, a exemplo das bombas atômicas que assolaram o Japão na II Guerra

Mundial, e o napalm desfolhante usado na Guerra do Vietnã, mudaram a forma de

se olhar para a Ciência e a Tecnologia (AULER; BAZZO, 2001).

Mais tarde, a partir dos anos sessenta, a publicação dos livros “A estrutura

das  Revoluções  Científicas”  de  Thomas  Kuhn  e  “Silent  Spring”  (Primavera

Silenciosa) de Rachel Carson, proporcionou maior ênfase nas discussões sobre

os impactos das aplicações do desenvolvimento da ciência e da tecnologia para o

meio ambiente (AULER; BAZZO, 2001). 

Os debates propiciaram o surgimento de movimentos tanto na sociedade,

como nas universidades europeias e estadunidenses, que passaram a debater

com diferentes enfoques, a relação da Ciência e da Tecnologia com a Sociedade,

reivindicando uma tomada de consciência com relação aos problemas ambientais,

éticos e de qualidade de vida (STRIEDER, 2012). 

Desta  forma  o  Movimento  CTS nasceu  sob  duas  vertentes:  a  tradição

europeia e a estadunidense. A primeira, de origem acadêmica, que dava mais

ênfase à ciência como processo, ou seja, tinha maior preocupação em explicar as

origens e as mudanças das teorias científicas começaram a partir de programas

criados dentro das universidades, com a participação de cientistas, engenheiros,

sociólogos e profissionais  outras  áreas humanas,  que buscavam investigar  as

influências  da  sociedade  sobre o  desenvolvimento  científico  e  tecnológico

(STRIEDER, 2008; 2012).

Um exemplo que retrata a tradição acadêmica, foi verificado nos cursos de
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engenharia,  onde ocorreram debates acerca do impacto social  do trabalho do

engenheiro,  o que veio a modificar o enfoque das disciplinas.  Esses debates,

também passaram a acontecer nos cursos das Ciências Humanas e Sociais, nos

quais “a ciência e a tecnologia passaram a ser interpretadas como processos

sociais, carregados de valores” (STRIEDER, 2008, p. 19).

A segunda  vertente,  a  chamada  tradição  americana,  surgiu  como  uma

reação de cunho social. Segundo Strieder (2012), a tônica desta tradição estava

centrada na tecnologia, a qual era interpretada como algo que pudesse refletir na

estrutura e dinâmica social. Mesmo sendo caracterizada como movimento social,

muitos desses movimentos aconteceram também no interior das universidades.  

Os  movimentos  que  ocorriam  nos  Estados  Unidos  eram  liderados  por

“grupos pacifistas, ativistas dos direitos humanos, associações de consumidores e

outros  grupos  que tinham  relação  com  reivindicações  sociais”,  que  estavam

preocupados com os impactos sociais e ambientais das aplicações dos produtos

tecnológicos (STRIEDER, 2008, p. 20). 

Desde o seu nascimento, o Movimento CTS enveredou por três caminhos:

o  campo da pesquisa, que segue na direção da crítica ao pensamento tradicional

que as universidades mantinham sobre a Ciência e a Tecnologia, criando uma

nova ótica acerca do tema, numa maneira de enxergar a atividade  científica de

forma contextualizada com a sociedade, dando-lhe um caráter não-essencialista

(VON LINSINGEN, 2007).

O campo das políticas públicas, que leva à regulação social da ciência e da

tecnologia,  criando “mecanismos  democráticos  facilitadores  da abertura  dos

processos  de  tomada  de decisão  sobre  questões  de  políticas científico-

tecnológica” (VON LINSINGEN, 2007, p. 4).

O campo da educação, que segue no sentido de incorporar programas e

disciplinas  com  o  enfoque  em  CTS  no  Ensino  Médio  e  nas  universidades,

observando um novo olhar sobre a ciência e tecnologia (VON LINSINGEN, 2007).

Nota-se então que o movimento CTS nasceu em países com contextos

sociais, econômicos e culturais diferentes dos países latino-americanos. Pelo que

Von Linsingen (2007, p. 2) chama a atenção de que nesta parte do continente,

este movimento chegou como uma “reação ao modelo hegemônico de percepção



26

das relações sociais da ciência e da tecnologia”, penetrando em diversas áreas

do conhecimento e nas políticas públicas,  assumindo linhas de pensamento e

ideologias diversificadas. 

Neste  trabalho,  o  nosso  foco  será  o  campo  educacional,  mais

especificamente na área de Ensino de Biologia. No entanto, entendemos que se

faz pertinente apresentar neste momento, ainda que de forma resumida, algumas

possíveis  manifestações  verificadas  entre  os  elementos  que  formam  a  tríade

Ciência, Tecnologia e Sociedade.

Para isso, nos apoiaremos na literatura a fim de embasarmos as nossas

considerações,  com finalidade de mostrar que sendo produtos do conhecimento

humano, a ciência, a tecnologia e a própria sociedade relacionam-se entre si, e se

influenciam mutuamente.

2.1 Possíveis interações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade

Desde o seu surgimento no planeta, os homens vivem em agrupamentos.

Razão pela qual, Heródoto, filósofo grego que viveu na Antiguidade, afirmara que

o  homem  é  um  ser  social  por  natureza.  Portanto,  viver  em  grupos  é  uma

característica nata da humanidade e é no seio desses agrupamentos, que podem

ser chamados de sociedade, que se estabelecem todas as formas de relações,

condição essencial para a sobrevivência do homem.

Firme (2007, p. 19) conceitua a sociedade como “um tipo de sistema social,

em  qualquer  universo  de  sistemas  sociais  que  como  sistema,  atinge  o  mais

elevado  nível  de  autossuficiência  em  relação  aos  seus  ambientes”.  A autora

afirma ainda que cada sociedade constrói sua cultura. Todavia, o modo de vida

das  pessoas  sofrem  modificações  ao  longo  do  tempo,  e  um  dos  fatores

responsáveis pelas mudanças que ocorrem na sociedade contemporânea, são as

invenções científicas e tecnológicas.

2.1.1 Ciência e Sociedade

De acordo com Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), a ciência é um

dos principais elementos da cultura na atualidade, se fazendo presente em todas

as áreas  de nossa vida,  não sendo  mais  monopólio  da  escola  ou  de grupos

específicos da sociedade, apesar de que o conhecimento científico não é um bem

comum a todos e o acesso à utilização do mesmo também não esteja disponível
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para a população em sua totalidade. No entanto, segundo os autores, a ciência

questiona,  confirma,  e  influencia  as  decisões  que  refletem-se  em  toda  a

humanidade.

Firme (2007) apoiada em Freire-Maia2 (2000) sustenta que é muito difícil

propor  um  conceito  de  ciência,  tanto  que  nem  os  filósofos  da  ciência  não

costumam dar uma definição para o termo, até porque, qualquer que fosse essa

definição, seria incompleta. Então, considerando que o que existe são diferentes

conceitos de ciência, e partindo do pressuposto de que esta é um produto da

sociedade,  Freire-Maia  (2000,  p.  128  apud FIRME,  2007)  diz  que  a  ciência

“representa  um  corpo  de  doutrinas  gerado  ou  em  geração  num  meio  social

específico e, obviamente, sofrendo influências dos fatores que compõem a cultura

de que se faz parte”.

Uma característica  marcante  da  ciência  e  que  não  pode  deixar  de  ser

mencionada é seu caráter histórico. Fourez (1995) aponta para esta perspectiva

na medida em que ela é feita pelos e para os homens. Portanto, sua construção

se dá num determinado contexto histórico. Nesse sentido, segundo o citado autor,

na perspectiva histórica da ciência, a produção científica é resultado da evolução

da humanidade, construída para atender projetos específicos. Assim sendo, os

conceitos científicos são determinados de acordo com o momento histórico em

que eles foram gerados.

Ainda de acordo com as ideias de Firme (2007), a perspectiva histórica do

crescimento  e  desenvolvimento  científico  está  diretamente  relacionada  com  o

contexto  social,  porquanto  os  conhecimentos  produzidos  pela  ciência  nascem

condicionados pelas expectativas e interesses de diversas ordens. Dessa forma,

continua a autora, a ciência no mundo moderno se constitui  de uma gama de

conhecimentos,  além  de  uma  série  de  valores,  convenções  e  práticas  que

modelam o comportamento dos cientistas.

Dado que a ciência é construída num ambiente impregnado por visões de

mundo e ideologias que interferem no modo de ser e de agir  das pessoas, a

ciência, tanto sofre influência dos diversos fatores que compõem a cultura e agem

na sociedade de seu tempo, como exerce influência sobre o contexto sociocultural

2 FREIRE-MAIA, N. A Ciência por dentro. 6. ed. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2000. 
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do qual faz parte (FIRME, 2007).

Auler e Delizoicov (2006) questionam a natureza da ciência, argumentando

sobre  a  sua  não  neutralidade  devido  aos  interesses  particulares  de  quem  a

fomenta e a controla. Por isso, a Ciência e a Tecnologia não devem ser vistas

apenas  de  forma  otimista  como  se  seus  produtos  fossem  essencialmente

benéficos,  mudando  as  coisas,  sempre  no  melhor  sentido,  ou  para  melhor

(AULER; DELIZOICOV, 2006).

Firme (2007) destaca os seguintes aspectos socioculturais que influenciam

as atividades científicas:

 a Filosofia. Muitos cientistas embasaram seus estudos em pressupostos

anteriormente  observados  por  filósofos.  Por  exemplo,  Aristóteles  é

considerado o pai da Biologia, pois ele se preocupou em estudar a origem

da vida, as características dos seres vivos, e fez a primeira classificação

dos seres. Os estudos de Aristóteles foi a base de muitos estudos da área

por muitos séculos;

 a Religião. A ciência é influenciada pela religião pois esta atribui crenças

sobre  os  homens  e  sobre  o  mundo,  que  muitas  vezes  refletem  nos

cientistas, além de apoiar ou condenar determinadas pesquisas científicas.

No  que  diz  respeito  a  religião,  pode-se  pensar  na  teoria  evolucionista

proposta por Darwin. Temendo as consequências que poderiam colocar a

sua vida em risco, em um momento histórico que os dogmas da igreja não

poderiam ser contrariados. o naturalista britânico levou cerca de vinte anos

para  divulgar  os  resultados  de  seus  estudos.  A  teoria  darwinista  da

evolução das espécies até hoje divide opiniões. Atualmente, as pesquisas

sobre questões que envolvem a Bioética, tendo por exemplo, a clonagem

humana é duramente criticada pela igreja;  

 a  Opinião  Pública.  A  ciência  era  reconhecidamente  uma  fonte  de

tecnologias  que  melhoraria  o  padrão  de  vida  das  pessoas.  Ao  final  da

década  de  1960,  a  tomada  de  consciência  de  parte  da  população

relacionando o desenvolvimento científico e tecnológico com as guerras,

levou os cientistas a realizarem suas pesquisas pensando nos impactos

sociais.  Em  nossos  dias  pode  ser  citada  a  produção  de  alimentos
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transgênicos,  que  também  divide  opiniões  sobre  seu  consumo  e  os

impactos ambientais que poderão advir futuramente;

 a Educação. Os objetivos educacionais no contexto em que a ciência é

produzida,  pode  acelerar  ou  retardar  o  desenvolvimento  científico.  Por

exemplo,  antes  da  Guerra  Fria,  a  educação  norte-americana  não

colaborava significativamente para o progresso da ciência. No entanto, na

luta pela hegemonia contra a ex União Soviética,  a educação científica

passou a ser prioridade nacional;

 a  Política.  Os  interesses  políticos  determinam  a  orientação  que  as

pesquisas científicas  devem ter.  Exemplo  disso,  foram os investimentos

maciços  dos  governos  em  pesquisas  para  inventarem  e  produzirem

arsenais de guerra mais poderosos, durante a Guerra Fria;

 a Economia. As pesquisas científicas podem ser financiadas por setores

governamentais  ou  por  empresas  comerciais  privadas  interessadas  nos

resultados de determinadas pesquisas.

  Ciência  e  Sociedade  mantêm  relação  de  mão  dupla.  Se  fatores

socioculturais refletem na produção da ciência, do lado da sociedade, a recíproca

é verdadeira, uma vez que a ciência também está a influenciar esse contexto

sociocultural que a produz. Nesse encaminhamento, ainda de acordo com Firme

(2007), a ciência se apresenta para a sociedade de três maneiras:

 Como  força  de  produção.  Por  se  configurar  como  um  sistema  de

conhecimentos, a ciência oferece para a sociedade novos mecanismos e

processos tecnológicos gerados por esses conhecimentos;

 Como método de investigação e código de conduta. Neste caso, alguns

cientistas orientam que a sociedade deve adotar os métodos e condutas

característicos da ciência;

 Como fonte de ideias. A ciência alimenta outras áreas de conhecimento,

contribuindo para a construção de outras formas de ver o mundo.

As relações sociais existentes na produção e utilização da Ciência e da

Tecnologia  são relegadas ao  segundo plano,  em razão  da  crença de que os

problemas dos nossos dias,  assim como os  que  surgirem futuramente,  serão

resolvidos com o crescimento e desenvolvimento cada vez maior da CT (AULER;
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DELIZOICOV, 2006).

2.1.2 Tecnologia e sociedade

O vocábulo tecnologia é original  do grego  techne,  que significa arte  ou

habilidade.  Portanto,  seu significado está ligado a algo essencialmente prático

relacionado  em maior  grau  com as  modificações  do mundo do que  com sua

compreensão.  Nesse  sentido  tecnologia  é  o  empreendimento  construído

historicamente  para  produzir  artefatos  e  organizar  o  trabalho  para  satisfazer

necessidades humanas. Dentre os objetivos da tecnologia está o de aumentar a

eficiência da atividade humana, aperfeiçoar determinados objetivos e melhorar a

produção, reduzindo os custos e o tempo envolvidos no processo (FIRME, 2007).

Não  é  à  toa  que  estamos  vivendo  um  momento  histórico  em  que  a

sociedade  está  cada  vez  mais  dependente  das  inovações  tecnológicas,  as

pessoas já não sabem se elas dominam ou se são dominadas pelos artefatos

tecnológicos. Afinal de contas, na sociedade contemporânea para grande parte da

população,  é  muito  difícil  viver  sem  computador,  Internet,  aparelho  de  TV,

telefones e mais uma infinidade de outros instrumentos tecnológicos.

A sociedade atual tem um relacionamento tão forte com a tecnologia, que

tem a sua cultura modificada por essa relação. De acordo com Delizoicov; Angotti

e Pernambuco (2002), invenções tais como o relógio, a imprensa, o telégrafo e o

computador mudaram a forma de ser, perceber, produzir e viver da sociedade.

Porém, é fato que a relação Tecnologia-Sociedade é dicotômica. Se de um

lado a sociedade pode ser  beneficiada,  por  outro  lado ela  pode sofrer  sérios

prejuízos. Ou seja, a tecnologia, do mesmo jeito que pode trazer benefícios, pode

trazer  malefícios  também.  Esta  questão  pode  ser  exemplificada  com algumas

inovações  tecnológicas  que  foram  criadas  com  a  intenção  de  beneficiar  a

sociedade, mas que provocam efeitos negativos para a população, exemplo disso

podem ser os agrotóxicos, que a princípio são usados com o objetivo de controlar

seres  considerados  nocivos,  contudo,  envenenam  muitos  outros  animais  e

plantas, e até mesmo o próprio homem. 

  Firme (2007) aponta para as três formas pelas quais as pessoas percebem

a  tecnologia.  Segundo  a  autora,  em uma  extremidade,  estão  as  concepções

pessimistas,  quando  as  pessoas  consideram  a  tecnologia  como  um  mal
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implacável; no outro extremo, estão as concepções otimistas, em que as pessoas

acreditam que por meio da tecnologia o homem poderá resgatar o domínio da

natureza; e, entre essas duas concepções, encontra-se a concepção moderada,

que traduz a opinião de que para se beneficiar da tecnologia, deve-se correr os

riscos.

2.1.3 Ciência e tecnologia

As percepções atuais das inter-relações entre ciência e tecnologia podem

conduzir a um entendimento unilateral e limitado de que é a ciência que permite o

desenvolvimento tecnológico. Fourez (1995, p. 169) afirma que tal percepção não

se  fundamenta,  a  partir  de  uma análise  histórica,  uma vez  que  “na  verdade,

muitas vezes foi a técnica que esteve em avanço em relação às compreensões

teóricas. Havia máquinas a vapor, por exemplo, bem antes que que se falasse no

ciclo de Carnot3”.

De  acordo  com  a  literatura,  grande  parte  da  população  percebe  a

tecnologia  como  mera  aplicação  do  conhecimento  científico.  Todavia,  Longo

(2004)  lembra  que  desde  os  seus  primórdios,  Ciência  e  Tecnologia  trilhavam

caminhos diferentes e eram interdependentes entre si.  A partir  do advento da

Ciência Moderna elas se aproximaram e se tornaram tão íntimas, que atualmente

se encontram completamente indissociáveis.  Esta aproximação deu origem ao

binômio  Ciência  &  Tecnologia  (CT),  comumente  usado  como  se  fossem uma

unidade.

Para  Fourez (1995,  p.  169),  o  casamento  da  ciência  com a tecnologia

ocorreu de acordo com o contexto histórico.  Assim, em determinada época,  a

técnica precedeu a ciência,  “o desenvolvimento da química no século XIX,  na

Alemanha, foi fortemente condicionado pelas indústrias de corantes”.

A união da CT é tão forte que para muitas pessoas, o desenvolvimento da

tecnologia  depende  do  crescimento  do  conhecimento  científico.  Na  verdade,

afirma Longo (2004), na sociedade contemporânea, as tecnologias são fruto do

conhecimento científico. Não é à toa que está na moda expressões do tipo “alta

3 O ciclo de Carnot é constituído de duas transformações isotérmicas: uma para a temperatura T 1

da fonte quente onde ocorre o processo de expansão e a outra temperatura T2 referente a fonte
fria onde ocorre o processo de compressão. Cada uma dessas transformações é intercalada com
duas  transformações  adiabáticas. As  máquinas  térmicas  que  utilizam  esse  tipo  de  ciclo  são
consideradas máquinas térmicas ideais. Isso acontece porque seu rendimento é o maior dentre as
demais máquinas e chega próximo a 100%.



32

tecnologia”, “tecnologia avançada” e “tecnologia de ponta” para expressar o nível

do conhecimento científico empregado na geração de uma tecnologia (LONGO,

2004).

Não  é  redudante  dizer  que  diante  dos  exemplos  já  mencionados,  é

compreensível  que  ao  longo  dos  tempos  a  tecnologia  se  desenvolveu

independentemente do conhecimento científico.  A descoberta da penicilina, por

exemplo  aconteceu  quando  uma  cultura  de  bactérias  foi  acidentalmente

contaminada por bolor. Ou seja, a aplicação antecedeu a teoria.

Na medida que os conhecimentos científico e tecnológico cresciam e se

disseminavam,  concomitantemente  surgiam  crenças  que  foram  sendo  aceitas

como verdades absolutas, portanto, inquestionáveis. Segundo Auler (2002), tais

verdades se  tornaram universais  da  mesma forma que  os  dogmas religiosos,

constituindo-se assim em mitos científicos.

2.1.4 As concepções dos mitos científicos e tecnológicos

Um  dos  pressupostos  relacionados  ao  movimento  CTS  no  campo

educacional defende a busca de participação, e portanto, de democratização das

decisões em temas sociais envolvendo Ciência e Tecnologia. Por isso, tornou-se

necessário problematizar as ideias construídas sobre as atividades científicas e

tecnológicas que têm suas bases fincadas na suposta neutralidade da Ciência e

da Tecnologia, tais como: a suposta superioridade ou neutralidade do modelo de

decisões  tecnocráticas,  a  perspectiva  salvacionista  e  redentora  atribuída  à

Ciência e Tecnologia, e o determinismo tecnológico. 

Segundo  Auler  (2002),  os  mitos  transmitem a  ideia  de  neutralidade  na

produção científica e tecnológica. Ou seja, o produto da ciência em si não é bom

nem mau. Sua finalidade é determinada por  quem o usa, ou  para que ou  como

está sendo usado. Podendo então ser colocado a serviço do bem ou do mau. 

Em consonância com o pensamento de Auler (2002), Roehrig e Camargo

(2013, p. 119) discorrem que a “responsabilidade sobre questões éticas, políticas

e  sociais  decorrentes  do mau  uso  de  determinadas  tecnologias  não  recaíam

sobre os cientistas e engenheiros, e sim em quem as consumia”.

Segundo Auler (2002), esta percepção leva ao falso entendimento de que a

produção científica e tecnológica estão isentas das influências de ordens sociais,
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culturais, econômicas, políticas e religiosas. Por isso, os impactos de um novo

produto só são avaliados depois que este é desenvolvido (AULER, 2002).

Há de se considerar também o fato de vivermos em um mundo guiado pela

batuta  do  capitalismo.  Neste  contexto,  implicitamente  existe  o  atrelamento  do

desenvolvimento científico e tecnológico aos interesses do capital. Assim sendo,

grande parte da produção dessas áreas do conhecimento visam multiplicar os

lucros das empresas que as financiam, alimentando o consumo de seus produtos,

e estimulando a concorrência entre essas empresas. 

Ainda sobre os mitos científicos, Auler (2002), destaca que eles na verdade

são premissas que devem ser questionadas e se possível superadas, uma vez

que o movimento CTS preconiza que os indivíduos devem ter a capacidade de

tomadas de decisões responsáveis e democráticas num posicionamento contrário

ao dogmatismo mítico. 

Assim sendo,  continua  o  autor,  superar  o  mito  não significa  se  opor  à

ciência  e  à  tecnologia,  mas  sim,  permitir  melhor  compreensão  sobre  eles,

possibilitando a “construção de uma imagem mais consistente sobre a atividade

científico-tecnológica” (AULER, 2006, p. 99).

2.1.5. O modelo de decisões tecnocráticas

O desenvolvimento científico  e  tecnológico  modificou  completamente  o

modus vivendi da sociedade moderna. Sua influência é tão grande que chega a

interferir nas escolhas da população. Prova disso são os diversos comerciais de

produtos que são anunciados diariamente nos meios de comunicação de massa,

apresentados como “cientificamente comprovados”,  com a intenção de legitimar o

seu consumo pelas pessoas que os aceitam sem nenhuma criticidade. 

Aceitar  o  “cientificamente  comprovado”  sem  nenhuma  reflexão  ou

questionamento revela o poder que o discurso científico exerce diante de uma

sociedade  que  acredita  piamente  na  ciência,  esperando  que  esta  aponte  a

decisão mais apropriada a ser tomada em determinados momentos.

Entretanto, ainda há de se entender que porquanto o poder de decisão

está centrado nas mãos de especialistas ou por eles é influenciado, o modelo de

decisão tecnocrata deixa de ser democrático. Uma vez que conforme relata os

citados autores: “Democracia pressupõe a possibilidade de escolha, de eleição
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entre várias possibilidades, entre vários caminhos” (AULER; DELIZOICOV, 2006,

p. 342). 

O modelo de decisão tecnocrática não abre espaço para questionar se os

cientistas  são realmente  as  pessoas  mais  indicadas a  decidirem questões de

ordem científica, tecnológica e social, como se eles fossem pessoas infalíveis e

não incorresssem em erros e equívocos. E mais, a verdade absoluta creditada à

ciência ao invés de ser questionada e entendida como um produto da sociedade,

e portanto, sujeita a suas influências e interesses, leva as pessoas a crerem em

outro  mito:  a  perspectiva  salvacionista  da  ciência  e  da  tecnologia  (AULER;

DELIZOICOV, 2006).

2.1.6  A perspectiva salvacionista da ciência e da tecnologia

Vivemos num mundo recheado de problemas os mais diversos possíveis.

Enquanto  isso,  vemos,  e  muitas  vezes  nos  maravilhamos  com  o  progresso

científico-tecnológico,  quando  novas  descobertas  ou  invenções  surgem  para

resolver parte dos problemas da população.

A  explosão  do  desenvolvimento  científico,  principalmente  a  partir  da

segunda metade do século passado, é tão marcante que o cientista brasileiro

Isaías Raw declarou em 1996 que nenhuma outra geração viu maiores revoluções

cientificas,  tecnológicas  e  sociais  como  a  sua,  citando  como  exemplo  de

conquistas desse período:

A  caminhada  do  homem  na  Lua,  as  fotos  dos  planetas
distantes, os computadores, a televisão direta dos satélites, as
vacinas  que  eliminaram  da  face  da  Terra  a  varíola  e  a
poliomielite,  os  remédios  desenhados em computadores  que
curam o câncer quando detectado a tempo, os transplantes de
coração  e  rins,  a  biotecnologia  gerando  plantas  mais
resistentes e mais produtivas, [...] (RAW, 1996).   

O  fragmento  do  texto  acima  mostra  o  quanto  seu  autor  acredita  nos

desenvolvimentos  científico  e  tecnológico  como  sendo  imprescindíveis  para

melhorar  o  padrão  de  vida  dos  homens.  Assim  como  o  referido  cientista,  a

sociedade também acredita que a Ciência e a Tecnologia resolverão todos os

problemas  da  humanidade  por  meio  de  novas  descobertas.  Desta  forma,  a

sociedade  moderna  espera  que  problemas  como  a  fome  e  as  doenças

epidemiológicas nos países mais pobres do mundo, ou a poluição e a violência

urbana verificadas nos grandes centros  sejam solucionados a partir  de  novas
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descobertas científicas (AULER; DELIZOICOV, 2006).

Podemos  pensar  no  exemplo  da  fome  que  atinge  grande  parte  da

população  mundial.  É  verdade  que  a  Ciência  e  a  Tecnologia  ajudam

significativamente no aumento da produção de alimentos, inclusive em quantidade

suficiente para matar a fome de todos os habitantes do planeta. No entanto, a

Ciência e a Tecnologia não podem garantir que os alimentos produzidos cheguem

à mesa de todas as pessoas, uma vez que a sua distribuição depende de outras

variáveis alheias à esses campos (AULER; DELIZOICOV, 2006).

O  mito  de  uma  ciência  redentora  da  humanidade  não  permite

questionamentos  acerca  dos  impactos  negativos  das  aplicações  de  produtos

científicos  e  tecnológicos,  a  exemplo  da  devastação  provocada  pelo  uso  de

bombas  atômicas  ou  a  contaminação  de  pessoas  pelo  uso  demasiado  de

agrotóxicos (AULER; DELIZOICOV, 2006).

Entretanto,  o mito  da ciência salvacionista abre espaço para refletirmos

sobre questões tais como: a ciência deve ser considerada sempre benéfica? Os

cientistas  se  preocupam  com  os  efeitos  resultantes  de  suas  pesquisas?  Os

problemas sociais devem ser solucionados pela ciência?

A forma de pensar uma ciência salvadora da humanidade é ratificada pela

concepção de uma ciência isenta de interesses particulares, portanto, uma ciência

apta a eliminar as mazelas vividas na Terra. Isto termina por levar as pessoas a

uma  maior  dependência  dos  produtos  resultantes  do  crescimento  e

desenvolvimento destes campos do conhecimento.

2.1.7 A concepção do determinismo tecnológico

A ideia do determinismo tecnológico parte do princípio de que a tecnologia

é autônoma em relação à sociedade. Segundo Auler (2002), tal pensamento está

associado à ideia do progresso linear do desenvolvimento científico que culmina

em estado de bem-estar social.

De  acordo  com  o  citado  autor,  o  desenvolvimento  tecnológico  está

intimamente  ligado  ao  progresso.  Desta  forma,  adquiriu  autonomia  perante  a

sociedade,  se  comportando  “de  acordo  com  suas  próprias  leis  ou  dinâmica,

chegando-se  muitas  vezes,  a  postular  que  o  desenvolvimento  científico-

tecnológico é o motor da história, seu fator determinante” (AULER, 2002, p. 113).
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O determinismo tecnológico é a melhor tradução para a dependência ou

submissão do homem ao que existe de mais moderno no campo da CT. Auler

(2006) ainda argumenta que a aparente capacidade que esses conhecimentos

têm para  solucionar  os  problemas da  população  legitima  o  uso  de  quaisquer

recursos tecnológicos,  independente  dos  efeitos  negativos  que  os  mesmos

possam causar. 

Ainda de acordo com a ótica de Auler (2006), o determinismo tecnológico é

travestido como um “mito paralisante”, que nega de forma capciosa a presença do

homem agindo com suas potencialidades e importância, levando a população a

aceitar  passivamente  os  milagres  tecnológicos,  tornando-a  cada  vez  mais

consumista.
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3. A ABORDAGEM CTS E O ENSINO DE CIÊNCIAS

O Movimento CTS nasceu fora do contexto educacional. Porém, migrou

para  este  campo  e  a  partir  de  então,  passou  a  influenciar  a  elaboração  de

currículos de Ciências em vários países (SANTOS; MORTIMER, 2002). Tamanha

influência faz crescer o volume de trabalhos tanto no Brasil como no exterior que

apontam  esses  currículos  como  uma  alternativa  possível  de  superar  o  atual

modelo  deficitário  do  Ensino  de  Ciências,  contemplando  uma  educação  que

habilite o educando a exercer sua cidadania de forma responsável e consciente.

Em estudo sobre os principais interesses da educação CTS, segundo Auler

(2007), consiste em:

(…)  promover  o  interesse dos  estudantes  em  relacionar  a
ciência com  aspectos  tecnológicos  e  sociais, discutir  as
implicações sociais e éticas relacionadas ao uso da Ciência-
Tecnologia (CT),  adquirir  uma compreensão  da natureza  da
ciência  e  do  trabalho científico,  formar  cidadãos  científica  e
tecnologicamente  alfabetizados  capazes  de tomar  decisões
informadas  e  desenvolver o  pensamento  crítico  e  a
independência intelectual (AULER, 2007, p. 1).

Sobre o enfoque CTS no contexto escolar, Sanmartim (1992) destaca três

modalidades de abordagens no ensino. Esse autor as descrevem das seguintes

formas:  a  primeira  é  chamada  de  Introdução  CTS ou  Enxerto  CTS.  Nesta

modalidade,  os  temas  CTS  são  incorporados  aos  conteúdos  escolares,

objetivando tornar os estudantes mais conscientes das implicações da ciência e

da  tecnologia,  buscando  despertar  o  interesse  dos  alunos  por  meio  da

contextualização das relações.  

Nota-se que neste caso, os conteúdos científicos são o ponto de partida

para a abordagem, ou seja, a partir do conteúdo, introduz-se o enfoque CTS. A

respeito dessa modalidade,  Porto  e Chapani  (2013) dizem que esta é a mais

utilizada nas escolas, visto que ela pouco modifica a organização e seleção dos

conteúdos científicos. 

Esta modalidade se torna interessante no sentido de envolver as questões

tecnológicas  e  sociais  na  discussão  do  conteúdo  científico.  Porém,  há  de  se

entender  também  que  com  ela,  ocorre  o  risco  de  o  professor  cair  no

tradicionalismo, uma vez que a ênfase está no conteúdo programático, que deve

ser  esgotado  a  cada  unidade  letiva,  o  que  fere  os  pressupostos  CTS,  que
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orientam discussões ampliadas do assunto tratado. 

Além disso,  deve-se considerar,  que se o ensino continua livresco,  isso

reduz a possibilidade de estender certas discussões para o campo social, dado

que o conteúdo programático estabelece quais assuntos devem ser abordados

em cada série, e conforme é verificado na literatura, os professores quase sempre

seguem piamente os conteúdos tais como estão nos livros.   

Na segunda modalidade, conhecida por Ciência e tecnologia por meio de

CTS, ao contrário da primeira, o conteúdo é que deve ser estruturado a partir da

abordagem CTS,  sendo  que  essa  estruturação  pode  se  dar  em apenas  uma

disciplina  ou  pode  ocorrer  por  meio  de  trabalhos  multidisciplinares  e

interdisciplinares (SANMARTIN, 1992). 

Percebendo  a  educação  CTS  como  vetor  de  inovação  pedagógica

direcionada para a alfabetização científica, entendo que essa segunda forma de

abordagem é a que melhor se adapta a um currículo escolar com orientação CTS,

pois a introdução do debate pode ser relacionada ao contexto sociocultural do

estudante. Por isso, é a que mais se alia às atuais tendências de ensino numa

perspectiva crítica e humanista.

Dado que o conteúdo é selecionado em função da abordagem, logo não há

rigidez de assuntos específicos para cada ano. Isso abre espaço para que os

assuntos sejam abordados não em função do ano em que o aluno se encontra,

mas em função do tema estabelecido para ser estudado. Essa abordagem parece

ser um caminho mais curto para se chegar aos objetivos da educação CTS, e

consequentemente, da alfabetização científica, visto que a seleção de conteúdos

nesse  caso,  permite  discussões  mais  generalizadas  sobre  as  questões

sociocientíficas.  No  entanto,  é  notório  que  muitas  vezes  os  professores  são

resistentes  a  mudar  sua  práticas  pedagógicas  e  isso  se  torna  um  fator  de

impedimento para uma abordagem CTS.   

A terceira abordagem recebe a nomenclatura CTS puro, que se caracteriza

pelo estudo de uma questão tecnológica ou social importante, no qual o conteúdo

científico é citado para vincular essa questão com as ciências. Neste modelo, se

aborda  a  tríade  CTS  de  forma  que  o  conteúdo  científico  tenha  um  papel

subordinado  ou  secundário,  podendo  ocorrer,  que  o  conteúdo  científico  figure
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apenas como tema para enriquecer a abordagem em sentido estrito, ou apenas

mencionadas, porém, necessariamente, não é explicado (SANMARTIN, 1992).

Se o enxerto CTS é a modalidade mais encontrada nas escolas, O CTS

puro  se  configura  como  a  mais  difícil  de  ser  praticada,  principalmente  na

educação básica, onde o trabalho do professor deve dar conta dos conteúdos pré-

estabelecidos  no  planejamento  dentro  de  dado  período  de  tempo  também

previamente  marcado. Também  vale  ressaltar  que  nas  escolas  brasileiras  o

programa é  baseado nos livros  didáticos  e  o  professor  ainda é  cobrado para

esgotar os assuntos planejados para a unidade letiva.

A percepção de educação CTS defendida neste trabalho se alia com os

pesquisadores que compreendem que os currículos com orientação CTS devem

ser valorizados no Ensino das Ciências como forma de inovação pedagógica, e

assim,  motivar  as  aulas  e  despertar  o  interesse  dos  alunos,  possibilitando  a

promoção da Alfabetização Científica e Tecnológica. 

Dentre esses pesquisadores, citamos Solbes e Vilches (2002); Acevedo et

al  (2002);  Martins  (2002)  que  reconhecem os  currículos  com orientação  CTS

como imprescindíveis para orientações curriculares, seleção de recursos didáticos

e elaboração de estratégias de ensino capazes de romper com o desinteresse

que os alunos têm apresentado em relação às disciplinas científicas, e para a

promoção da Alfabetização Científica e Tecnológica.

Segundo  os  autores  acima  citados,  os  currículos  com  orientação  CTS

possibilitam o  acesso  aos  conhecimentos  necessários  para  que  os  indivíduos

possam adquirir a compreensão de mundo no qual estão inseridos, interagindo

com o mesmo, dotando-lhes de capacidade para tomada de decisões frente aos

problemas  relacionados  com  a  ciência,  tecnologia  e  sociedade,  objetivando

assim, não só melhorar a aprendizagem, mas também ajudar a construção do

conhecimento científico de forma contextualizada. 

No  Brasil,  também  há  aqueles  que  percebem  e  indicam  a  adoção  de

currículos  com  orientação  CTS  como  uma  real  possibilidade  de  inovação  no

Ensino  de  Ciências,  uma  vez  que  esses  currículos,  segundo  advoga  Santos

(2008), podem romper com o modelo de educação bancária.

Santos e Mortimer (2002) comungam do mesmo pensamento dos autores
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anteriormente  citados,  pressupondo  que  esta  abordagem  ao  integrar  o

conhecimento científico com a tecnologia e o mundo social em que vivem, ajuda a

formar  indivíduos capazes de interagir  de maneira positiva na comunidade em

que vivem, para uma inserção mais responsável nesse mundo, com capacidade

para tomada de decisões diante de problemas sociais e ambientais. 

Para Alves (2011, p. 37) o Ensino de Ciências orientado numa perspectiva

CTS  pretende  extrapolar  a  simples  conceituação  do  conteúdo  e  formar  o

estudante,  possibilitando-lhe  refletir  criticamente  “acerca  dos  processos  de

produção  do  conhecimento  científico-tecnológico  e  de  suas  implicações  na

sociedade e na qualidade de vida de cada cidadão”. Assim, o Ensino de Ciências

baseado  na  abordagem  CTS  poderá  contribuir  com  a  formação  de  cidadãos

cientificamente alfabetizados, completa o autor. 

Ainda na linha da inovação do Ensino de Ciências, no que diz respeito às

metodologias que devem ser adotadas em sala de aula,  vale salientar que não

existe um modelo exclusivo, aliás,  Teixeira (2003) lembra que um currículo CTS

aponta para a diversificação metodológica, sugerindo como estratégias de ensino:

[…]  aulas dialogadas, presença de palestrantes, experimentos
de  laboratório,  aulas  práticas  e  aulas  de  campo,  visitas  a
museus, indústrias, ecossistemas, e aulas expositivas, dentre
outras estratégias, dando-lhe assim, um caráter metodológico
multiforme (TEIXEIRA, 2003, p. 15).

Alves (2011, p. 38) corrobora as palavras de Teixeira, e ao mesmo tempo

argumenta que vários fatores cooperam para que  o Ensino de Ciências numa

abordagem CTSA apresente  uma diversidade  metodológica,  destacando  entre

eles,  “a política,  os valores ideológicos,  a religião, os valores familiares, entre

outros”. 

Ainda  segundo  o  citado  autor,  os  fatores  por  ele  observados  podem

intimidar os professores a adotarem estratégias de ensino que eles não dominam

completamente,  mas  entende  que  em  sala  de  aula  deve  haver  debates

potencializando  as  “opiniões  políticas,  divergências  de  valores  familiares,

preconceitos,  diferentes pontos de vista,  etc”,  levando o aluno a compreender

“qual o lugar da Ciência no mundo e a sua relação com o bem-estar das pessoas”

(ALVES, 2011, p. 38). 

Acevedo et al (2002) argumentam, porém, que a adoção de currículos CTS
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no Ensino de Ciências não é apenas uma vontade, pois as crenças e concepções

dos professores refletem em suas aulas e também em seus alunos. 

Este fato é corroborado por Auler e Delizoicov (2006, p. 338) que também

afirmam que as compreensões de professores sobre as interações CTS, “têm sido

apontadas como um dos pontos de estrangulamento, emperrando, muitas vezes,

a contemplação do enfoque CTS no processo educacional”.

Ainda no contexto brasileiro, as reformas educacionais promovidas a partir

da segunda metade dos anos 1990, indicam a direção de um ensino baseado nos

currículos  orientados  pela  educação  CTS.  Essa  proposta  de  ensino  está

amparada nos diversos documentos oficiais de educação. A seguir, traço algumas

considerações desses documentos e suas relações com as abordagens CTS.   

3.1 A educação CTS nos documentos oficiais da educação brasileira

Krasilchic (2000) argumenta que os currículos escolares são influenciados

pelos contextos políticos e econômicos em vigor no país. Portanto, a forma como

os  currículos  oficiais  são  estruturados,  está  diretamente  relacionada  com  os

interesses do governo.

O delineamento da educação brasileira segue ao que é estabelecido nos

PCNEM, nas Orientações Complementares aos PCN (PCN+)  nas Orientações

Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino  Médio  (OCNEM)  e  nas  Diretrizes

Curriculares Nacionais (DCN).

O  primeiro  documento  a  ser  tratado  são  os  Parâmetros  Curriculares

Nacionais  para  o  Ensino  Médio  (PCNEM),  que  foram  elaborados  como  uma

proposta no sentido de suscitar reflexões entre os professores, acerca de suas

práticas  pedagógicas,  assim  como  oferecer  subsídios  para  a  elaboração  de

planos de aula; desenvolvimento do currículo escolar e atualização profissional.

Dado que o interesse para este estudo no que diz respeito aos PCNEM se

concentra  no  tópico  que  trata  das  Ciências  da  Natureza,  Matemática  e  suas

Tecnologias, percebemos claramente neste documento, a introdução das inter-

relações CTS vinculadas à educação, ao relacionar entre as habilidades que o

estudante  deve  adquirir,  “compreender  a  relação  entre  ciência,  tecnologia  e

sociedade,  significa  ampliar  as  possibilidades  de  compreensão  e  participação

efetiva nesse mundo (BRASIL, 1999, p. 14).”
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Importante também se faz segundo o documento em análise, é abordar a

Biologia considerando seus aspectos históricos e filosóficos, no sentido que os

alunos possam compreender as relações existentes entre a produção científica e

os  contextos  social,  econômico  e  político  que  determinaram  sua  produção

(BRASIL, 1999). 

Não se pode deixar de considerar o destaque que os PCNEM dispensam à

função social atribuída ao Ensino de Biologia. Segundo o citado documento, neste

ensino, deve ser valorizado o desenvolvimento de posturas e valores envolvendo

as relações entre os seres humanos entre si, entre os homens e o meio, e entre o

homem  e  o  conhecimento,  proporcionando  uma  educação  capaz  de  formar

“indivíduos  sensíveis  e  solidários,  cidadãos  conscientes  dos  processos  e

regularidades de mundo e da vida, capazes assim de realizar ações práticas, de

fazer julgamentos e de tomar decisões” (BRASIL, 1999, p. 20).

Os indicativos dos PCNEM para o Ensino de Biologia e a educação CTS

encontram ponto de convergência em Santos (2007) que entende que a finalidade

da educação CTS, em resumo, é preparar o indivíduo para tomada de decisão de

forma consciente e responsável.

Com a finalidade de complementar as orientações dos PCNEM, no ano de

2002  foram  publicados  os  PCN+,  visto  que  os  PCNEM  foram  considerados

insuficientes  para  articular  as  competências  e  o  conhecimento  científico.  Em

relação aos PCN+ Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, este

documento é mais nítido quando trata de implementar uma proposta mais eficaz

para facilitar e organizar o trabalho da escola nesse campo do ensino. 

Corroborando os pressupostos dos PCNEM para as Ciências da Natureza,

Matemática e suas Tecnologias, os PCN+ configuram a inserção da ciência e de

suas tecnologias  em um processo histórico,  social  e  cultural,  debatendo seus

aspectos práticos e éticos na sociedade contemporânea, conforme o quadro 01.

Quadro 01: Contextualização sociocultural no Ensino de Biologia

Ciência e tecnologia na história

Compreender  o  conhecimento  científico  e
tecnológico como produtos da atividade humana,
inseridos em um processo histórico e social.

Ciência e tecnologia na cultura contemporânea Compreender a ciência e a tecnologia como partes
integrantes da cultura humana contemporânea.

Reconhecer  e  avaliar  o  desenvolvimento
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Ciência e tecnologia na atualidade

tecnológico contemporâneo, suas relações com as
ciências, seu papel na vida humana, sua presença
no  mundo  cotidiano  e  seus  impactos  na  vida
social.

Ciência e tecnologia, ética e cidadania

Reconhecer  e  avaliar  o  caráter  ético  do
conhecimento  científico  e  tecnológico  e  utilizar
esses conhecimentos no exercício da cidadania.

Fonte: PCN+ (2002, p.32)

O  quadro  01  resume  as  quatro  diretrizes  para  o  Ensino  de  Ciências,

apontando o caráter humano da ciência, influenciado pelas intencionalidades e

contextos  social  e  econômico.  Também  fica  evidente  nos  PCN+,  a  produção

científica  e  tecnológica  ligadas à  cultura  do  homem contemporâneo,  portanto,

torna-se  necessário  reconhecer  e  interpretar  os  seus  impactos  na  sociedade.

Para isso que isso seja possível, o ensino científico deve contemplar as relações

entre Ciência,Tecnologia e Sociedade.

 No sentido de preencher as lacunas deixadas pelos PCNEM, os PCN+

orientam o ensino por competências, estruturado de maneira que os estudantes

encontrem  significado  nas  situações  de  aprendizagem.  Para  a  Biologia,  a

proposta dos PCN+ define seis temas estruturadores de interesse para esta área

da ciência, sendo que cada tema estruturador é subdividido em quatro unidades

temáticas.  A fim  de  ilustração,  o  quadro  02  sintetiza  uma  representação  da

proposta dos PCN+ para o Ensino de Biologia, com seus temas estruturadores

seguidos de suas respectivas unidades temáticas.

Quadro 02: Temas Estruturadores e as Unidades Temáticas no Ensino de Biologia

Temas Estruturadores Unidades Temáticas

Interação entre seres vivos - A interdependência da vida;

-  Os movimentos dos materiais e da energia da
natureza;

-  Desorganizando  os  fluxos  da  matéria  e  da
energia;

-  Problemas  ambientais  brasileiros  e
desenvolvimento  sustentável:  uma  relação
possível?

Qualidade de vida das populações humanas - O que é saúde?

-  A  distribuição  desigual  da  saúde  pelas
populações;

- As agressões à saúde das populações;

- Saúde ambiental.

Identidade dos seres vivos - A organização celular da vida;

- As funções vitais básicas;
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- DNA: A receita da vida e o seu código;

- Tecnologias de manipulação do DNA.

Diversidade da vida - A origem da diversidade;

- Os seres vivos diversificam os processos vitais;

- Organizando a diversidade dos seres vivos;

- A diversidade ameaçada.

Transmissão  da  vida,  ética  e  manipulação
gênica

- Os fundamentos da hereditariedade;

- Genética humana e saúde;

- Aplicações da engenharia genética;

-  Os  benefícios  e  os  perigos  da  manipulação
genética: um debate ético.

Origem e evolução da vida -  Hipóteses  sobre  a  origem  da  vida  e  a  vida
primitiva;

- Ideias evolucionistas e evolução biológica;

- A origem do ser humano e a evolução cultural;

- A evolução sob a intervenção humana.

 Fonte: PCN+ Biologia (2002, Adaptado). 

A observação atenta dos temas estruturadores e suas unidades temáticas

apresentadas no quadro 02, permite perceber mais uma vez a possibilidade de

um  Ensino  de  Biologia  pautado  na  abordagem  CTS,  conforme  o  próprio

documento assegura que as temáticas levam em conta “a relevância científica e

social dos assuntos, seu significado na história da ciência e na atualidade e, em

especial, as expectativas, os interesses e as necessidades dos alunos” (BRASIL,

2002, p. 40).

Os PCN+ também se preocupa com a atuação do professor, no sentido de

atribuir ao docente uma postura que rompe com o modelo de ensino baseado na

transmissão/recepção. Segundo o documento, o professor é quem gerencia todo

o processo da construção do conhecimento de forma que explore ao máximo as

capacidades do aluno,  motivando-o e criando situações que despertem o  seu

interesse,  recorrendo  a  estratégias  diversificadas  que  propiciem  situações-

problema, desafios e questões instigantes, sugerindo a utilização de aulas com

experimentações,  estudos  do  meio,  desenvolvimento  de  projetos,  jogos,

seminários, debates e simulações (BRASIL, 2002).

Ainda na busca das mudanças estabelecidas para o Ensino Médio,  em

2006 foram lançadas as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCNEM),

cujo objetivo é “contribuir para o diálogo entre professor e escola sobre a prática
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docente” (BRASIL, 2006, p. 5).

As OCNEM analisam as propostas dos PCNEM e dos PCN+, partindo da

constatação de que “o ensino dessa disciplina encontra-se tão distanciado da

realidade que não permite a população perceber o vínculo estreito existente entre

o que é estudado na disciplina Biologia e o cotidiano”, e ainda estabelecem que

este ensino deve se pautar na alfabetização científica, o que implica para o aluno

“a aquisição  de um vocabulário básico de conceitos científicos, a compreensão

da natureza do método científico e a compreensão sobre o impacto da ciência e

da tecnologia sobre os indivíduos e a sociedade” (BRASIL, 2006, p. 17-18).

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica

(DCNEB), o desenvolvimento científico e tecnológico acelerado dá à escola uma

nova dimensão no que se refere a sua relação com os conhecimentos a fim de

acompanhar  o  rítimo  de  sua  produção.  Nesse  sentido,  a  apropriação  dos

conhecimentos  científicos  não  podem ser  estabelecidas  com metodologias  de

ensino  transmissivistas  sem  conexão  com  as  aituações  da  vida  real  dos

estudantes, tornando o conhecimento sem significado para o aprendente.

As DCNEM buscam orientar a reorganização curricular da escola, a fim de

superar  a  fragmentação  do  conhecimento,  estimulando  a  flexibilização  do

currículo,  incentivando  a  interdisciplinaridade,  com  atividades  integradoras

definidas com base nos quatro eixos constitutivos do ensino médio – trabalho,

ciência, tecnologia e cultura (BRASIL, 2013). 

Para que a aprendizagem realmente produza o efeito que se deseja, ela

deve se efetivar por práticas experimentais, com contextualização que relacione

os conhecimentos com a vida, em oposição a metodologias pouco ou nada ativas.

Para  isso,  faz-se  necessária  um  conjunto  de  saberes  e  conhecimentos  que

tenham sentido para o estudante e desperte sua curiosidade, contribuindo para

formar  identidades  centradas  na  autonomia,  solidariedade  e  participação  na

sociedade (BRASIL, 2013).

De  acordo  com  as  propostas  estabelecidas  nos  documentos  aqui

mencionados, e partindo do pressuposto de que o livro é o instrumento que mais

influencia o trabalho docente,  tornou-se interessante  observar  como o manual

didático colabora com o trabalho numa concepção CTS.
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3.2 Os livros didáticos de biologia e o enfoque CTS

Nas últimas décadas, o livro didático constituiu-se em um novo campo de

pesquisa. Quase sempre, os estudos buscam analisar seus conteúdos, na busca

de  “identificar  prováveis  erros  conceituais,  ideologias  por  eles  veiculadas,

concepções  de  ciências  adotadas,  sua  evolução  histórica  e  as  Políticas  do

Ministério  da  Educação,  enquanto  seu  principal  consumidor”  (CARNEIRO;

SANTOS; MÓL, 2005, p. 2). 

Por outro lado, questões a exemplo da análise da proposta metodológica,

as relações entre a pedagogia do professor e o manual didático, ou as diferentes

possibilidades de uso do livro, quase não são contemplados nesses estudos. Os

citados autores resumem o “tratamento unidirecional dos conteúdos, dogmatismo

e  apresentação  dos  conhecimentos  como  prontos  e  sem  possibilidade  de

questionamento”,  como  as  principais  críticas  ao  livro  didático  (CARNEIRO;

SANTOS; MÓL, 2005, p. 4).

Considerando que as aulas de modo geral, quase sempre são planejadas

tomando o livro didático como principal referência, logo pode-se perceber que ele

exerce  forte  influência  no  trabalho  docente,  e  segundo  Carneiro;  Santos;  Mól

(2005,  p.  5),  “impõe  ao  professor,  não  somente  os  conteúdos  a  serem

trabalhados, como também um conjunto de procedimentos que se cristaliza na

sala de aula, condicionando seu trabalho”.

Dentre  as  reformas  estabelecidas  pelas  políticas  públicas  para  o  livro

didático no Brasil, no ano de 1995 foi criado o PNLD com objetivo de melhorar a

qualidade do ensino no país, oferecendo os livros gratuitamente aos alunos das

escolas públicas. Este programa, de certa forma, democratiza a escolha do livro

adotado pelo professor,  pois o mesmo pode participar diretamente da escolha

daquele que será usado na escola.

Na segunda metade dos anos 1990 e início dos anos 2000, o MEC criou os

Guias do Livro Didático, com o objetivo de orientar o professor na escolha do livro

a ser  adotado.  Para que um livro seja indicado pelo MEC,  ele  passa por  um

processo de avaliação que começa com a publicação de um edital contendo as

características necessárias para serem adquiridos pelo governo.  Os livros que

atenderem aos requisitos do edital podem ser inscritos na avaliação.
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No caso específico de Ciências, a equipe de avaliadores conferem se os

critérios  de  avaliação  estão  em  consonância  com  o  edital  que  determina  a

avaliação em dois ramos: o primeiro com os requisitos de eliminação, focam nas

informações  básicas  incorretas;  metodologias  inadequadas  e  prejuízos  à

construção da cidadania. Os critérios classificatórios consistem na “adequação

dos  conteúdos,  atividades  propostas,  integração  entre  temas  nos  capítulos,

valorização da experiência de vida do aluno, aspectos visuais das ilustrações e

manual do professor” (MEGID NETO; FRACALANZA, 2003, p. 149).

Mas  o  livro  didático  ainda  continua  dividindo  opiniões  entre  alguns

estudiosos.  Os  autores  acima citados,  por  exemplo,  tecem duras  críticas  aos

livros  didáticos  de  Ciências  acusando-os  de  serem  desatualizados  e

descontextualizados;  propondo  exercícios  meramente  memorísticos,  não

permitindo a problematização; subestimam o conhecimento popular, e ainda por

cima, apresentam conceitos científicos distorcidos; mostram visões utilitaristas da

natureza e as ações predatórias como algo normal. No entanto, presume-se que

esses  erros  são  pontuais  e  podem  ser  corrigidos  pelo  professor  durante  a

abordagem do assunto.

Com as exigências impostas pelo MEC, nota-se uma melhora na qualidade

dos livros de Ciências visto que estes começaram a relacionar a ciência com a

vida cotidiana, passaram a trazer textos explicativos na tentativa de estabelecer

um diálogo entre o autor e o aluno, e a quantidade de textos complementares e

de figuras de ilustrações aumentaram. Entretanto, continuam predominantemente

descritivos  e  as  atividades  propostas  enfatizam  a  memorização  de  conceitos

científicos (BIZZO, 2000; SILVA & TRIVELATO, 2000).

El-Hani; Roque e Rocha (2011) afirmam que a despeito das críticas que

têm sido feitas aos programas de avaliação do MEC, os livros de Ciências têm

alcançado notáveis melhora em sua qualidade. Isso porque a escolha de livros

didáticos  envolve  equipes  compostas  por  especialistas  em  educação  e  nas

disciplinas específicas, o que garante um nível de qualidade aceitável para as

obras  selecionadas.  Os  citados  autores  apontam  que  a  qualidade  das  obras

aprovadas permite que os professores podem fazer uso dos livros didáticos com

grande proveito.
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 No entanto, Megid Neto e Fracalanza (2003) atentam que as melhoras se

restringem apenas aos aspectos eliminatórios do MEC, ou seja, nas correções de

conceitos  equivocados;  na  estética  visual  e  a retirada de textos  considerados

preconceituosos. 

Os autores acima citados criticam também o conteúdo científico do livro

didático. Segundo eles, 

Quanto  ao  conhecimento  científico  veiculado  nos  livros
didáticos  de  Ciências,  não  se  nota  qualquer  mudança
substancial  nas  duas  ou  três  últimas  décadas.  As  coleções
enfatizam  sempre  o  produto  final  da  atividade  científica,
apresentando-o  como  dogmático,  imutável  e  desprovido  de
suas  determinações  históricas,  político-econômicas,
ideológicas  e  socioculturais  (MEGID  NETO;  FRACALANZA,
2003, p. 154).

Outra observação feita por Megid Neto e Fracalanza (2003) é a de que o

livro didático não traduz plenamente o que determinam as diretrizes e programas

oficiais,  assim como, não representa com fidelidade o conhecimento científico.

Além de tudo,  professores  e alunos não o utilizam do jeito  que os autores e

editoras desejam. Assim sendo, muitas vezes o livro didático 

[…] introduz ou reforça equívocos, estereótipos e mitificações
com respeito às concepções de ciência, ambiente, saúde, ser
humano,  tecnologia,  entre  outras  concepções  de  base
intrínsecas  ao  ensino  de  Ciências  Naturais  (MEGID  NETO;
FRACALANZA, 2003, p. 154).

Neste  trabalho,  não  há  a  intenção  de  depreciar  a  importância  do  livro

didático, nem tampouco supervalorizá-lo. Mas, considero salutar discorrer ainda

que  de  forma  bastante  resumida,  sobre  as  inter-relações  CTS  nos  livros  de

Biologia e apostilas adotados pelos professores participantes desta pesquisa.

Partindo do pressuposto de que conforme preconiza a educação CTS, as

atividades pedagógicas,  tanto de planejamento,  como de seleção de recursos

didático-pedagógicos,  devem contemplar  um ensino  que  possa  desenvolver  o

conhecimento científico, as competências e habilidades que ajudem o indivíduo a

compreender as implicações da ciência e da tecnologia presentes na produção

social.  Neste sentido,  entendo que o apego demasiado ao livro  didático  pode

limitar o desenvolvimento de uma abordagem em CTS.

Por isso, vale lembrar que o Ensino de Biologia com enfoque CTS não se

restringe apenas ao conteúdo ensinado, uma vez que um ensino com vistas a
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desenvolver o espírito crítico do cidadão, efetivamente não se resume aos temas

ou conceitos de caráter científicos expostos nas salas de aula, mas também deve

extrapolar o ambiente escolar, buscar suas relações com as questões sociais, e

atuar sobre elas. 

Em  relação  aos  livros  de  Biologia  utilizados  nas  escolas  brasileiras,  é

desejável que os mesmos tragam os conteúdos científicos estruturados de forma

que possam ser relacionados com sua relevância social  e tecnológica. Porém,

Megid Neto e Fracalanza (2003) apontam também que os recursos didáticos mais

utilizados nas salas de aula brasileiras, nem sempre abordam as inter-relações

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente.

Cunha (2006), corrobora com este pensamento ao afirmar que no contexto

educacional brasileiro, o livro didático tem sido um fator de impedimento para a

realização de uma abordagem CTS, pois os autores praticamente não modificam

a estrutura e o tratamento dos conceitos científicos, às vezes, tratando apenas

superficialmente, os temas ligados às relações CTS.

Ainda tendo o livro didático como fator de impedimento de uma abordagem

CTS, Cunha (2006, p. 123) percebe que “o livro didático oferece uma imagem de

ciência empirista e cumulativa, que não leva em conta os aspectos qualitativos do

tipo histórico, sociológico, humanista e tecnológico e de suas relações”. A autora

segue afirmando que esse tipo de ensino é nocivo, pois influencia negativamente

os alunos em relação às disciplinas científicas. Assim sendo, torna-se necessário

implementar mudanças nos conteúdos de Ciências na escola.

Para  atender  os  pressupostos  educacionais  do  movimento  CTS,  as

atividades curriculares devem ser pautadas em um planejamento de aulas em que

a seleção de recursos didático-pedagógicos devem contemplar uma metodologia

de ensino que possa ser capaz de desenvolver conhecimentos, competências e

habilidades  que  auxiliem  na  compreensão  das  implicações  da  ciência  e  da

tecnologia como produção social.

Santos;  Mortimer  (2002)  salientam a  importância  de  os  livros  didáticos

apresentarem temas atuais, pois além dos conceitos básicos da disciplina, esses

recursos  pedagógicos  devem apresentar  também as  questões  que  revelem o

processo da construção do conhecimento, possibilitando o desenvolvimento de
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atitudes e valores que formam a cidadania.

Analisando a  função pedagógica  do livro  didático  e  sua relação com o

professor, Carneiro, Santos e Mól, (2005) citam Lajolo4 (1996): 

O livro do professor precisa interagir com seu leitor-professor
não como a mercadoria dialoga com seus consumidores, mas
como dialogam aliados na construção de um objetivo comum:
ambos,  professores  e  livros  didáticos,  são  parceiros  em um
processo  de  ensino  muito  especial,  cujo  beneficiário  final  é
aluno.

Esse diálogo entre livro didático e professor só se instaura de
forma conveniente quando o livro do professor se transforma
no espaço onde o autor põe as cartas na mesa, explicitando
suas concepções de educação, as teorias que fundamentam a
disciplina  de  que  se  ocupa  seu  livro  (LAJOLO,  1996,  apud
CARNEIRO; SANTOS; MÓL, 2005, p. 5).

Assim,  os  citados  autores  destacam  que  um  livro  didático  para  uma

educação CTS deve apresentar a ciência como uma construção sócio-histórica;

contextualizar os conceitos com a realidade que acontece fora da escola; colocar

o  homem  como  agente  de  dominação  e  transformação  da  natureza;  propor

atividades sobre questões reais e problematizadoras. Mas para que isso se torne

possível, se faz necessária uma postura docente crítica e reflexiva (CARNEIRO;

SANTOS; MÓL, 2005).

Sob a ótica dos citados autores, é atribuído ao livro didático uma função

que vai além de traduzir de forma resumida para o alunado, o conhecimento das

diversas áreas, desconsiderando as limitações do material didático. Certamente

que a postura crítica e reflexiva  dos professores,  citada pelos  autores,  é  que

podem  fazer  com  que  o  conteúdo  apresentado  nos  livros  extrapole  as  suas

páginas e ganhem as características sócio-histórica, ou ser contextualizado com a

realidade de vida do aluno. Nesse sentido é preciso lembrar que quem faz uso do

livro  é  o  professor,  e  este  é  o  principal  responsável  pelo  processo  ensino  e

aprendizagem.    

Sendo o livro didático uma produção do ser humano, ele é um produto não

neutro estando sujeito às limitações filosóficas, ideológicas e culturais dos autores

que os produzem. Dessa forma, a sua escolha deve ser cuidadosa, cabendo ao

professor,  selecionar  criteriosa  e  criticamente  o  material  a  ser  adotado,

4 LAJOLO, M. Livro didático: um (quase) manual de usuário. Em Aberto, Brasília, ano 
16, nº 69, jan/mar, 1996.
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prevalecendo, na escolha, a qualidade e a utilidade, tendo como objetivo adequá-

lo  ao  contexto  sócio-econômico e  cultural  do  educando,  procurando obter  um

rendimento máximo possível do aprendizado.

4. O ENSINO DE CIÊNCIAS: HISTÓRICO E TENDÊNCIAS
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Neste  capítulo,  a  partir  de  uma  visita  à  literatura,  traçamos  um  breve

histórico do Ensino de Ciências no Brasil, mostrando a sua evolução ao longo do

tempo, em virtude das mudanças políticas que ocorreram no país, e de como os

interesses da política influenciaram no delineamento dos currículos educacionais.

Em seguida, abordamos as questões que possivelmente colaboram para

fazer o Ensino de Ciências ineficiente, dando ênfase às questões de formação do

professor.  Nesse  sentido,  questionamos  os  saberes  necessários  ao  professor

para que o ensino seja de fato, profícuo.

A partir do entendimento de que o livro didático é o principal instrumento

que norteia a prática pedagógica dos professores, torna-se interessante discorrer

também sobre os livros utilizados nas escolas estaduais de Jequié-Bahia, pois

observa-se  que  as  metodologias  adotadas  pelo  professor  estão  diretamente

relacionadas com a sua utilização. 

Por fim, partindo do pressuposto de que as abordagens CTS podem ser

vinculadas  a  diversas  perspectivas  pedagógicas,  apresentamos  algumas  das

atuais tendências para o Ensino de Ciências que se aproximam das abordagens

CTS. Estas discussões se configuram como elementos importantes para que se

possa relacionar  as abordagens CTS com o contexto educacional  do qual  se

origina este estudo.

4.1 Uma Breve Trajetória do Ensino de Ciências no Brasil

Analisando as reformas educacionais ocorridas no Brasil desde a década

de 1950, Krasilchik (2000) observou que historicamente, os objetivos da educação

brasileira são modificados sob as influências das transformações ocorridas no

campo político e econômico, tanto nacional como internacional.

A referida autora observou que as mudanças que ocorrem na sociedade

refletem-se na escola, onde as reformas propostas a cada novo governo, atingem

principalmente a educação básica. Em relação ao Ensino de Ciências,  lembra

Krasilchic (2000), este não era tão valorizado no currículo escolar até os anos de

1960,  quando somente nos dois últimos anos do Curso Ginasial,  as aulas de

Ciências eram oferecidas.

O Ensino de Ciências passou a ter mais notoriedade com a promulgação

da  LDB 4024/61,  quando  este  ensino  ganhou  mais  espaço,  com a  disciplina
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“Iniciação à Ciência” passando a ser oferecida a partir do 1º ano ginasial (atual 6º

ano do Ensino Fundamental), observando também no curso colegial (atual Ensino

Médio),  considerável  aumento  na carga horária  de  Física,  Química  e Biologia

(KRASILCHIK, 2000). 

A LDB 4024/61, permitiu a descentralização das orientações curriculares,

que antes eram definidas pelo MEC. Nascimento, Fernandes e Mendonça (2010)

informam que naquela época, 

[…]  a  mais  significativa  busca  por  melhorias  no  ensino  de
ciências  em âmbito nacional  foi  a  iniciativa  de um grupo de
docentes da Universidade de São Paulo, sediados no Instituto
Brasileiro  de  Educação,  Ciência  e  Cultura  (IBECC),  que  se
dedicou à elaboração de materiais  didáticos e experimentais
para  professores  e  cidadãos  interessados  em  assuntos
científicos (NASCIMENTO; FERNANDES; MENDONÇA, 2010,
p. 228).

Destaca-se ainda que o Ensino de Ciências da época era marcado por

reproduzir o trabalho do cientista, em que os professores supervalorizavam as

experimentações que se realizavam com todo o rigor do método científico, numa

tentativa de levar o estudante a descobrir a ciência, e futuramente tornar-se um

cientista (KRASILCHIK, 2000).

Nesse sentido, relatam Nascimento, Fernandes e Mendonça (2010):

Nesse  período,  as  mudanças  curriculares  preconizavam  a
substituição  de  métodos  expositivos  de  ensino  por  métodos
ativos e enfatizavam a importância da utilização do laboratório
no oferecimento de uma formação científica de qualidade aos
estudantes.  As  atividades  educativas  tinham  por  finalidade
motivá-los e auxiliá-los na compreensão de fatos e conceitos
científicos,  facilitando-lhes  a  apropriação  dos  produtos  da
ciência.

Fundamentadas  no  pressuposto  do  aprender-fazendo,  tais
atividades  deveriam  ser  desenvolvidas  segundo  uma
racionalidade  derivada  da  atividade  científica  e  tinham  a
finalidade de contribuir  com a formação de futuros cientistas
(NASCIMENTO; FERNANDES; MENDONÇA, 2010, p. 229).

Os governos militares instaurados no país em 1964, também modificaram o

papel da escola e, consequentemente, o do Ensino de Ciências. Naquela década

marcada pela Guerra Fria e a bipolarização econômica e política do mundo, o

governo  começou  a  deixar  de  lado  a  formação  do  cidadão,  para  buscar  a

formação  de  mão  de  obra,  que  naquele  momento  passou  a  ser  visto  como

elemento importante para o desenvolvimento do país (KRASILCHIK, 1987).
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Também de acordo com Krasilchik (2000), com a promulgação da LDB de

nº 5.962/71, as disciplinas científicas passaram a ter caráter profissionalizante, ou

seja, a ênfase o Ensino de Ciências passou a ser a formação de mão de obra, a

fim de sustentar o desenvolvimento do país.

Vale lembrar que naquele momento o Brasil passava por um período de

transição  de  uma  economia  agrária  para  um  processo  de  industrialização  e

urbanização. Para atender a uma demanda de mão de obra especializada para o

mercado de trabalho emergente, o currículo de Ciências passou por mudanças

significativas na educação básica do país, que vivia a necessidade de preparar

alunos mais aptos para impulsionar o progresso científico-tecnológico pelo qual

passava o Brasil (KRASILCHIK, 2000).

Com a LDB 5.962/71, o Ensino de Ciências tornou-se obrigatório no Ensino

Fundamental, inclusive, nas séries iniciais. Nascimento, Fernandes e Mendonça

(2010, p. 229) declaram que durante a década de 1970, o Ensino de Ciências era

grandemente  influenciado  por  uma  “concepção  empirista  de  ciência”  a  qual

pressupunha  que  as  teorias  surgem  de  experimentações  e  de  observações

consistentes, além da objetividade e neutralidade dos cientistas.

Na década de 1970,  as questões ambientais ganharam notoriedade em

todo  o  planeta.  As  discussões  acerca  desses  problemas  levaram  ao

reconhecimento  da  não  neutralidade  da  ciência,  e  assim,  as  implicações  do

desenvolvimento científico passou a ser discutida em âmbito social. Dessa forma,

a Educação Ambiental tornou-se mais uma área de interesse para o Ensino de

Ciências (KRASILCHIK, 1987).

A crise econômica e os movimentos em favor da redemocratização do país,

ocorridas nos últimos anos da década de 1970, também terminaram por refletir no

Ensino de Ciências,  uma vez que naquele  momento,  o  Brasil  precisava estar

melhor preparado para o embate tecnológico promovido pelas grandes potências

econômicas. Tal situação, gerou grande preocupação com as questões relativas

ao  ensino  e  à  aprendizagem  das  Ciências  e  das  habilidades  científicas  dos

estudantes (NASCIMENTO; FERNANDES; MENDONÇA, 2010).

Para  isso,  continuam  os  citados  autores,  seria  necessária  uma  nova

reforma no sistema educacional do país, de modo que as escolas garantissem a
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oferta dos conhecimentos básicos para que fosse possível a formação de uma

elite  intelectual  apta  a  encarar  os  desafios  advindos  do  desenvolvimento.  As

propostas visando melhorar o Ensino de Ciências receberam nomenclaturas do

tipo “Educação em Ciência para a Cidadania” e “Tecnologia e Sociedade”. Essas

propostas tinham em seu bojo o objetivo de colaborar com o desenvolvimento do

Brasil (NASCIMENTO; FERNANDES; MENDONÇA, 2010).

A partir da década de 1980, a presença tão grande dos avanços científicos

e tecnológicos e suas aplicações na vida das pessoas proporcionaram uma nova

dimensão ao Ensino de Ciências, ao atribuírem a ele maior importância devido o

fato de que a Ciência e a Tecnologia passaram a ser aceitas como pilares do

desenvolvimento econômico, cultural e social do país (KRASILCHIK, 2000).

Ainda durante os anos 1980, sob a influência dos movimentos em defesa

do meio ambiente e pelos direitos humanos, o Ensino de Ciências começou a

debater sobre as questões relacionadas à produção científica, admitindo que a

atividade científica não era isenta de neutralidade. Paralelamente neste período,

as discussões sobre os currículos baseados nas abordagens CTS começaram a

ganhar corpo no país, quando o  Ensino de Ciências passou a ser pensado de

forma mais crítica (KRASILCHIK, 2000).

Desta forma, as Ciências Naturais passaram a ter a função de desenvolver

o espírito crítico. “O cidadão seria preparado para pensar lógica e criticamente e

assim  capaz  de  tomar  decisões  com  base  em  informações  e  dados”

(KRASILCHIK, 2000, p. 86). Com isso, a Física, a Química e a Biologia adquiriram

a  função  de  desenvolver  a  criticidade  do  aluno  com  o  exercício  do  método

científico. Nesse aspecto, destacam Nascimento; Fernandes e Mendonça (2010),

o ensino de ciências poderia contribuir para preservar a situação em que o país

se encontrava naquele momento, ou poderia transformar a sociedade.

Um novo aspecto relacionado ao Ensino de Ciências em nosso país veio à

tona  ainda  nos  anos  1980,  quando  foi  constatado  que  os  estudantes

demonstravam  grande  desinteresse  pelas  disciplinas  científicas,  e

consequentemente, baixa procura por profissões calcadas em cursos com base

científica. A preocupação com esse distanciamento dos estudantes com a ciência,

aliada ao surgimento dos debates acerca das questões cientificas e tecnológicas
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de ordem social,  permitiram que os  currículos  do Ensino de Ciências  fossem

modificados  a  fim  de  alfabetizar  cientificamente  a  sociedade  (NASCIMENTO;

FERNANDES; MENDONÇA, 2010).

Desde  a  segunda  metade  da  década  de  1980,  as  novas  propostas

educacionais  para  o  Ensino  de  Ciências  se  voltavam para  a  necessidade  de

desenvolver a capacidade crítica e reflexiva do estudante, bem como questionar

as relações que envolvem a ciência, a tecnologia, a sociedade e o meio ambiente,

e da apropriação de conhecimentos relevantes do ponto de vista científico, social

e cultural (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1990).

As propostas de um Ensino de Ciências capaz de fazer do estudante um

sujeito reflexivo, ativo e autônomo, ganhou corpo nos anos 1990, quando ocorreu

um  considerável  aumento  nos  números  de  centros  de  pesquisa,  projetos  e

divulgação  dos  trabalhos  científicos.  Nesse  período,  era  consenso  entre  os

cientistas, educadores e políticos, que o Ensino de Ciências era considerado um

dos  pilares  para  o  desenvolvimento  do  país  (NASCIMENTO;  FERNANDES;

MENDONÇA, 2010).

Em dezembro de 1996, foi  promulgada a mais nova Lei de Diretrizes e

Base da Educação Nacional, a LDB 9394/96, que regulamentou e descreveu o

novo modelo da educação para o país. Desta vez, a reforma foi mais profunda,

prescrevendo todo o  processo educativo,  desde a  sua constituição,  passando

pelo o que é necessário que o aluno aprenda, e como o professor deve ensinar.

Atualmente uma nova forma de pensar o Ensino de Ciências propõe uma

abordagem pautada em dotar o indivíduo de capacidade e discernimento para

debater acerca das implicações sociais advindos das aplicações provenientes dos

conhecimentos  científico  e  tecnológico.  Daí  que  é  importante  inserir  questões

sociais  relevantes  no  Ensino  de  Ciências,  conferindo-lhe  um  caráter  mais

humanista (MARTINS, 2002). 

No atual percurso do  Ensino de Ciências, prevalece centrada a ideia de

cidadania e a formação de professores modelada em um novo perfil profissional.

No entanto, apesar da exigência desse novo padrão de educação, na realidade

tanto os modelos de formação como as metodologias observadas em sala de aula

continuam sendo praticadas da mesma forma que há décadas atrás (MARTINS,
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2002).

4.2 Formação de Professores Para o Ensino de Ciências

Antes  de  discorrer  sobre  o  processo  de  formação  do  professor

propriamente  dito,  faz-se  necessário  lembrar  que  a  implementação  de  um

currículo planejado com base nos pressupostos CTS está diretamente associada

com a formação do professor. Pois sendo ele o ator principal do desenvolvimento

do processo ensino e aprendizagem, qualquer mudança que se queira fazer no

contexto educacional, perpassa pela sua atuação e motivação.

Portanto,  a  qualidade da formação do profissional  é  fator  condicionante

para  que  se  possa  viabilizar  as  mudanças  desejadas  no  ensino.  Isto  foi

comprovado por Santos (1992), que ao analisar as dificuldades encontradas para

a implementação de propostas de ensino com enfoque CTS, registrou que 92%

dos  professores  entrevistados  para  sua  pesquisa,  apontaram  resistência  em

mudar suas práticas pedagógicas, mais a falta de comprometimento de muitos

profissionais com a qualidade do ensino.

Esses entraves apresentados pelos participantes da pesquisa de Santos

(1992), são resultados, segundo as análises do pesquisador, do despreparo que o

professor apresenta devido a deficiência dos cursos de licenciatura, que resultam

em  uma  formação  inicial  também  deficiente.  O  pesquisador  adiciona  às

dificuldades apontadas anteriormente, às péssimas condições de trabalho que os

professores são obrigados a enfrentar.

Se a qualidade da formação inicial do professor é questionável quanto a se

ela é ou não suficiente para o exercício do magistério com a qualidade que se

pretende para um ensino de alto nível, isso nos remete à questão dos saberes

docentes  necessários  que  o  professor  deve  ter  para  proporcionar  um ensino

eficiente. 

Por esta razão, Delizoicov, Angotti  e Pernambuco (2002) alertam para a

necessidade de se investir  na formação e no desenvolvimento  profissional  do

professor, pelo fato de que que este se constitui na peça principal do processo de

melhoria do ensino.

No  caso  específico  do  professor  de  Ciências,  e  por  conseguinte,  do

professor  de  Biologia,  exige-se  uma  formação  que  possibilite  ao  futuro
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profissional,  a  capacidade  para  ir  além  da  simples  exposição  dos  conteúdos

puramente  conceituais,  como  geralmente  é  feita,  e  avançar  nas  discussões

acerca  das  origens  dos  fenômenos  estudados,  compreender  como  a  ciência

estudada em sala de aula se faz presente na vida diária do indivíduo. E mais,

perceber  como aquele conteúdo está relacionado com a sociedade da qual  o

indivíduo faz parte.

De acordo com Imbernón (2009),  é desejável  que a formação inicial  do

professor seja suficiente para promover as bases de construção do conhecimento

pedagógico numa relação com a prática. Para o citado autor, outros aspectos da

docência também deveriam estar presentes na formação do professor, a exemplo

do meio cultural em que o ensino é desenvolvido. O autor entende ainda que a

formação inicial deve proporcionar condições para que o professor seja capaz de

ser o protagonista de seu trabalho, com condições de tomada de decisões que

caracterizem sua prática pedagógica.

  Sobre a questão da formação profissional, Garcia (1999) a entende como

conjunto de ações relacionadas com a aquisição de saberes, de saber-fazer e

saber-ser, sempre no sentido de preparar o indivíduo para exercer uma atividade

específica. No caso do profissional do magistério, o autor percebe a formação

como 

[…]  uma  área  de  conhecimento  que  estuda  os  processos
através dos quais  os professores  adquirem ou melhoram os
seus conhecimentos, competências e disposições, e que lhes
permite intervir  profissionalmente no desenvolvimento do seu
ensino (GARCIA, 1999, p. 26).

Ainda sobre o assunto, o citado autor entende que a formação docente pode

ser definida como um:  

Processo  sistemático  e  organizado  mediante  o  qual  os
professores  – em  formação  ou  em  exercício  – se
comprometem  individual  e  coletivamente  em  um  processo
formativo que, de forma crítica e reflexiva, propicie a aquisição
de conhecimentos, destrezas e habilidades que contribuam no
desenvolvimento  de  sua  competência  profissional  (GARCIA,
1999, p. 30).

Nota-se que no caso da formação docente, o pesquisador português faz

referência  à  formação  inicial  e  continuada.  Vê-se  também que  ele  percebe  a

formação  como  um  processo  coletivo,  mas  que  permite  o  crescimento  e

desenvolvimento profissional do indivíduo.
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Já foi dito que a formação do professor segundo a LDB 9394/96 se dá por

meio de um curso de licenciatura. Sendo assim, fica entendido que o curso de

formação acadêmica é o que permite o exercício do magistério. Todavia, Dias-da-

Silva (2005,  p.  386) compreende que “O caráter  profissional  da docência está

diretamente ligado à trajetória dos cursos de licenciatura”. 

Nesse  sentido,  a  autora  discorre  que  ao  se  tratar  das  questões  que

envolvem a licenciatura, a profissionalização docente não deve ficar de fora, visto

que historicamente,  as universidades têm priorizado a formação bacharelesca,

isto é, a maior preocupação das academias é formar o biólogo, e não o professor

de Biologia, declara a citada autora.

A história das licenciaturas no Brasil, tem início nos anos de 1930, quando

foram criadas nas antigas faculdades de filosofias, em virtude da preocupação

com a  regulamentação  do  preparo  de  professores  para  a  escola  secundária.

Esses cursos eram configurados em um modelo no qual o licenciando, durante

três anos, cursava as disciplinas científicas específicas do curso e, em um ano,

estudava as disciplinas pedagógicas. Esse é o chamado modelo 3+1 de formação

(PEREIRA, 1999).

Ainda de acordo com Pereira (1999), esse formato concebe a formação

docente  caracterizada  com  aquilo  que  a  literatura  chama  de  “modelo  da

racionalidade técnica”,  ou seja,  um modelo em que o  professor  é  identificado

como um técnico, um especialista que com rigor, aplica as regras derivadas dos

conhecimentos científicos e pedagógicos em sua prática cotidiana. 

Assim,  para  formar  um profissional  com essas  características,  torna-se

necessário  um  currículo  constituído  por  disciplinas  científicas  e  disciplinas

pedagógicas, capazes de fornecer as bases para sua prática. Neste modelo de

formação os conhecimentos teóricos e habilidades adquiridos serão aplicados ou

praticados no estágio supervisionado (PEREIRA, 1999).

No  entanto,  esse  desenho  curricular,  reconhecidamente  tem  recebido

muitas críticas e estas baseiam-se no fato de que esse formato não contempla

plenamente a formação desejável para o futuro profissional, pois o seu desenho

propicia uma formação de professor retransmissor de conteúdos, isto quer dizer

que esse modelo forma profissionais que darão continuidade aos métodos das
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pedagogias conservadoras de ensino.

Assim,  entende-se  que  o  modelo  de  formação  de  professores  3+1,

reproduz a ideia de que o conhecimento do conteúdo aliado ao conhecimento de

algumas técnicas são condições suficientes para o magistério.  Carvalho e Gil-

Pérez (2003) criticam esse modelo, pois segundo eles, o estudo de metodologias

de ensino longe do contexto real da sala de aula, não permitem que os futuros

professores  compreendam  seus  aspectos,  e  assim,  não  saberão  utilizá-las

quando forem preciso. 

Portanto, trata-se de um modelo arcaico que não atende às necessidades

formativas que o atual contexto educacional exige. Ao que Pereira (1999, p. 112)

discorre:

Parece consenso que os currículos de formação de professores,
baseados  no  modelo  da  racionalidade  técnica,  mostram-se
inadequados  à  realidade  da  prática  profissional  docente.  As
principais críticas atribuídas a esse modelo são a separação entre
teoria e prática na preparação profissional,  a prioridade dada à
formação  teórica  em  detrimento  da  formação  prática  e  a
concepção  da  prática  como  mero  espaço  de  aplicação  de
conhecimentos teóricos, sem um estatuto epistemológico próprio.
Um outro equívoco desse modelo consiste em acreditar que para
ser  bom  professor  basta  o  domínio  da  área  do  conhecimento
específico que se vai ensinar. 

Dias-da-Silva  (2005)  também  acusa  que  a  maioria  dos  cursos  de

licenciatura no Brasil, ainda é baseada no modelo 3+1, e que nesses cursos, o

oferecimento das disciplinas pedagógicas se restringe ao mínimo estabelecido em

lei.  Para  a  autora,  os  principais  problemas  encontrados  nesses  cursos  de

licenciatura são o distanciamento entre as disciplinas de conteúdos específicos e

as disciplinas pedagógicas; a distinção entre bacharelado e licenciatura, e a falta

de  articulação  entre  a  formação  docente  e  a  realidade  prática  de  escolas  e

professores.

Todavia, Cunha (2006) argumenta que dado o fato de a docência possuir

saberes  específicos  que  a  materializam como  profissão,  os  conhecimentos  e

competências  pedagógicas  deveriam  ocupar  lugar  central  nos  cursos  de

licenciatura.

Diante  de  tal  situação,  cabe  alguns  questionamentos  referentes  ao

professor de Biologia: a) que ciência deve ser ensinada para que o Ensino de
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Biologia venha a atender o que se espera desse ensino? b) O que o professor de

Biologia precisa saber e quais competências ele deve ter para que seu trabalho

em sala de aula seja profícuo? 

Sobre  o  assunto  Carvalho  e  Gil-Pérez  (2003)  percebem  que  muitos

professores conservam uma imagem extremamente espontânea do ensino, como

se  a  docência  fosse  uma atividade  fácil  e  simplista.  Os  autores  supracitados

elencam uma série  de  habilidades que o professor  deve ter,  as  quais  podem

ajudar a responder as questões levantadas anteriormente. São elas: 

Conhecer a matéria a ser ensinada, conhecer e questionar o
pensamento  docente  espontâneo,  adquirir  conhecimentos
teóricos sobre a aprendizagem e aprendizagem de Ciências,
fazer  críticas  fundamentadas  no  ensino  habitual,  saber
preparar  atividades,  saber  dirigir  as  atividades  dos  alunos,
saber  avaliar,  saber  utilizar  a  pesquisa  e  a  inovação
(CARVALHO; GIL-PEREZ, 2003, p. 19).

Outro autor que aponta os saberes necessários ao profissional da docência

é Shulman (1986; 2001). Para este autor, o distanciamento entre as disciplinas

científicas e pedagógicas como acontece no modelo de formação 3+1, e a ideia

de que o conhecimento do conteúdo é condição suficiente para o magistério, não

coadunam com o que é preconizado pelos estudiosos sobre os conhecimentos

inerentes a uma prática pedagógica de professores que venham a superar as

visões descontextualizadas e isoladas da Ciência. 

Shulman (1986)  observa que para o exercício  docente são necessários

outros  conhecimentos  de  ordem  pedagógica.  Para  rebater  o  modelo  3+1  de

formação docente, o pesquisador estadunidense propõe uma nova abordagem de

ensino que vai de encontro ao modelo já apresentado, no qual os conhecimentos

científicos  e  pedagógicos  não  dialogam  entre  si.  Ao  contrário  desse  modelo,

centra  suas  reflexões  sobre  a  aprendizagem  docente  na  questão  dos

conhecimentos que os professores possuem sobre o conteúdo e de como esses

conhecimentos são transpostos em sala de aula. 

De  acordo  com  o  citado  pesquisador,  são  três  as  categorias  de

conhecimentos necessários para o desenvolvimento profissional do professor, e

consequentemente, para desenvolver a docência com melhor proveito. São eles:

o conhecimento do conteúdo da matéria ensinada, que se refere à maneira como

o professor concebe a estrutura de sua disciplina, e da organização cognitiva do
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conhecimento da matéria.

O conhecimento da matéria ensinada é de primordial importância, visto que

segundo Carvalho e Gil-Pérez (2003, p. 21), a falta de conhecimento científico

sólido  se  constitui  em  um  grande  empecilho  para  que  os  professores

experimentem atividades que possam inovar o ensino, tornando o professor em

“um transmissor mecânico dos conteúdos do livro de texto”.

O quadro 03 apresenta uma comparação entre as características do ensino

tradicional e o ensino com orientação curricular em CTS.

Quadro 03:  Uma comparação  entre  a  abordagem tradicional  e  uma abordagem CTS para  o
Ensino de Ciências

Abordagem Tradicional Abordagem CTS

Levantamento  dos  principais  conceitos
encontrados nos manuais escolares

Identificação  de  problemas  com  interesse  ou
impacto local e/ou pessoal 

Implementação  de  atividades  propostas  no
manual da disciplina. Os estudantes compilam,
passivamente  a  informação  fornecida  pelo
professor e pelos livros

Uso  de  recursos  locais  (humanos  e  materiais)
para  localizar  informação  e  resolver  problemas.
Os  estudantes  estão  ativamente  envolvidos  na
procura de informação

Centra-se em informação tida como importante
para os estudantes

Centra-se  no  impacto  pessoal,  recorrendo  à
criatividade dos estudantes

Os  conteúdos  científicos  são  vistos  como  a
informação incluída e explanada nos manuais
escolares e nas exposições do professor

Os  conteúdos  científicos  não  são  considerados
como  algo  que  existe  apenas  para  que  os
estudantes os aprendam

Os estudantes concentram a sua aprendizagem
nos problemas propostos pelo professor e pelos
livros

Os  estudantes  tornam-se  conscientes  da  sua
cidadania  à  medida  que  tentam  resolver
assuntos/problemas que identificaram

A aprendizagem de ciência ocorre na sala de
aula simplesmente porque faz parte do currículo
escolar

Os  estudantes  veem  o  papel  da  ciência  numa
determinada  instituição  e  numa  comunidade
específica

As  aulas  de  ciências  centram-se  no
conhecimento previamente construído

As aulas de ciências centram-se no que poderá
acontecer no futuro

Há  pouca  preocupação  com  o  uso  dos
conteúdos  científicos  para  além  do
desempenho nos testes e fora da sala de aula 

Os  estudantes  são  encorajados  a  desfrutar  e  a
experienciar a ciência

Fonte: Bettencourt, Albergaria-Almeida e Velho (2014, p. 246). 

Assim sendo, o professor de Biologia deve conhecer a fundo a matéria que
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ele ensina, pois o caso específico de Ciências/Biologia requer conhecimento da

história  da  ciência;  das  metodologias  adequadas  na  transposição  da  matéria;

conhecer  as  interações  CTS  voltadas  para  a  construção  do  conhecimento;

perceber  os  atuais  desenvolvimentos  que  ocorrem  no  campo  da  ciência;  ter

capacidade para selecionar os conteúdos mais adequados e saber aprofundar os

conhecimentos a fim de adquirir outros (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2003).

Isso  significa  dizer  que o  professor  deve ir  além dos fatos  e  conceitos

referentes à matéria, o que pressupõe ter o conhecimento de como os princípios

de uma área do conhecimento estão organizados. Por isso, dominar a estrutura

da  disciplina  não  é  apenas  deter  o  conhecimento  dos  fatos  e  conceitos  do

conteúdo,  mas  também  compreender  os  processos  de  sua  produção,

representação e validação epistemológica. 

Ainda de acordo com Shulman (1986), esse conhecimento está ancorado

em  dois  fundamentos:  a  literatura  acumulada  na  área  de  ensino,  e  o

conhecimento filosófico e histórico sobre a natureza do conhecimento de sua área

de estudo. 

Outra categoria mencionada por Shulman, é o conhecimento pedagógico

da  matéria,  que se  refere à  forma  como  os  conteúdos  são  ministrados  aos

educandos, de forma a serem entendidos por estes. Dessa forma, nesta categoria

deve  estar  incluído  o  entendimento  daquilo  que  facilita  ou  dificulta  a

aprendizagem de determinado assunto, além das concepções equivocadas dos

estudantes e suas implicações na aprendizagem.

Entende-se como conhecimentos pedagógicos aqueles adquiridos com a

formação  e  exercício  da  docência,  relacionados  às  habilidades,  atitudes  para

responder situações do cotidiano escolar. Esses conhecimentos são importantes

para  o  professor  porque  colaboram na  pesquisa  e  planejamento  da  aula,  na

gestão  da  sala  de  aula,  na  interação  com  os  alunos  e  na  transposição  dos

conteúdos, na avaliação da aula e do processo ensino e aprendizagem. Portanto,

os conhecimentos pedagógicos são essenciais para o professor antes, durante e

depois de uma aula. 

A terceira  categoria,  pautada  no conhecimento  curricular  sugere  que  o

professor deve conhecer o currículo como programas elaborados para o ensino
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de  assuntos  e  tópicos  específicos  em  um  dado  nível,  além  dos  recursos

existentes  para  execução  desses  programas.  Para  exemplificar  esse  tipo  de

conhecimento, o  pesquisador  norte-americano  entende  que  os  professores

precisam dominar o conhecimento curricular para poder ensinar aos seus alunos,

da  mesma  forma  que  um  médico  precisa  conhecer  os  remédios  para  poder

receitá-los a seus pacientes (SHULMAN, 1986).

A preparação do professor é amplamente propagada como insuficiente e

de má qualidade,  portanto,  ineficiente.  No entanto,  as exigências na formação

desse  profissional  tem  sido  cada  vez  maiores,  devida  a  carência  de

conhecimentos  outros,  tais  como  a  articulação  entre  teoria  e  prática  e  as

habilidades e capacidade para lidar com as questões cotidianas, a exemplo dos

cuidados  com  o  corpo,  a  alimentação,  a  sexualidade,  ou  com  as  questões

polêmicas como o uso de transgênicos, clonagem, reprodução assistida, e outras

(BRASIL, 2006).

4.3 A Formação de Professores e a Abordagem CTS

De modo geral, as licenciaturas apresentam o objetivo de desenvolver no

futuro  profissional  docente  as  habilidades  teóricas  e  práticas  referentes  ao

magistério.  Ressalta-se  entretanto,  como  foi  dito  anteriormente,  os  cursos  de

formação  não  são  suficientes  para  que  o  professor  possa  adquirir  os

conhecimentos necessários para uma prática docente eficaz.

Possuir  o  conhecimento  e  o  domínio  da  disciplina  que  ensina,  são

condições  determinantes  para  que  o  professor  possa  realizar  bem  as  suas

tarefas.  Então,  para  uma  atuação  voltada  para  um  ensino  com  enfoque  na

abordagem CTS, torna-se necessário perceber como os professores entendem a

tríade Ciência – Tecnologia – Sociedade.

Sobre a questão, Auler e Delizoicov (2006, p. 351) apontam que muitos

professores ainda conservam solidificadas em suas práticas docentes algumas

concepções sobre CTS, as quais precisam ser superadas. Para os autores, o

processo formativo dos professores devem considerar as seguintes dimensões:

“Endosso  ao  modelo  de  decisões  tecnocráticas,  passividade  diante  do

desenvolvimento  científico-tecnológico  e  a  necessidade  da  superação  da

perspectiva  salvacionista/redentora  atribuída  à  CT”.  Além  disso,  os  autores
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entendem  também  que  é  necessário  estudos  mais  aprofundados  sobre

concepções relativas à suposta neutralidade da CT, pois os mesmos entendem

que  “uma  compreensão  ambígua,  incompleta  pode  ser  uma  das  causas  das

contradições  presentes  no  pensar  dos  professores,  aspecto  que  dificulta  uma

compreensão mais crítica sobre as interações entre CTS” (AULER; DELIZOICOV,

2006, p. 351).

Ainda no processo formativo de professores, os citados autores falam da

necessidade  de  se  aprofundar  as  investigações  sobre  concepções  relativas  à

suposta  neutralidade  da  Ciência  e  Tecnologia,  devendo  considerar  que,  “uma

compreensão ambígua, incompleta pode ser uma das causas das contradições

presentes no pensar dos professores,  aspecto que dificulta uma compreensão

mais crítica sobre as interações entre CTS” (AULER; DELIZOICOV, 2006, p. 351).

Situação  similar  foi  verificada  em Portugal  por  Vieira  e  Martins  (2005),

quando  estes  pesquisadores  desenvolveram  pesquisa  para  verificar  a

possibilidade de um Programa de Formação para uma educação em Ciências

com orientação CTS contribuir para que professores iniciantes do Ensino Básico

(re)construissem sua concepções sobre Ciência – Tecnologia – Sociedade. 

O estudo reforçou a necessidade de se repensar os cursos de formação

naquele país, pois os resultados da pesquisa apontaram para a importância de

implementar uma formação de professores, quer seja inicial ou continuada, que

tenha  entre  os  objetivos  “ultrapassar  concepções  de  Ciência  ingênuas,

particularmente de natureza acrítica, neutral e à margem de inter-relações com a

Tecnologia e a Sociedade” (VIEIRA; MARTINS, 2005, p. 119).

Voltando ao contexto brasileiro, Firme e Amaral (2011) realizaram pesquisa

com o objetivo de identificar obstáculos e dificuldades para o estabelecimento de

uma prática docente pautada nessa perspectiva de ensino. A pesquisa envolveu

professores de Química da cidade de Recife/PE, e os resultados indicaram que as

dificuldades  encontradas  eram  referentes  à  pratica  docente,  mas  também,  à

concepções não compatíveis para uma proposta pedagógica na perspectiva CTS.

Outros  indícios  apontados  na  pesquisa  realizada  em  Recife/PE,  dizem

respeito a 

Ausência  de  informações  técnicas  e  científicas  para  melhor
compreensão dos aparatos tecnológicos, o que pode contribuir
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para a limitada discussão do aspecto tecnológico em sala de
aula; a velocidade com a qual a tecnologia se inova e que os
professores  não  conseguem acompanhar  nas  suas  aulas;  a
complexidade científica que, muitas vezes, está implicada no
estudo  de  fenômenos/situações  relevantes;  a  dificuldade  de
articularem, didaticamente, os conceitos científicos ensinados
na  escola  com  determinadas  tecnologias  associadas  a  um
tema de alto valor social;  a dificuldade de dispor de material
didático que suporte as discussões na sala de aula (FIRME;
AMARAL, 2011, p. 397).    

Segundo os autores, os professores na maioria das vezes, encontram mais

facilidade de trabalharem as ideias e conceitos científicos como são apresentados

nos livros, e certa dificuldade para estender as discussões numa dimensão que

envolva a tecnologia e as questões sociais.

Diante da situação encontrada, Firme e Amaral (2011) sugerem algumas

possibilidades na busca de reverter a situação, dentre elas,  incluir as questões

referentes à ciência, tecnologia e sociedade nos processos de formação inicial

dos professores. Esta inserção, poderia se dar por meio de disciplina específica

ou  nas  disciplinas  que  tratam  das  metodologias  de  ensino  e  didática.  Os

pesquisadores recomendam também,  a  promoção de formação continuada do

professor  que  relacione  os  conhecimentos  científicos  a  problemas  sociais

relevantes.

O resultado das pesquisas aqui apresentadas confirmam que para que a

abordagem CTS em sala de aula seja efetiva, é necessário que os profissionais

tenham uma formação que contemple a abordagem de que trata este trabalho.

Por isso, é preciso repensar os currículos de formação docente, a fim de que

estes possam contribuir para que o professor seja capaz não só de ensinar, como

também, de implementar as mudanças que se fazem necessárias ao ensino.  

4.4 Possibilidades Para o Ensino de Ciências Alinhados à Abordagem CTS

Já foi dito que as reformas políticas influenciam o Ensino de Ciências, mas

este ensino é influenciado também pelas diversas tendências educacionais que

vão surgindo ao longo tempo. Vale ressaltar que as possibilidades para o Ensino

de  Ciências  não  se  configuram como  modelos  isolados,  excludentes  um aos

outros, mas podem ser articulados entre si.

Algumas  dessas  possibilidades  se  apresentam  como  “parceiras”  das

abordagens  CTS  neste  ensino.  Neste  tópico  mostraremos  algumas  dessas
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possibilidades.  São  elas:  Pedagogia  Libertadora  de  Paulo  Freire;  Ensino  de

Ciências  por  Investigação;  História  e  Filosofia  da  Ciência; Tecnologias  de

Informação e Comunicação, e Espaços Não Formais de Educação e Divulgação

Científica.

4.4.1 Ensino de ciências, abordagem CTS e perspectiva freireana

No  Brasil,  as  abordagens  CTS articuladas  com a  pedagogia  de  Paulo

Freire,  vem  se  consolidando  como  um  campo  de  ensino  e  de  pesquisas

educacionais. Segundo Zauith e Hayashi (2013) a relação do educador brasileiro

com  o  Ensino  de  Ciências  é  viabilizada  quando  sustenta  aspectos  de  uma

educação politizada, não bancária e contra-hegemônica. 

Segundo as autoras acima citadas, a articulação entre as duas abordagens

se dá por  meio de três aspectos comuns:  “palavras  geradoras e investigação

temática; educação política e participação pública, e educação problematizadora

e não-neutralidade da concepção de ciência” (ZAUITH; HAYASHI, 2013, p. 268).

Consoante à Pedagogia Freireana, na educação bancária, os conteúdos

ensinados  em  sala  de  aula  são  selecionados  exclusivamente  pelo  professor,

ficando distantes  da realidade dos alunos.  O método para  a  alfabetização de

adultos, parte da identificação de palavras geradoras, as quais definirão os temas

geradores, ou seja, a seleção de temas que fazem sentido para uma comunidade,

um pensamento linguagem que revele sua visão de mundo (ZAUITH; HAYASHI,

2013).

Nesse sentido,  a abordagem CTS, assim como a Pedagogia Freireana,

“rompe com o tradicionalismo curricular do Ensino de Ciências uma vez que a

seleção de conteúdos se dá a partir da identificação de temas que contemplem

situações cotidianas dos educandos” (NASCIMENTO; VON LINSINGEN, 2006, p.

9).

De  acordo  com  Auler  e  Delizoicov  (2006),  na  maioria  das  escolas

brasileiras ainda prevalece o modelo de educação bancária, como Paulo Freire

define o ensino baseado na memorização de termos, sistemas e classificações;

educação neutra, não problematizadora, carregando em seu bojo a hegemonia da

tecnologia mercadológica sobre os interesses humanos; que apresenta um valor

de ciência como um bem em si mesmo, que deve ser aceito e consumido de
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forma acrítica, o que determina seu caráter opressor.

Dentre  os  estudiosos  que  defendem a  articulação  Freire-CTS,  é  quase

consensual que essa aproximação pode ser mutuamente complementar. Nesse

sentido, a perspectiva educacional freireana pode colaborar para a elaboração de

uma abordagem CTS humanística. 

Nascimento e Von Linsingen (2006), indicam que a articulação Freire-CTS

é capaz de construir uma base educacional sólida e coerente, o que às vezes as

abordagens CTS não conseguem sozinhas, enquanto que do lado da Pedagogia

Freireana, as abordagens CTS podem proporcionar o debate de temas atuais nos

campos  social,  político  e  econômico,  sobretudo,  no  ensino  de  ciências  e  da

tecnologia.

Enquanto  isso,  Santos  e  Mortimer  (2002)  entendem que  uma proposta

curricular articulando Freire-CTS deve priorizar a participação, democratizando as

decisões da seleção de temas/problemas sociais nos quais estão envolvidas a

ciência e a tecnologia. 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002) entendem que por delinear uma

abordagem  temática,  Freire  e  CTS  encontram  um  ponto  de  convergência.

Todavia,  salientam  que  os  ideais  freireanos  se  assentam  em  uma  visão

humanística, tendo como princípio, as condições existenciais do sujeito, enquanto

que  os  pressupostos  do  movimento  CTS  estão  voltados  para  os  problemas

ambientais e para o desenvolvimento de habilidades para a argumentação e a

participação (SANTOS; MORTIMER, 2002).

Santos (2008)  entende que quando se compara os ideais de educação

freireanos com as interações CTS, na verdade, está se buscando uma proposta

educacional  que pense nas possibilidades e nos valores humanos,  em outras

palavras isto quer dizer, uma proposta de educação que insira no seu currículo

debates de valores e reflexões críticas que possam revelar a verdadeira condição

humana,  em que  os  estudantes  reflitam sobre  sua  realidade  de  vida  e  seus

desafios, com base na ciência e na tecnologia.

Sobre  a  abordagem  temática  que  une  Freire  e  CTS,  Auler  (2003)

argumenta que os temas são constituídos de um leque de situações complexas.

Por isso, torna-se salutar uma abordagem interdisciplinar que envolva diversas
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áreas de conhecimento a fim de que se possa compreender de maneira crítica, as

inter-relações entre a ciência, a tecnologia e a sociedade. Segundo o citado autor,

isso se justifica porque os temas retratam fenômenos sociais complexos e, para

serem compreendidos,  exigem o conhecimento  de  outras  áreas,  inclusive,  de

áreas fora do contexto das Ciências Naturais.

Ainda  seguindo  nesta  direção,  Auler  (2007)  lembra  que  a  pedagogia

freireana  é  calcada  em  temas  pautados  nas  manifestações  locais  em  que  o

indivíduo  vive  (vila,  bairro,  cidade),  e  que  se  caracterizam como contradições

presentes  na  dinâmica  social.  Portanto,  conhecer  a  dimensão  dessas

contradições, levando em conta o mundo que o estudante vive, buscando superar

tais contradições, são requisitos essenciais para a aprendizagem e a participação

da sociedade. 

Ainda de acordo com Auler (2007), a articulação Freire-CTS aponta para

uma leitura crítica da realidade em que se vive. Dado que a ciência e a tecnologia

estão cada vez mais influenciando a sociedade, o autor baseado na premissa

freireana de que alfabetizar é muito mais do que ler palavras, entende que é por

meio dessa leitura crítica, que o sujeito pode refletir e interagir com a Ciência, a

Tecnologia e a Sociedade.

Paulo  Freire  chama de “consciência  real  efetiva”  ou  “situação limite”,  a

compreensão  ingênua  e  acrítica  que  o  sujeito  tem  sobre  o  mundo  num

determinado  momento.  Segundo os  pressupostos  freireanos,  o  sujeito  precisa

superar esta situação limite, e alcançar o nível que ele chama de “consciência

máxima possível”, estado em que o sujeito enxerga a sua realidade de vida e as

atitudes necessárias para transformá-la (FREIRE, 1970).

Traçando  um  paralelo  com  o  movimento  CTS,  percebe-se  que

praticamente a sociedade está ausente das decisões que envolvem a ciência e a

tecnologia,  aceitando e consumindo de forma acrítica,  os produtos resultantes

dessas  atividades.  Neste  paralelo,  a  sociedade  ao  considerar  a  ciência  como

verdade absoluta, se porta ingenuamente, se colocando portanto, numa situação

limite.  Para  superar  tal  situação,  a  sociedade  precisa  ter  uma posição  crítica

diante das decisões envolvendo a ciência e a tecnologia, e para isso, ela tem que

compreender os aspectos intrínsecos à sua produção.
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Alcançar a consciência máxima possível, neste contexto, significa adquirir

a capacidade de refletir e argumentar criticamente sobre os desafios que a ciência

e  a  tecnologia  impõem  à  sociedade.  O  alinhamento  entre  Freire  e  CTS  não

significa “uma educação contra o uso da tecnologia e nem uma educação para o

uso”.  Mas sim, um posicionamento consciente, ético e responsável perante as

influências da ciência e da tecnologia (SANTOS, 2008, p. 122).

4.4.2 ensino de ciências por investigação (inquiry teaching)

Segundo Zômpero e Laburú (2011), o Ensino de Ciências por Investigação

foi recomendado pelo filósofo e educador Jonh Dewey, em 1938 com a publicação

do  livro “Logic: The Theory of Inquiry”. Nessa obra, Dewey criticava o Ensino de

Ciências pelo fato de que este enfatizava o ensino dos fatos, em detrimento do

estímulo do raciocínio e das habilidades cognitivas. 

Dewey discutiu os princípios do método científico indução, dedução, lógica

matemática e empirismo e os articulou com os objetivos do Ensino de Ciências

por Investigação, que é desenvolver o pensamento e a razão, formar hábitos da

mente, aprender assuntos da ciência e entender os seus processos. Com isso, o

Ensino  por  Investigação  passou  a  ser  aceito  como  um  ensino  capaz  de

desenvolver as habilidades para a resolução de problemas específicos, porém,

socialmente  importantes,  ao  invés  de  apenas  disciplinar  o  raciocínio  indutivo

(ZÔMPERO; LABURÚ, 2011).

Essa  tendência  busca  atrelar  os  aspectos  culturais,  disciplinares  e

cognitivos, com a capacidade para utilizar o conhecimento científico para resolver

problemas  de  relevância  para  o  aluno  ou  para  a  sociedade.  O  Ensino  por

Investigação se apresenta como uma tendência relacionada com o movimento da

alfabetização  científica,  e  pressupõe  a  participação  ativa  do  aluno  em  sua

aprendizagem (ZÔMPERO; LABURÚ, 2011). 

O Ensino de Ciências por Investigação Pressupõe a relação direta entre

conhecimentos sobre a história e a filosofia da ciência e um melhor entendimento

sobre a natureza da ciência,  no sentido de exprimir melhor a ideia da ciência

como produção social.  Para isso,  é  apresentado um problema,  em seguida a

formulação de hipótese, para então coletar os dados durante o experimento e

formular as conclusões. Os problemas propostos devem estar de acordo com o
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nível intelectual, com as capacidades cognitivas e experiência dos alunos.

O Ensino de Ciências por Investigação pode ser atrelado às abordagens

CTS ao orientar atividades que levam os estudantes a pesquisarem problemas

sociais a exemplo do aquecimento global, a poluição, dentre outros. Sendo assim,

a educação científica pode extrapolar o entendimento dos conteúdos, alicerçar os

valores culturais, a tomada de decisões relativas ao cotidiano e à resolução de

problemas. 

Importante  se  faz  nessa  perspectiva  de  ensino,  que  o  problema  a  ser

investigado, seja escolhido em função dos interesses dos aluno, pois é necessário

que os  mesmos tenham interesse pelo  problema a  ser  investigado,  para  que

serjam motivados a resolvê-lo.

Os  autores  ressaltam  que  as  atividades  de  investigação  devem

compreender  as  seguintes  características:  apresentar  aos  alunos  situações

problemáticas  abertas,  em  um  nível  de  dificuldade  adequado  à  zona  de

desenvolvimento potencial dos educandos; favorecer a reflexão dos alunos sobre

a  relevância  das  situações-problema  apresentadas;  emitir  hipótese  como

atividade indispensável  à  investigação científica;  elaborar  um planejamento  da

atividade  experimental;  contemplar  as  implicações  CTS  do  estudo  realizado;

proporcionar  momentos  para  a  comunicação  do  debate  das  atividades

desenvolvidas; potencializar a dimensão coletiva do trabalho científico. 

Zômpero; Laburú (2011) afirmam que no Brasil,  devido o fato de que o

Ensino por Investigação ter começado a ser discutido em maior nível somente

após a publicação dos PCN em 1998, essa tendência ainda não está solidificada

no país, inclusive, segundo os autores, existem poucos artigos publicados sobre o

tema no país.

4.4.3 História e Filosofia da ciência

A introdução  da  História  e  Filosofia  da  Ciência  no  ensino  de  ciências

pressupõe a ideia de que o Ensino de Ciências deve estar mais centrado nos

processos da produção científica do que nos produtos. Partindo do pressuposto

de que o conhecimento científico não é um fim em si mesmo, portanto acabado,

visto que sendo um produto social, muitas vezes, os valores, crenças, interesses,

posicionamentos contrários e outras implicações sociais orientam a direção de
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sua  produção,  defende  o  Ensino  de  Ciências  contextualizado  histórica  e

socialmente, tendo por base as discussões originadas principalmente nos campos

da história, da filosofia e da epistemologia da ciência (MARANDINO, 2003).

A contribuição da História e Filosofia da Ciência no ensino se configura

como  uma  possibilidade  de  estratégia  de  ensino  que  pode  propiciar  uma

formação mais crítica e contextualizada, possibilitando uma real aproximação dos

alunos com as questões científicas que balisam as abordagens pertinentes ao

movimento CTS (CARVALHO; GIL PÉREZ, 1998; MARANDINO, 2003).

Ainda de acordo com Marandino (2003), esta tendência nasceu a partir da

constatação de que os materiais pedagógicos e, consequentemente, as aulas de

Ciências  apresentarem  uma  visão  a-histórica  e  centrada  exclusivamente  nos

produtos da ciência, desconectados dos contextos social e cultural. Assim sendo,

educadores e historiadores têm apontado a importância da abordagem histórica

da  ciência  neste  ensino,  que  além  de  contextualizar  a  produção  científica,

apresenta também os seu desafios.

Dessa forma, a perspectiva baseada na História e Filosofia da Ciência vai

ao encontro da abordagem CTS ao presumir que ao contextualizar histórica e

socialmente os fatos científicos, o Ensino de Ciências pode ajudar os estudantes

a superar a visão acrítica da ciência, colaborando para uma postura ética sobre

seus efeitos, podendo também caracterizar a Ciência como produção humana,

servir de motivação para os estudos, contribuir para uma melhor compreensão

dos conceitos científicos e demonstrar que a Ciência é passível de mudanças.

No entanto, Marandino (2003) afirma que é difícil esperar essa abordagem

nas salas de aula, visto que a formação do professor não contempla a discussão

histórica,  filosófica  e  epistemológica  da  ciência.  Além  disso,  a  escassez  de

materiais  didáticos  para  o  desenvolvimento  da  abordagem,  prejudica  a  sua

aplicação.    

4.4.4 Ensino CTS por meio das tecnologias da informação e comunicação

A tecnologia e a educação caminham a passos largos. O desenvolvimento

tecnológico  e  inventos  diversos  trouxeram  novos  avanços  permitindo

compreender as diferentes formas de representação e comunicação propiciadas

pelas  tecnologias  disponíveis  no  ambiente  escolar.  Os  recursos  tecnológicos
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invadiram as salas de aula e hoje são imprescindíveis  para as estratégias de

ensino inovadoras. 

Os  recursos  tecnológicos  foram  introduzidos  no  sistema educacional

brasileiro em 1984, quando o MEC visando à criação de centros pilotos para o

desenvolvimento de pesquisas sobre o uso do computador no processo ensino e

aprendizagem,  a  formação  de  professores  do  magistério  da rede  pública  de

ensino,  e  a produção de  softwares educativos,  instituiu  o projeto Educom em

cinco universidades no país (ALMEIDA; ANDRELO; SIQUEIRA, 2009).

Atualmente,  é  comum encontrarmos  escolas  aparelhadas  com  variados

recursos midiáticos e outros aparatos tecnológicos tais como: computadores, data

show, DVD player, TV pen drive etc. Além disso, os professores podem dispor de

programas  educativos  disponíveis  na  Internet,  os  quais  simulam  práticas  de

laboratórios, jogos, filmes, vídeos educativos e outras possibilidades por meio de

representações virtuais dos conteúdos científicos. 

Dispondo de um cardápio com diversos instrumentos que se usados com

criatividade,  possibilitam  inovar  pedagogicamente  o  Ensino  de  Ciências,  o

professor pode também promover debates de questões sociocientíficas. Todavia,

entendemos também que esta possibilidade está diretamente relacionada com o

domínio  que  os  professores  têm  sobre  os  recursos  eletrônicos  e  com  as

concepções que eles têm acerca das inter-relações CTS.

Atualmente,  tem sido  muito  utilizados cursos  de  ensino  à  distância  por

meio de redes eletrônicas de telecomunicações, de acervos digitais multimídias e

trabalhos em redes sociais. Uma vantagem do uso dessas tecnologias e mídias, é

o  fato  que  elas  podem  veicular  conteúdos  científicos  com  informações  mais

atualizadas do que as contidas nos livros didáticos (MARANDINO, s/d).

Sobre o assunto, Braga e Calazans (2001) ponderam que o uso dos mais

variados meios de comunicação é essencial para estreitar laços importantes no

vasto caminho  até  o  saber.  Segundo  eles,  com  a  utilização  dos  recursos

tecnológicos que a escola dispõe, esta poderá contribuir para que o aluno venha

ser inserido de maneira crítica e reflexiva no mundo que o rodeia.

Todavia,  deve-se lembrar  das palavras  de Moran (1995)  para  quem as

tecnologias  de  comunicação  não  substituem  o  professor,  apenas modificam
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algumas de suas funções. A tarefa de passar informação pode ser deixada aos

bancos de dados, livros, vídeos, programas em CD. O professor se transforma

agora no estimulador da curiosidade do aluno por querer conhecer,  pesquisar,

buscar a informação mais relevante.

Para  tanto  os  professores  precisam incorporar  essas tecnologias  à sua

prática diária, com vistas a favorecer a aprendizagem havendo a necessidade de

usar métodos educacionais adequados à nova realidade social e tecnológica.

 Sobre  o  assunto,  Almeida;  Andrelo  e  Siqueira  (2009)  advertem  que  é

necessário não apenas adotar recursos tecnológicos nas escolas, mas também,

integrá-los  de  forma  crítica,  que sejam  capazes  de  proporcionar  condições

político-pedagógicas para que professores e alunos não só compreendam, mas

utilizem  as  linguagens  das  mídias,  expressem  o pensamento,  dialoguem,

desenvolvam a criatividade, assim como a criticidade.

Bento  e  Cavalcante  (2013)  mostram  que  os  aparelhos  eletrônicos,  a

exemplo do celular podem ser utilizados a favor da aprendizagem do aluno, visto

que  um  celular,  mesmo  dos  mais  simples,  possui  aplicativos  tais  como  a

calculadora, os conversores de moeda, de comprimento, de peso, de volume, de

área  e  de temperatura,  dentre  outros,  enquanto  os  mais  modernos possuem

acesso  à  Internet,  as  funções  de  gravador  de  voz,  de  filmadora  e  câmera

fotográfica. 

Paiva (2006, p. 3) reconhece a possibilidade na utilização das tecnologias

pelos  estudantes  em  geral  em suas  atividades  educativas,  como  forma  de

apropriação “não só das vantagens dessa nova forma de aprender, como para

adquirirem a necessária competência tecnológica que lhes facilitará a integração

plena”. A autora entende ainda que os recursos tecnológicos possibilitam novas

formas de abordagem dos conteúdos, colocando o aluno como agente ativo e

responsável pela construção do seu conhecimento.   

No entanto, não resta dúvida de que esses aparatos, se utilizados com

criatividade,  são  ferramentas  de  grande  potencial  tanto  para  a  inovação

metodológica das aulas,  maturação e interesse dos alunos,  fazendo com que

esses aparelhos se tornem fortes aliados para uma aula muito mais produtiva,

mais dinâmica e que suscite reflexões sobre as questões sócio-científicas nas
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salas de aulas.

Rodrigues Júnior et al, (2014, p. 40) relacionam as TIC com o ensino em

CTS,  pois  seu  uso  pode  proporcionar  mudanças  na  prática  pedagógica  dos

professores  bem  como  nas  práticas  discentes  por  meio  de  propostas  de

“estratégias de ensino/aprendizagem que permitam uma análise,  por  exemplo,

das possíveis consequências biológicas da instalação de antenas para telefonia

celular próxima a áreas residenciais”.

4.4.5 Espaços não formais de educação e divulgação científica

Baseados  na  Psicologia  da  Educação,  são  definidas  três  modalidades

possíveis de ensino, quais sejam: i)  educação formal,  designada como aquela

institucionalizada, graduada e hierarquicamente, estruturada desde os primeiros

anos da escola primária até os últimos anos na universidade; ii)  educação não

formal, que se resume a toda atividade de aprendizagem organizada, sistemática

e educativa realizada fora da escola oficial, mas acessível a grupos particulares

da população; iii) educação informal, descrita como o processo que dura por toda

a  vida,  na  qual  as  pessoas  adquirem conhecimentos,  habilidades,  atitudes,  e

discernimento, a partir de seu convívio diário com as pessoas e com o ambiente.

As práticas de educação em espaços não-formais vêm ganhando grande

relevância nos processos formativos. Segundo Fabrício; Pezzo e Freitas (2013),

tais práticas, surgiram como resposta das críticas dirigidas ao sistema formal de

ensino, quando este não conseguia satisfazer às necessidades que a sociedade

lhe dirigia. 

Apesar de o espaço escolar ser considerado local de excelência para as

práticas  educacionais,  é  indiscutível  que  o  ensino  em  espaços  não  formais

permite novas e diferenciadas possibilidades de leitura do mundo, extrapolando o

conhecimento  meramente  propedêutico  oferecido  pela  escola  formal.  Nesse

sentido, os autores advertem que as práticas não formais de ensino não devem

ser entendidas como antagônicas ao ensino formal, mas como uma articulação

entre os dois modelos distintos de educação, gerando uma sinergia positiva. 

Assim,  segundo  os  autores,  a  inserção  do  enfoque  CTS no  ensino  de

ciências, seja na esfera formal ou não formal, busca uma educação que possibilite

a participação dos cidadãos nos assuntos tecnocientíficos. 
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Como espaço de formação não formal, Fabrício; Pezzo e Freitas (2013)

afirmam que as cidades surgem como espaços potenciais de aprendizagem por

permitirem que os indivíduos conheçam as identidades e os territórios onde os

vivem e atuam socialmente. Isso pode possibilitar a junção de diversos campos

do saber criando um diálogo entre informação científica e formação educativa.

Para os autores, o ensino desenvolvido nesses espaços são importantes,

pois  conforme  entendem,  “a  educação  cidadã  se  concretiza  nas  reflexões,

articulações  e  embates  ocorridos  na  esfera  local”.  Assim,  nesse  ambiente  se

desenvolvem sentimentos de pertença, constroem-se aprendizagens e ampliam-

se  os  conhecimentos  sobre  o  mundo  em  volta  dos  indivíduos,  gerando

concepções de mundo identificadas com a realidade local (FABRÍCIO; PEZZO;

FREITAS, 2013, p. 2). 

Diante de tal perspectiva, temos a possibilidade de articular em um mesmo

espaço  questões  referentes  ao  currículo  do  ensino  formal  de  ciências  às

dimensões  sociais,  econômicas  e  históricas  em diferentes  escalas;  incorporar

temas e demandas atuais; e ainda atuar de forma cidadã no enfrentamento e na

resolução de problemas que se apresentem à comunidade. 

Diante  do  exposto,  há  de  considerar  que  em  hipótese  nenhuma,  a

educação não formal anula ou substitui a educação formal, mas pode por meio de

atividades específicas complementar a educação formal, articulando a escola com

a comunidade localizada no seu entorno. Desse jeito, a educação não formal se

aproxima da educação CTS no sentido de oferecer a formação do cidadão pleno.

Dessa  forma,  pode-se  encontrar  fora  dos  muros  da  escola,  diversos

espaços onde é possível o acesso ao conhecimento e a aprendizagem. No caso

específico das Ciências da Natureza, são vários os locais em que é possível sua

utilização  para  socialização  do  conhecimento  científico  e  obtenção  de

informações de temas relacionados à ciência. 

Uma  atividade  praticada  por  alguns  professores  é  a  visita  a  locais

específicos,  a  fim  de  ampliar  as  experiências  educacionais  dos  alunos  e

complementar  aspectos  dos  assuntos  estudados  em  sala  de  aula.  Segundo

Marandino (2003),  essas iniciativas  vêm sendo ampliadas nos últimos anos a

partir  da  constatação de que  hoje  existem diferentes  locais  ou  “ecossistemas
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educativos”,  ou  seja,  novos  espaços  de  “produção  da  informação  e  do

conhecimento, de criação e reconhecimento de identidades e de práticas culturais

e sociais”.

Ainda  de  acordo  com  Marandino  (2003),  essa  tendência  no  Brasil,  se

intensificou pelo aumento do número de museus de ciências em todo país, em

resposta ao movimento de alfabetização científica que ocorre desde a meados da

década de 1960. Dessa forma, os museus em geral vêm se constituindo em locais

de  oportunidades  para  desenvolvimento  de  atividades  educacionais,

principalmente,  os  de  ciências.  Nota-se  também,  conforme a  citada  autora,  a

ampliação do trabalho de formação de educadores e monitores desses espaços,

relacionados com as licenciaturas.   

Nesse  sentido,  vale  ressaltar  que  a  escola  continua  sendo  o  lugar  de

excelência para a formação do indivíduo. No entanto, ela não tem sido capaz de

tratar satisfatoriamente os diversos assuntos científicos no sentido de alfabetizar

cientificamente os seus frequentadores (WOLINSKI et al, 2011).

Sobre o assunto, Navas (2008) também defende os museus e os centros

de ciências como espaços importantes de divulgação científica, indicando que os

mesmos  podem  oferecer  ao  público,  atividades  educativas  intentando  a

complementação  do  ensino  formal,  dado  que  a  estrutura  escolar  é  cheia  de

limitações. 

Gaspar (1993) também compreende que os museus e centros de ciências

são instituições que têm caráter educativos. Assim sendo, o autor discorre sobre a

relevância  que  esses  espaços  podem  desempenhar  no  sentido  de  suprir  a

necessidade  de  uma  alfabetização  científica,  advogando  ainda,  a  favor  da

possibilidade de que nesses espaços, o processo ensino-aprendizagem ocorra de

forma efetiva.

Portanto, as tendências acima citadas, podem contribuir para um Ensino de

Ciências crítico e reflexivo, formando indivíduos conscientes para interagir com o

meio em que vivem numa perspectiva de transformação. Nesse contexto, a práxis

educacional balizada por essas tendências requer a instrumentalização de novas

abordagens nos currículos, priorizando temas de relevância social, contudo, não

excluindo  o  ensino  de  conceitos  científicos,  porém,  associando-os  à
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problematização das construções históricas.

5. ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA
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Com o intuito de verificar como os professores de Biologia da rede estadual

de ensino na cidade de Jequié/Bahia percebem a abordagem CTS em sala de

aula, busquei primeiro levantar as concepções que eles sustentam acerca das

abordagens CTS, para depois, relacionar os seus discursos com suas práticas

pedagógicas. 

Dado que o Ensino de Biologia é oferecido no Ensino Médio, o local de

estudo  consistiu  no  universo  das  escolas  estaduais  localizadas  na  sede  do

município. Para efeito de estudo, ficou estabelecido que o mesmo seria realizado

nas escolas localizadas na zona urbana, e consideradas de médio e grande porte.

Assim,  as  escolas  situadas  nos  distritos,  ou  as  de  pequeno  porte  não  foram

selecionadas para o estudo.

O Estado da Bahia por meio do Decreto 8450/03 estabelece critérios que

organizam as unidades escolares em seu território conforme o número de alunos

matriculados, conforme resume o quadro 01.

Quadro 04: Relação entre as categorias e número de matrículas.   

CATEGORIA QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS

Pequeno Porte 120 a 500

Médio Porte 501 a 1400

Grande Porte 1401 a 2500

Porte Especial Mais de 2500

Fonte: http://governo-ba.jusbrasil.com.br/legislacao/77369/decreto-8450-03 

Para colaborar com a pesquisa, elegemos como condição essencial que o

professor fosse efetivo, possuisse licenciatura em Biologia e estivesse lecionando

a  disciplina.  A  ideia  a  princípio  seria  convidar  todos  os  professores  que

atendessem aos requisitos preestabelecidos, mesmo esperando de antemão, que

nem todos os convidados aceitariam colaborar com o estudo. No entanto, alguns

professores  não  foram  encontrados  pelo  fato  de  trabalhar  em  mais  de  uma

escola, fato que 

Isso conduziu a escolha de amostragem que Gil (2014, p. 94) chama de

amostragem por  acessibilidade ou por  conveniência,  pelo  qual  “o  pesquisador

seleciona  os  elementos  a  que  tem  acesso,  admitindo  que  estes  possam,  de

alguma forma,  representar  o  universo”. Ou seja,  os  participantes  da pesquisa

foram  selecionados  porque  eles  estavam  prontamente  disponíveis,  sendo
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desnecessário  incluí-los  em  um  critério  estatístico.  Dessa  forma,  desde  que

atendessem os requisitos estabelecidos, qualquer um poderia ser convidado para

representar a amostra da pesquisa.

O estudo tem caráter de pesquisa qualitativa, pois sua abordagem está

intimamente relacionada com o modelo descrito por Lüdke e André (1986) que

caracterizam este tipo de pesquisa pela obtenção de dados descritivos, obtidos no

contato  direto  do  pesquisador  com  a  situação  estudada,  dando  ênfase  ao

processo e preocupação centrada na compreensão da perspectiva dos sujeitos

participantes.  Ainda  caracterizando  uma  pesquisa  qualitativa,  Lüdke  e  André

(1986) se apoiam em Bogdan e Biklen5 (1982) para descrever o comportamento

do pesquisador nesse tipo de pesquisa, resumindo-o em cinco características:

i)  o  pesquisador  como  instrumento  principal  na  coleta  de  dados.  Isto

implica no contato direto do pesquisador com o ambiente e o objeto de estudo; ii)

os dados coletados são predominantemente descritivos; iii) A preocupação com o

processo é muito maior do que com o produto. O pesquisador interessa-se mais

pelo  fenômeno estudado,  inferindo como ele  se  manifesta  na  realidade;  iv)  o

significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção

especial pelo pesquisador; v) a análise dos dados tende a seguir um processo

indutivo (LÜDKE; ANDRÉ, 1986).

Sobre este tipo de pesquisa, Minayo et al (2005) caracterizam as pesquisas

de cunho qualitativo como aquelas que respondem a questões muito particulares

do objeto de estudo, trabalhando com o universo dos significados, dos motivos,

dos valores das crenças e das atitudes. 

O presente estudo foi realizado com a participação de 09 professores que

atuam  nas  seguintes  Unidades  de  Ensino:  Centro  Estadual  de  Ensino

Profissionalizante  Régis  Pachêco;  Colégio  Modelo  Luís  Eduardo  Magalhães;

Colégio Estadual Mílton Santos; e Colégio da Polícia Militar do Estado da Bahia,

Colégio  Estadual  Luis  Navarro  de  Brito.  A pretensão  inicial  era  envolver  um

número  maior  de  professores  para  o  estudo,  porém  três  convidados  que  se

comprometeram  em  colaborar  com  o  estudo  e  até  assinaram  o  Termo  de

Compromisso  Livre  e  Esclarecido  (TCLE),  nunca  estavam  disponíveis  para  a

5 BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Investigação qualitativa em Educação: fundamentos, métodos e técnicas.
In: Investigação qualitativa em educação. Portugal: Porto Editora, 1994.



81

entrevista, enquanto outros três negaram a participação logo no primeiro contato.

Os  instrumentos  de  coleta  de  dados  utilizados  foram:  uma  entrevista

semiestruturada  com  a  finalidade  de  levantar  as  concepções  que  esses

professores têm acerca da temática em questão, e análise das relações CTS nos

capítulos  dos  livros  adotados  pelos  professores  colaboradores  da  pesquisa,

referentes aos “Vírus”.  O objetivo dessa análise foi  verificar se nesse assunto

existiam informações que pudessem ser identificadas como CTS, uma vez que a

proposta inicial do trabalho é relacionar as concepções CTS dos professores com

as manifestações  CTS nas  aulas  de  Biologia,  no  contexto  das  epidemias  de

dengue que ocorrem constantemente no município.

Assim, na entrevista com os professores participantes, foram levantados

questionamentos  que  revelaram as  concepções  que  eles  têm sobre  as  inter-

relações  entre  “Ciência”,  “Tecnologia”  e  “Sociedade”,  bem  como  eles

relacionavam seus conhecimentos em CTS com suas práticas pedagógicas.

A vantagem da  entrevista  em relação a  outros  instrumentos,  como por

exemplo  o  questionário,  se  assenta  no  fato  de  que  este  instrumento  permite

captar as informações que se quer, instantaneamente, de qualquer informante e

sobre uma diversidade de temas (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). O roteiro de entrevista

foi  o  mesmo  para  todos  os  professores,  mas,  como  foi  dito  anteriormente,  a

flexibilidade do instrumento permitiu tratar de temas não previstos no roteiro.

Para  cada  entrevista  realizada,  buscamos  respeitar  o  entrevistado,

conforme recomendação ética de Lüdke; André (1986) observando e cumprindo

os horários marcados de acordo com a conveniência do colaborador, a escolha do

local, a garantia do sigilo da conversa e o anonimato do nome do entrevistado.

Após  a  entrevista,  ficava  o  compromisso  de  uma  segunda  conversa,  caso

houvesse  necessidade  de  algum  outro  esclarecimento  se  por  acaso  ficasse

alguma dúvida em qualquer trecho da entrevista.  

Em relação aos livros didáticos utilizados pelo professor, ficou estabelecido

que seriam analisados os capítulos que abordam os conteúdos referentes aos

vírus,  pois  é  neste  capítulo  que  as  viroses  são  apresentadas.  Portanto,  o

organismo causador da dengue e o seu vetor devem ser estudados no tópico

relacionado ao assunto. 
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A análise dos capítulos dos livros seguiu a metodologia de Vasconcelos e

Souto  (2003),  que  propõem uma análise  baseada  em quatro  eixos:  conteúdo

teórico; recursos visuais; atividades propostas e; recursos adicionais. Para este

estudo,  foi  descartado  o  quarto  eixo,  visto  que  este  abrange  o  livro  na  sua

totalidade, enquanto o foco deste estudo se concentrou apenas nos organismos

causadores da dengue. 

Cada eixo proposto para análise traz consigo alguns requisitos importantes

para o Ensino da Biologia. Assim, para analisar o conteúdo teórico de acordo com

Vasconcelos e Souto (2003), deve ser observado se as informações científicas

estão atualizadas, e se o texto facilita a compreensão do assunto. Nesse sentido,

é esperado que os textos apresentem linguagem clara, concisa e objetiva, que

evite equívocos e incoerências nas informações dadas.

Ainda segundo os autores referenciados, também se faz importante que o

assunto seja contextualizado para que possa colaborar com a construção de uma

visão crítica da realidade dos estudantes. Nesse sentido, o conteúdo deve ser

abordado  considerando situações  similares  em diversos  contextos  regionais  e

nacional (VASCONCELOS; SOUTO, 2003).

Para  o  eixo  das  atividades  propostas,  o  esperado  são  atividades  que

estimulem a experimentação, resolução de situações-problema, jogos, pesquisas,

projetos etc., desde que não ofereçam qualquer tipo de risco à integridade física

dos  alunos,  que  sejam de  fácil  execução,  incentivem o  trabalho  em grupo  e

tenham quando possível, uma abordagem multidisciplinar. Determinados os eixos

e  seus  respectivos  parâmetros  de  análise,  os  livros  foram  analisados  e  os

resultados agrupados em tabelas e classificados como excelente, bom, regular e

fraco,  de  acordo  com  a  presença  ou  ausência  dos  parâmetros  estipulados

(VASCONCELOS; SOUTO, 2003).

No  que  diz  respeito  aos  recursos  visuais,  Vasconcelos  e  Souto  (2003)

recomendam que as ilustrações devem facilitar a compreensão dos discentes em

relação aos organismos vivos, enriquecendo o conteúdo estudado. Portanto, é

muito importante que as ilustrações retratem os modelos com a maior fidelidade

possível.

Importante ainda se faz, que as ilustrações apresentem boa qualidade (cor,
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nitidez,  citação  de  cores  fantasia  etc.),  contenham  informações  científicas

verdadeiras, que possam ser contextualizadas, relacionadas e citadas ao longo

do texto, com legendas e sequência numérica.

Além de tudo isso, é necessario as ilustrações apresentem seus créditos e

suas fontes de procedência bem como a indicação das proporções para evitar

dúvidas quanto ao tamanho real do organismo.

Os dados coletados foram analisados à luz da Análise Textual Discursiva

(ATD) com base em Moraes (2003) e Moraes e Galiazzi (2007). A ATD consiste

num processo metodológico de análise de dados de cunho qualitativo que busca

interpretar  novas  compreensões.  Os  autores  apresentam  a  ATD  como  um

processo analítico baseado na desconstrução e re-construção de um conjunto de

materiais discursivos, que possibilitarão novos discursos.

 Para a geração desses novos discursos, ocorre um processo que se divide

em três fases:

No  primeiro  momento,  tem-se  a  Unitarização:  esta  fase  consiste  na

desmontagem ou desconstrução dos textos, que também é chamado de corpus.

O corpus  na  verdade,  representa  as  informações  necessárias  para  o

desenvolvimento da pesquisa. São os textos gerados a partir da coleta de dados,

e  produzidos  em  forma  de  registros  de  observação,  depoimentos  escritos,

documentos, relatórios, publicações em revistas etc (MORAES; GALIAZZI, 2007).

Neste  trabalho,  o  corpus  são  representados  pelas  respostas  dos

professores às entrevistas e as percepções contidas nos quadros que contêm os

parâmetros de análise do livro didático. Para isso, após as transcrições, foram

selecionados  os  elementos  considerados  relevantes  para  a  efetivação  deste

estudo. 

Moraes;  Galiazzi  (2007)  advertem  que  todo  texto  possibilita  várias

interpretações. Portanto, se faz necessário compreender a relação entre leitura e

interpretação,  pois  essas  leituras  estão  relacionadas  com  as  intenções  dos

autores e com o campo semântico do qual fazem parte. 

Nesse sentido, a ATD contribui para que surjam novas compreensões e

novos significados atribuídos ao conjunto de textos, os quais são constituídos de

significantes, ao que o analista dará sentidos e significados (MORAES; GALIAZZI,
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2007). Os autores lembram também para o fato de que toda leitura para poder

concretizar-se, precisa de alguma teoria, a qual pode estar implícita ou explícita

no texto. Asim sendo, é praticamente impossível ler e interpretar sem o elemento

teórico.  Portanto,  concluem  Moraes  e  Galiazzi  (2007),  as  teorias  estarão

presentes  em todas etapas de análise. Segundo os autores:     

O conhecimento das teorias que fundamentam uma pesquisa
pode facilitar o processo da análise textual. Isso entretanto não
é uma exigência, uma vez que o pesquisador também pode ter
pretensões de construir teorias a partir do material que analisa.
Não significa que nesse caso não haja teorias que orientem,
mas  o  pesquisador  exercita  um  esforço  de  construir  novas
teorias  a  partir  de  elementos  teóricos  de seus interlocutores
empíricos,  manifestados  por  meio  dos  textos  que  analisam
(MORAES; GALIAZZI, 2007, p.15).

O analista atribui significados aos textos a partir de sua interpretação com

base  nos  seus  conhecimentos,  intenções  e  teorias,  o  que  faz  gerar  novas

compreensões, novos sentidos e significados. A partir do corpus, é que começa o

processo  de  desconstrução  dos  textos  e  consequente  unitarização.  Esse

processo nada mais é do que a desmontagem e desintegração dos textos, em

que  os  elementos  constituintes  dos  mesmos  são  destacados  (MORAES;

GALIAZZI, 2007).

Com a fragmentação, busca-se apreender os sentidos dos textos nos seus

vários aspectos, cabendo ao analista selecionar os fragmentos, transformando-os

em unidades  de  maior  ou  menor  amplitude.  A fragmentação  dos  textos  dará

origem às unidades de análise ou unidade de significado ou sentido (MORAES;

GALIAZZI, 2007). 

De acordo com Moraes (2003), o processo de unitarização acontece em

três etapas: 1.fragmentação dos textos e codificação de cada unidade; 2. reescrita

de cada unidade de modo que assuma um significado, o mais completo possível

em si  mesma;  3.  atribuição  de  um nome  ou  título  para  cada  unidade  assim

produzida.

Depois de realizada a desconstrução do corpus, passa-se então à segunda

fase, quando buscamos formar conjuntos de significados semelhantes. Esta fase

é denominada de categorização. 

As categorias  constituem o segundo  momento  do processo  de  análise.

Nessa fase, os elementos semelhantes são reunidos, nomeados e definidos como
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categorias. No processo de categorização pode-se construir diversos níveis de

categorias. As categorias formam os elementos que resultarão na construção do

metatexto  a  ser  escrito.  A  partir  delas,  são  produzidas  as  descrições  e

interpretações que constituem a expressão de novas compreensões que a análise

possibilita (MORAES; GALIAZZI, 2007).

As categorias de análise, segundo Moraes e Galiazzi (2007), podem ser

definidas por diferentes metodologias.  Os autores destacam que cada método

possui elementos que se caracterizam por diferentes propriedades e, ao mesmo

tempo, traz os pressupostos que fundamentam a respectiva análise.

Os  autores  discorrem  que  o  método  dedutivo,  que  configura  num

movimento que parte do geral para o particular, permite construir categorias antes

mesmo  de  conhecer  o  corpus.  São  as  categorias  “a  priori”,  as  quais  são

deduzidas das teorias que fundamentam a pesquisa (MORAES; GALIAZZI, 2007).

Por outro lado, o método indutivo, que sai do particular para o geral, produz

categorias  construídas  a  partir  do  corpus,  também  chamada  de  categorias

emergentes. Por meio de um processo que consiste em comparar e contrastar as

unidades  de  análise,  o  pesquisador  organiza  conjuntos  de  elementos

semelhantes, baseado em seu conhecimento prévio (MORAES; GALIAZZI, 2007).

Os  autores  afirmam  que  os  métodos  dedutivo  e  indutivo  podem  ser

utilizados de forma complementar, em processo de análise misto em que, a partir

das categorias definidas “a priori”, o pesquisador gradativamente transforma as

categorias  iniciais.  Nesse  processo,  o  segundo  método  colabora  no

aperfeiçoamento das categorias produzidas dedutivamente (MORAES; GALIAZZI,

2007).  

Moraes e Galiazzi (2007) apresentam também uma terceira possibilidade:

o  método  intuitivo.  Segundo  os  autores,  esse  método  requer  envolvimento

profundo  com  o  fenômeno  estudado.  As  categorias  emergem  da  intuição  do

pesquisador,  e  assim,  novas  compreensões  são  produzidas.  No  entanto,  os

autores ressaltam que tanto o método dedutivo quanto o indutivo carecem de

intuição.

Entretanto, os autores advertem que independente de como as categorias

foram produzidas, elas só terão validade se possibilitarem novas compreensões
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dos fenômenos estudados, e se os autores dos textos analisados se perceberem

nessas  categorias.  Outra  característica  do  conjunto  de  categorias  é  a

homogeneidade. Isto é,  elas  “precisam ser construídas a partir  de um mesmo

princípio,  a  partir  de  um mesmo contínuo  conceitual”  (MORAES E GALIAZZI,

2007, p. 26).

Moraes  e  Galiazzi  (2007)  lembram  ainda  que,  as  categorias  não  se

encontram prontas nos textos analisados, portanto, são produtos do trabalho do

pesquisador. Definidas as categorias, dá-se início à construção do metatexto, no

qual serão reveladas as relações entre as categorias. O metatexto na verdade é o

texto produzido após as análises e interpretação das categorias. 

Moraes; Galiazzi (2007) reconhecem que é muito importante o pesquisador

assumir  seus  argumentos,  até  porque,  os  metatextos  exprimem  sentidos

encontrados em um conjunto de textos, constituídos de descrição e interpretação

acerca do fenômeno estudado. Razão pela qual os citados autores esclarecem

que a ATD possibilita a produção de diversos tipos de textos, com descrição e

interpretação  com diversas  ênfases,  procurando  alcançar  objetivos  de  análise

diversos, conforme relatam os autores:

A descrição na análise textual qualitativa concretiza-se a partir
das categorias construídas no decorrer da análise. Descrever é
apresentar  as  categorias  e  subcategorias,  fundamentando  e
validando essas descrições a partir de interlocuções empíricas
ou ancoragem dos argumentos em informações retiradas dos
textos. Uma descrição densa, recheada de citações dos textos
analisados, sempre selecionados com critério e perspicácia, é
capaz de dar aos leitores uma imagem fiel dos fenômenos que
descreve. Essa é uma das formas de sua validação (MORAES;
GALIAZZI,  2007, p 35).

Assim sendo, alguns textos serão descritivos, mantendo-se mais próximos

do corpus analisado,  enquanto  outros  serão mais  interpretativos  a  fim de dar

maior aprofundamento nas teorizações, e assim, se afastando mais do corpus

analisado.  Todavia,  qualquer  que  seja  a  forma,  “a  análise  textual  discursiva

caracteriza-se por sua permanente incompletude e pela necessidade de crítica

constante” (MORAES; GALIAZZI, 2007, p. 32).

Ainda de acordo com Moraes e Galiazzi (2007)

[…] toda análise textual discursiva corresponde a um processo
reiterativo  de  escrita  em  que,  gradativamente,  atingem-se
produções mais  qualificadas [...]  todo o  processo de análise
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textual volta-se à produção do metatexto [...] simultaneamente,
o  pesquisador  pode  ir  produzindo  textos  parciais  para  as
diferentes  categorias  que,  gradativamente,  poderão  ser
integrados  na  estruturação  do  texto  como  um  todo.  A
impregnação  do  pesquisador  com  o  material  analisado
possibilitará a tomada de decisão sobre um encaminhamento
adequado  na  construção  desses  metatextos  (MORAES;
GALIAZZI, 2007,  p. 33).

Os metatextos produzidos abarcam a elaboração de “teses parciais” que

têm por objetivo expor cada categoria no sentido de que os argumentos validem a

tese principal, a qual traz o “argumento central” ou “tese”.

5.1 Procedimentos metodológicos

Para este estudo, os procedimentos metodológicos foram desenvolvidos

em duas etapas distintas. Primeiramente, foi feita uma visita às escolas a fim de

obter a anuência da direção para a realização da pesquisa naquele local. Dada a

permissão, o segundo contato foi feito com os professores, momento em que os

mesmos tomavam conhecimento sobre  a pesquisa  e recebiam o convite  para

colaborar  com  a  mesma.  A  terceira  ida  à  escola  era  para  entrevistar  os

professores.

A técnica da entrevista é destacada por Minayo et al (2005, p. 57)  como

“uma comunicação verbal que reforça a importância da linguagem e do significado

da fala”. Com isso, foram elaboradas algumas questões em que o entrevistado

pudesse explicitar suas concepções acerca da Ciência, Tecnologia e Sociedade, e

das  inter-relações  CTS,  e  também,  falar  um  pouco  sobre  suas  práticas

pedagógicas.

Seguindo  os  pressupostos  da  ATD,  o  primeiro  passo  para  a  análise

consistiu na desconstrução dos textos. Neste momento foi necessário retomar o

objetivo principal da pesquisa: “Compreender como as concepções acerca das

Abordagens CTS, dos professores de Biologia da rede estadual  de ensino na

cidade de Jequié/BA se relacionam com as suas práticas  pedagógicas”;  e às

questões norteadoras do trabalho: Como os professores de Biologia das escolas

estaduais em  Jequié/BA, compreendem as  inter-relações CTS, e de que forma

essas inter-relações estão presentes em suas salas de aulas?

Inicialmente,  os  objetivos  da  pesquisa  permitiram  que  fossem

determinados  pelo  menos  três  categorias  que  Moraes  e  Galiazzi  (2007)
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denominam de “categorias a priori”,  ou seja, as categorias são definidas antes

mesmo de se conhecer o corpus de análise. Assim, para atender os objetivos da

pesquisa,  as  categorias  a  priori  foram:  “concepções  acerca das inter-relações

CTS”;  “práticas  pedagógicas  do  professor”;  “inovação  pedagógica  em sala  de

aula”.  A  posteriori,  as  categorias  “dificuldades  de  planejamento  de  aula

envolvendo  questões  sociocientíficas”  e  “percepção  dos  professores  sobre  o

interesse dos alunos pelo Ensino de Biologia”. 

Estas  categorias  surgiram  em  face  de  que  vários  professores  terem

confessado não saber relacionar assuntos da Biologia que não sejam ligados à

saúde  ou  ao  corpo  humano  com  questões  sociais,  e  das  dificuldades  para

envolver o aluno nas aulas quando este não encontra sentido no que está sendo

estudado. Nesse sentido, é oportuno dizer que do ponto de vista CTS, o professor

encontra uma oportunidade para perceber o que o aluno quer estudar, entendo o

que e por que ele quer aprender determinado assunto e não outro. Percebendo a

necessidade do aluno, o professor poderá entender ao mesmo tempo questões

sociais relacionadas ao âmbito da Biologia.

Para a desconstrução do corpus, as gravações foram ouvidas novamente,

para  então,  serem  selecionados  os  fragmentos  do  corpus  que  ajudariam  na

construção do metatexto. Depois de fragmentado o corpus, as ideias semelhantes

foram agrupadas em categorias de análise. Depois de estabelecer as categorias

de análise, os textos foram produzidos, buscando descrever e interpretar sentidos

e significados a fim de gerar novas compreensões sobre o fenômeno em estudo.  

5.2 A coleta de dados

Após a aprovação do projeto de pesquisa submetido ao Comitê de Ética

em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), iniciou-se a

fase da coleta de dados com as primeiras visitas às escolas selecionadas para o

estudo. O primeiro contato foi sempre com a direção das escolas, quando eram

apresentadas a proposta da nossa pesquisa e a razão da inclusão daquela escola

em nosso estudo. Em todas elas a recepção e o acolhimento foram os melhores

possíveis.  Desde  a  recepcionista  até  os  diretores  se  mostraram simpáticos  e

solícitos com a proposta do estudo.

Os diretores imediatamente deram aval para que a escola fosse inserida no



89

estudo, mas deixavam claro que a palavra final era do professor, o que já era

esperado, pois conforme dita a ética em pesquisa, a participação do professor é

espontânea. E atendendo orientação da Secretaria Estadual de Educação (SEC),

eu deveria contatar os professores às quinta-feiras porque era o dia que eles

estariam  na  escola  cumprindo  com  a  Atividade  Complementar  (AC).  Assim,

poderíamos conversar sem atrapalhar suas aulas.

Assim, as visitas eram feitas sempre numa quinta-feira. Isto no primeiro

momento significou uma necessidade de maior tempo para selecionar a amostra

que constitui o estudo, visto que apenas um dia da semana para fazer contato

com  os  professores  era  muito  pouco,  até  porque,  nem  sempre  todos  os

professores da disciplina eram encontrados no mesmo momento.  

No primeiro contato com os professores, eu lhes apresentava a proposta

do  estudo,  mostrando  a  importância  do  mesmo  e  mostrava-lhes  que  a

participação  era  totalmente  voluntária,  ao  tempo  que  garantia  total  sigilo  da

identidade do participante, inclusive que o mesmo teria seu nome preservado ao

ser substituído por nomes de árvores, no caso masculino e de flores, no caso

feminino.  Dizia  ainda que o professor  não seria  obrigado a falar  sobre  algum

assunto que não estivesse disposto e que o mesmo poderia deixar de colaborar

se  assim desejasse.  Obtendo uma resposta  positiva,  apresentava-lhe  o TCLE

para ser assinado, e agendava o dia e hora para a entrevista. Depois, aproveitava

a oportunidade para conhecer a estrutura física da escola. 

O segundo contato com os professores acontecia no dia e hora marcados

para a entrevista.  Atendendo recomendação do CEP, o professor recebia com

antecedência o roteiro contendo os assuntos que seriam explorados em nossa

conversa. 

Apresentar o roteiro da entrevista antecipadamente a princípio parece ser

uma possibilidade de obter dados mascarados porque o entrevistado de posse do

roteiro,  pode preparar  as  respostas,  inclusive consultar  fontes  que tratam dos

assuntos abordados. Por outro lado, é uma forma de familiarizar previamente o

entrevistado com os assuntos de que trataríamos na entrevista,  no sentido de

evitar situações constrangedoras para o professor colaborador. O compromisso

de manter o anonimato foi garantido verbalmente e consta por escrito no TCLE
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assinado pelo pesquisador e pelo professor colaborador.  

5.2.1 Visita à primeira escola 

A primeira escola visitada foi um Centro de Formação Profissionalizante.

Este centro é uma das escolas mais tradicionais da cidade, inaugurada em 1950

como  Instituto  de  Educação.  Por  ela  passaram diversas  figuras  históricas  da

sociedade jequieense. Recentemente, foi transformada em Centro de Formação. 

A escola oferece o Ensino Médio com formação técnica e formação geral.

Para atender à comunidade, a escola dispõe de 30 salas de aula; laboratório de

informática;  laboratório  de  ciências;  quadra  de  esportes;  campo  de  futebol;

auditório;  cozinha;  refeitório;  áreas  livres;  biblioteca;  duas  salas  para  os

professores e duas salas para coordenação pedagógica. A escola funciona nos

três  turnos,  e  nela,  está  em  atividade  o  Programa  Institucional  de  Bolsa  de

Iniciação à Docência (PIBID) nas áreas de Biologia, Química e Matemática.

Fui à escola numa segunda-feira, quando me dirigi à recepcionista que me

encaminhou à diretora. Tendo recebido a anuência da gestora, retornei no dia do

AC, desta vez para conversar com os professores de Biologia. Fui conduzido à

sala  da  coordenação  pela  recepcionista,  onde  encontrei  duas  professoras  da

disciplina. Falei do projeto de pesquisa e do interesse de tê-las como participante

do estudo, ao que uma professora de imediato pediu desculpas por não poder

colaborar, alegando desconhecer a temática, enquanto que a segunda professora

aceitou participar prontamente.

Neste  primeiro  contato  com  a  professora  que  aqui  será  chamada  de

Margarida, conversamos informalmente sobre o Ensino de Biologia, os recursos

disponíveis na escola e sua prática pedagógica. Agendamos então, a entrevista

para a quinta-feira seguinte. No dia e hora marcados, encontrei a professora e

fomos para uma sala onde ficamos mais à vontade para desenvolver a conversa.

Depois tive que retornar a essa escola por mais quatro vezes na busca de

ampliar  a  amostragem.  Com  isso,  consegui  a  participação  de  mais  dois

professores dessa escola neste estudo.  

5.2.2 Visita à segunda escola

A segunda escola visitada foi uma escola que oferece o Ensino Médio com

formação  geral.  É  uma das unidades  de  um conjunto  de  escolas  criado pelo
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governo estadual, no ano de 2001, com uma estrutura diferenciada das escolas

convencionais, e que na época foi apresentada à população como uma rede de

escola “modelo de educação” da Bahia.

A estrutura da escola conta com 13 salas de aula funcionando nos turnos

matutino e vespertino; biblioteca; laboratório de Ciências para aulas de Biologia,

Física e Química; laboratório de informática; auditório; sala de TV e vídeo; quadra

de esportes e refeitório. Nessa escola também se desenvolve o PIBID nas áreas

de Biologia, Química e Matemática.   

Nesta  escola  também  fui  recebido  gentilmente  pelo  vice-diretor,  que

afirmou ter poder para permitir a realização da pesquisa no interior da escola, vez

que a escola sempre está aberta para este tipo de trabalho. Mas como a diretora

da primeira escola, este também estabeleceu a quinta-feira para a conversa com

os professores.

No dia estabelecido, ao chegar na escola, mais uma vez fui recebido pelo

vice-diretor, que me apresentou à diretora, para quem ele já havia previamente

comunicado  do  meu  propósito.  Em  seguida,  ele  me  levou  à  sala  onde  os

professores estavam reunidos. São três professores que lecionam Biologia nesta

escola, mas somente dois atendiam ao perfil desejado para a pesquisa, visto que

uma professora ainda era licencianda e trabalhava sob regime de Prestação de

Serviço Temporário.

Os outros dois professores se dispuseram a participar da pesquisa. Após

uma breve conversa com eles,  combinamos os dias da entrevista conforme a

disponibilidade deles. As entrevistas com esses professores ocorreram em dias

diferentes.

5.2.3 Visita à terceira escola

A terceira escola que visitei foi o colégio da Polícia Militar. Fui conduzido

pela  recepcionista  à  sala  da  diretora  pedagógica  (o  colégio  tem também um

diretor militar que cuida da disciplina dos alunos), a qual também não mostrou

nenhum tipo de dificuldade, mas tive que retornar na semana seguinte, visto que

o colégio estava em semana de avaliação do bimestre e naquela semana não

havia aulas, por isso, os professores saíam cedo da escola.

Essa escola é resultado da expansão de unidades do Colégio da Polícia
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Militar para cidades do interior do estado. A escola dispõe de 10 salas de aula;

biblioteca; laboratório de informática; quadra de esportes; refeitório; cozinha; sala

para os professores; sala de coordenação e segurança militar. A oferta de vagas

no  colégio  prioriza  pela  ordem:  filhos  de  oficiais  da  Policia  Militar;  filhos  de

militares  não  oficiais;  funcionários  públicos  e  pessoas  da  comunidade,  Estas

últimas, devem submeter-se a sorteios públicos para conseguir a vaga. 

A escola tem dois professores de Biologia. Mas no dia do AC encontrei

somente a professora Flor de Lis (nome fictício da professora) e ela de pronto

aceitou o convite. O outro professor, naquele momento se encontrava trabalhando

em outro estabelecimento de ensino, porém, o mesmo foi encontrado dias depois,

e aceitou o convite para participação. 

5.2.4 Visita à quarta escola

Por fim, fui a uma escola quilombola. Logo na entrada, após o portão de

acesso, avista-se um cartaz que expõe a missão e o objetivo da escola de forma

bem visível, no qual observa-se que a missão da escola é “Promover a igualdade

racial  para  prover  e  estimular  a  comunidade  escolar  local,  Barro  Preto,  na

(re)construção de uma sociedade  que  valoriza  os  saberes”.  Como objetivo,  a

escola estabeleceu “Ser referencial na aplicação da Lei 10.639/2003”.

A Lei 10.639/2003, trata da alteração da LDB em vigor no país, ao incluir

no  currículo  oficial  da  Rede  de  Ensino,  nos  níveis  fundamental  e  médio,  a

obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira" (BRASIL, 2003).

No dia da visita, a diretora interina foi quem deu as boas vindas, da mesma

forma que os demais diretores, a desta escola me acolheu muito bem e permitiu a

realização da pesquisa em seu interior. Esta unidade de ensino oferece Ensino

Fundamental II (cinco turmas) e Ensino Médio (quatro turmas). Nessa escola, os

professores para completar a carga horária, às vezes têm que lecionar nos dois

níveis de ensino.

Além das nove salas de aula, a escola ainda dispõe de um laboratório de

informática; biblioteca; uma área coberta para eventos; cozinha; refeitório e sala

de  vídeo.  Nessa  escola,  a  fim  de  valorizar  e  disseminar  a  cultura  afro,  os

conteúdos escolares e os projetos realizados na escola, devem estar vinculados

com essa  cultura,  inclusive  a  merenda  escolar  disponibilizada para  os  alunos
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segue o cardápio baseado na culinária africana. 

Partindo do pressuposto  de que  a  comunidade escolar  em sua grande

maioria é de etnia negra, imaginei logo que as questões socioculturais devem ser

marcantes nesta escola e que o Ensino de Biologia tem muito o que colaborar no

cumprimento da missão da escola, quando pretende promover a igualdade racial

naquela  comunidade. A partir  da  compreensão  que  eu  tive  da  escola  e  da

comunidade  em que  ela  está  inserida,  e  da  intenção  de  relacionar  o  Ensino

Biologia com a Abordagem CTS, partimos para a coleta dos dados de pesquisa. 

5.2.5 Visita à quinta escola

A quinta escola visitada está localizada num dos bairros mais carentes da

cidade.  A  comunidade  no  entorno  da  escola  é  marcada  pela  pobreza,  e

estigmatizada pelos diversos desajustes sociais  e  pela falta  de assistência do

governo. Grande parte da população vive em casebres construídos em terrenos

invadidos. 

A escola funciona nos três turnos, oferecendo o Ensino Fundamental pela

manhã; Fundamental e Médio à tarde e Ensino Médio à noite. A escola tem oito

salas de aula; sala para os professores, também utilizada como local de reuniões;

cozinha e um depósito.  Não dispõe de laboratórios; auditório;  sala de vídeo e

outras dependências necessárias para oferecer melhor condição de trabalho aos

professores, nem conforto aos alunos.

Nessa  escola  também  fui  muito  bem  recebido  pela  diretora,  que

imediatamente deu a anuência para a realização da pesquisa. Na escola tem dois

professores licenciados em Biologia, mas apenas a professora Angélica atua no

Ensino Médio com a disciplina.

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES
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Neste capítulo apresentamos os resultados dos dados levantados junto aos

professores  participantes  da  pesquisa.  O  resultados  estão  divididos  em duas

partes. Inicialmente trato das concepções CTS que os professores apresentam, e

sobre  suas  práticas  pedagógicas,  com  base  nas  entrevistas  realizadas.  Na

segunda  parte,  busco  perceber  se  o  livro  didático  utilizado  pelos  professores

ajuda a trabalhar o conteúdo científico numa perspectiva CTS.

Buscando conhecer as concepções CTS e as metodologias de ensino que

os  professores  utilizam  em  sala  de  aula,  foi  realizada  uma  entrevista  com

perguntas que permitissem absorver informações que possibilitassem responder

as nossas inquietações que motivaram esta pesquisa (roteiro da entrevista em

anexo). A entrevista tratou de questões relacionadas às visões que os professores

têm acerca da temática, mas permitiu também, apreender as ideias que eles têm

da aplicação dessa abordagem em sala de aula.

Inicialmente, era solicitado que o professor falasse um pouco sobre sua

formação (inicial e/ou continuada). Em seguida, se ele conhece as abordagens

CTS para  o  Ensino  de  Ciências.  A entrevista  continuava  com perguntas  que

revelavam sua concepção sobre as relações CTS. A partir daí, as perguntas eram

no sentido de perceber as estratégias de ensino utilizadas pelo professor. Neste

momento, a intenção era perceber se as metodologias usadas pelo professor se

aproximavam ou se afastavam da abordagem. 

A entrevista permitiu que outras perguntas que não estavam programadas

fossem levantadas. Como relatam Lüdke e André (1986), a entrevista tomou ares

de uma conversa informal que se desenrolou de forma sempre agradável.

6.1 Concepções dos professores das inter-relações CTS

Partindo  do  pressuposto  que  os  currículos  com  orientação  CTS  se

apresentam como possibilidade de inovação pedagógica para o ensino científico e

a busca da alfabetização científica, fez-se necessário perceber as concepções

CTS que o professor tem sobre o assunto, visto que isso é condição essencial

para sua abordagem em sala de aula, ou é fator impeditivo para a aplicação, uma

vez que concepções ingênuas ou equivocadas podem influenciar negativamente o

trabalho  do  professor,  impedindo  que  o  mesmo  realize  um  trabalho  nessa

perspectiva. 
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As concepções dos professores extraídas das suas falas nas entrevistas

foram agrupados em conjuntos com ideias semelhantes, conforme as transcrições

de alguns trechos mencionados na entrevista. Em seguida, apresento as minhas

considerações.  Antes,  acho  salutar  apresentar  o  perfil  dos  professores

colaboradores da pesquisa. 

Quadro 05: Formação inicial e continuada dos professores participantes da pesquisa, com seus

respectivos nomes fictícios.

NOME FICTÍCIO PERFIL DO PROFESSOR

Professor Carvalho

Licenciado em Ciências Biológicas e Mestre em Genética e Conservação

de Ambiental,  pela  UESB,  campus de Jequié-BA.  Leciona há cerca de

sete anos em Jequié, mas antes teve experiência de ensino em outras

cidades. 

Professor Pinheiro

Licenciado em Ciências Biológicas, pela UESB,  campus de Jequié. Tem

especialização  Lato  sensu em  Ensino  de  Ecologia  e  Mestrado  em

Genética e Conservação Ambiental, também pela UESB. Leciona há cerca

de vinte  anos,  sempre em escolas privadas e cursinhos pré-vestibular.

Atua no ensino público há 10 anos.

Professora Violeta

Licenciada em Ciências Biológicas pela UESB, campus de Jequié, leciona

há vinte e um anos, sempre na mesma escola. Confessa ter perdido o

encanto com o magistério e não ver a hora de se aposentar. 

Professora Flor de Lis

Licenciada em Ciências Biológicas e Mestre em Formação de Professor e

Ensino de Ciências e Matemática, pela UESB, campus de Jequié. Leciona

em duas escolas públicas. É professora há mais de vinte anos.

Professor Jatobá

Licenciado em Ciências Biológicas pela UESB, campus de Jequié. Possui

cursos de Especialização  Lato sensu, e diversos cursos de formação na

área de educação.

Professora Margarida Licenciada em Ciências pela UESB  campus de Jequié. Leciona na rede

pública há cerca de vinte e cinco anos. Possui cursos de formação na

área de educação.

Professora Rosa

Licenciada em Ciências pela UESB, campus de Jequié. Possui cursos de

formação em educação.  É  professora  há  mais  de  vinte  e  cinco  anos,

sempre na escola pública.

Professor Sucupira

Licenciado em Ciências Biológicas pela UESB, campus de Jequié, leciona

em duas escolas públicas. Está em atividade docente há dez anos.

Professora Angélica

Licenciada em Ciências Biológicas, Especialista em Educação Ambiental e

Mestre em Engenharia Civil  e ambiental pela Universidade Estadual de
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Feira de Santana (UEFS). Atua na educação há três anos.

Fonte: Dados da pesquisa (2015/201

6.1.1 Percepção dos professores sobre o interesse dos alunos pelo ensino

de Biologia

Os  resultados  apresentados  neste  capítulo,  são  frutos  das  entrevistas

realizadas com os professores. Durante a entrevista, optei por um comportamento

que deixasse o professor à vontade para falar o que quisesse, não querendo de

maneira  nenhuma direcionar  a  fala  do  professor. Apesar  de  haver  um roteiro

preestabelecido, outros assuntos surgiram espontaneamente. Assim, na medida

em que a conversa ia se desenvolvendo, alguns professores disseram que muitas

vezes  encontravam  dificuldades  para  abordar  certos  assuntos  devido  ao

desinteresse  dos  alunos  e  do  seu  comportamento  em  relação  ao  Ensino  de

Biologia. 

Inicialmente,  a  percepção do professor  pelo interesse dos alunos pelas

aulas de Biologia não fazia parte do roteiro. Mas alguns professores chamaram a

atenção de que os conteúdos relacionados ao Corpo Humano e a sexualidade

são os que mais atraem o interesse dos alunos.

Isso fez com que surgisse uma categoria de análise muito interessante do

ponto de vista CTS, pois o interesse por um assunto que desperta a atenção e

participação da maioria dos alunos pode apontar para algo que realmente seja

importante para eles. Além disso, compreende-se que é necessário discutir  as

questões relacionadas com a saúde, a sexualidade e os cuidados que se deve ter

com o próprio corpo, pois são assuntos inerentes à própria vida, portanto, dizem

respeito ao ser humano. 

Assim sendo, são temas pertinentes a serem desenvolvidos em sala de

aula de forma natural e totalmente desprovida de preconceitos. Tratar de temas

de interesse dos alunos é um caminho que pode levar ao conhecimento sobre tais

questões e assim, promover a aprendizagem de fato,  além de criar  condições

para que o aluno adquira capacidade de tomadas de decisões responsáveis como

pressupõe o ensino CTS. 

Dessa forma, tornou-se interessante destacar os seguintes fragmentos de

entrevistas:  
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“A parte do Corpo Humano é a que eles têm mais interesse porque é o

corpo deles. Eles começam a se conhecer. (…). A parte de Reprodução Humana é a

que a aula é mais exaltada, eles perguntam (participam)”. (Prof. Carvalho)

“Eles (os alunos) têm essa relação de ciências e Biologia com sexualidade. Eles

têm essa visão: Ciências e Biologia é só pra falar de sexualidade”. (prof.ª Violeta)

“Muitas vezes eu preparo uma aula, mas quando a aula começa, alguém faz uma

pergunta sobre sexo ou sexualidade, aí a sala entra em debate, cada um querendo

dar opinião, outros despertando outras perguntas, aí, eu deixo a aula que eu

preparei de lado e vamos falar do que eles querem.” (prof.ª Rosa) 

Outros estudos confirmam esse interesse que os professores dizem que o

aluno tem pelo Corpo Humano e pela sexualidade. Estudo elaborado por santos

et  al  (2011)  em  Criciúma,  interior  de  Santa  Catarina,  junto  a  professores  de

Ciências e de Biologia, constatou a mesma realidade das escolas de Jequié. Os

professores observam que os alunos estão na fase da adolescência, e por isso,

querem conhecer melhor o próprio corpo e a saúde.

Buscando apreender  o processo de formação das representações sociais

dos adolescentes acerca da educação sexual no ambiente escolar, Souza (2013)

inferiu que no entendimento dos alunos, o professor de Biologia é quem deve

abordar o tema. A autora destaca que os tabus para tratar o assunto na família

ainda são muito grandes, assim, os alunos passam a responsabilidade para os

professores de Biologia.

O  interesse  por  esses  temas  pode  ser  uma  grande  oportunidade  de

desenvolver  aulas  com o  enfoque  CTS.  A educação  sexual,  conforme Souza

(2013, p. 29), “deve ter um formato problematizador, envolvendo o adolescente no

contexto histórico, cultural e social, tendo a participação de todos os envolvidos

no processo de adolescer: família, escola, sociedade e saúde”.

Mas é preciso que o professor entenda que para promover uma educação

cidadã,  descrever  ou  mostrar  figuras  com  o  aparelho  sexual  reprodutivo  e  o

processo de fecundação, é insuficiente. É necessário que o aluno não só conheça

os  riscos  as  vulnerabilidades  a  que  os  adolescentes  estão  sujeitos,  como  é

preciso superar as crenças que dão lugar aos tabus, rever as posturas e valores a

respeito de relacionamentos e comportamentos sexuais e, principalmente, como
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lidar com o resultado de sua própria sexualidade.

6.1.2 Concepção CTS nas entrevistas com os professores

Para responder aos problemas estabelecidos para a pesquisa, inicialmente

era  perguntado se o professor conhecia as abordagens CTS para o Ensino de

Ciências. O professor Carvalho, o primeiro professor entrevistado, disse que no

final da graduação ouviu superficialmente sobre o tema e o mestrado feito por ele

não tem relação com o ensino, por isso, não foi  abordado nesse curso. Mas,

quando  perguntado  sobre  suas  concepções  sobre  as  inter-relações  CTS,  ele

disse:

“A ciência é fruto, produto da sociedade, e a tecnologia é fruto da ciência e

retorna à sociedade. Eu percebo que a ciência está no nosso dia a dia, nas coisas

que corriqueiramente a gente utiliza e que influencia a sociedade, e a sociedade

influencia no que a ciência produz”. (Prof. Carvalho) 

O professor percebe a ciência como produto social. A fala do professor leva

à percepção de ciência como um conhecimento que parte do homem e retorna

para o homem em forma de tecnologia. A visão do professor é de uma relação

dinâmica entre a sociedade, a ciência e a tecnologia, em que cada elemento da

tríade colabora para o desenvolvimento das outras duas. 

A concepção  desse  professor  é  muito  interessante  para  o  ensino  com

orientação curricular em CTS, visto que sua visão foge da imagem que segundo

Auler e Delizoicov (2006, p. 339), muitos professores carregam de “uma ciência

empirista,  cumulativa  e  que  não  consideram  aspectos  qualitativos,  do  tipo

histórico,  sociológico,  humanístico,  tecnológico,  etc.”  Ou  seja,  uma  ciência

isolada,  sem  interação  com  os  aspectos  que  a  produzem.  A  percepção  do

professor também se relaciona com a questão de uma ciência produzida com

interesses e fins pré-determinados. Portanto, não neutra.

Por outro lado, o professor percebe também uma inter-relação tão forte

entre  a ciência  e a tecnologia,  que para  ele  a ciência  e a  tecnologia  não se

produzem isoladamente. Aliás, essa percepção do professor está ligada a uma

das concepções inadequadas destacadas por Acevedo (1995) que aponta que

professores entendem a tecnologia subordinada à ciência, se resumindo a uma

aplicação desta. O entendimento do professor Carvalho se relaciona com a ideia
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de que a ciência precede a tecnologia e alimenta o seu desenvolvimento. Ainda

pode-se perceber a ideia utilitarista da tecnologia, como forma de prover o bem

estar da sociedade. A ideia do professor Carvalho se relaciona também com a

ideia otimista da tecnologia, que a percebe como meio de desenvolvimento social.

Da mesma forma que o professor Carvalho, o professor Pinheiro também

percebe a ciência como meio de desenvolvimento para a sociedade, e para a

tecnologia. Para esse professor:

“(...) a ciência influencia na sociedade, primeiro, agregando valor ao capital

intelectual. Amplia o conhecimento da sociedade (…) a ciência produz melhorias

na tecnologia. (…), esse aspecto, saúde, comunicação e tecnologia, é quando a

ciência e a tecnologia se aproximam mais da sociedade”. (Prof. Pinheiro)

 A ótica  do  professor  Pinheiro,  é  essencialmente  utilitária.  No  primeiro

momento,  o  professor  fala  de  acréscimo cultural  da  sociedade em função  da

ciência.  Nesse  sentido,  o  professor  deixa  transparecer  em  sua  fala  que  a

sociedade  de  modo  geral  se  apropria  do  conhecimento  científico.  quando  na

verdade, nem todas as pessoas têm acesso à esse conhecimento. Com essa

ideia, o professor pode transmitir a seus alunos, a imagem da ciência como sendo

o acúmulo do conhecimento científico produzido. 

A visão de ciência do professor pode ser extremamente nociva para um

Ensino  crítico  de  Ciências.  Cachapuz  et  al  (2005)  argumentam  que  essa

concepção de ciência como acúmulo linear de conhecimento esconde possíveis

falhas e redirecionamentos no processo do desenvolvimento científico, omitindo o

caráter humano e falível da produção científica.

Uma segunda vertente na fala do professor é a visão de tecnologia como

aplicação  prática  da  ciência.  Ao  dizer  que  a  ciência  produz  melhorias  na

tecnologia e é com isso que ciência e tecnologia se aproximam da sociedade, o

professor  cai  numa  das  concepções  inadequadas  da  ciência  e  tecnologia

destacadas por Acevedo (2002), em que professores entendem que a tecnologia

é subordinada à ciência, se resumindo à aplicação prática desta.   

Não percebi na fala do professor os aspectos humanos e históricos das

produções científica  e tecnológica.  Quanto  a  participação da sociedade nessa

inter-relação, o professor a percebe como um grupo de pessoas que recebe as
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benesses  da  ciência  e  da  tecnologia,  mas  essas  pessoas  estão  distante  da

ciência. Isso ficou evidente quando em outro trecho entrevista, ele disse: 

“A sociedade está distante da ciência(...), Eu só vejo a sociedade influenciar a

ciência no marco dos governos quando financiam as pesquisas. (…) Eu não vejo a

sociedade contribuindo com a ciência”. (Prof. Pinheiro)

A percepção de uma sociedade alheia à produção científica trazida pelo

professor, nega o caráter da ciência como produto social. Passar essa ideia da

ciência em sala de aula pode influenciar negativamente nas discussões sobre a

natureza da ciência.

A concepção otimista sobre a ciência e a tecnologia é percebida também

na fala da professora Flor de Lis. Para essa professora, a ciência e a tecnologia

estão  constantemente  trabalhando  para  o  bem das  pessoas.  A percepção  da

professora Flor de Lis, é de uma CT totalmente benéfica, que tem por objetivo,

melhorar a vida das pessoas. Em sua fala, ela ela diz:  

“A Ciência e a Tecnologia são propulsoras da evolução. (...) produzem para

a sociedade para que as pessoas vivam melhor (…). A Ciência e a Tecnologia estão

sempre pensando no bem da sociedade” (Professora Flor de Lis)

Na concepção da professora Flor de Lis, parece não haver distinção entre

o que é ciência e o que é tecnologia. Ela fala como se a ciência e a tecnologia

fossem  indissociáveis.  Segundo  Longo  (2004),  essa  forma  de  ver,  está

relacionada à intimidade que a ciência e a tecnologia adquiriram com a Ciência

Moderna.  Hoje,  ciência  e  tecnologia  estão  tão  atreladas  uma  à  outra,  que  é

comum usar os termos como se fossem uma unidade.

 Nota-se também o argumento otimista da ciência e tecnologia, que estão

sempre para fazer o bem à sociedade. Essa visão puramente otimista chega a ser

um tanto ingênua. Basta pensar que nos investimentos feitos por governos de

vários países em pesquisas para melhorarem os arsenais de guerra, então fica a

pergunta: construir armas de guerra com alto poder de destruição é pensar no

bem da sociedade?  

A fala  da  professora  também  está  de  acordo  com  a  visão  linear  de

progresso, em que o bem-estar social é consequência da evolução da ciência e

tecnologia. Mas ao falar de uma relação em ato contínuo da ciência e tecnologia
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com a sociedade, pode-se considerar que ela mostra uma percepção histórica

das produções científica e tecnológica, se levarmos em conta que termos como

“evolução” e “sempre” designam mudanças no tempo e consequentemente, no

modo de vida da população, uma que os interesses e ou objetivos mudam de

acordo com o tempo e contexto.

Porém, se a professora percebe o caráter histórico da produção científica e

tecnológica, por outro lado, a sociedade é altamente dependente e consumidora

das produções científicas e tecnológicas. A visão otimista da professora Flor de

Lis apresenta uma visão de CT utilitárias, amplamente benéficas e autônomas em

relação a sociedade.

Notadamente, a concepção da professora Flor de Lis apresenta uma visão

distorcida da natureza da ciência,  que se relaciona com a ideia tradicional  do

desenvolvimento linear de progresso.

A concepção do desenvolvimento científico e tecnológico culminando em

bem-estar social  ainda se mantém fortalecida para alguns professores. Para o

professor Sucupira, 

“O desenvolvimento e ampliação da ciência é a mola propulsora, para o avanço da

tecnologia. Sempre que surgem novos desafios, epidemias por exemplo, a ciência

força a tecnologia a avançar em busca de modelos modernos de engenhocas que

produzam mais soros, vacinas, medicamentos em menos tempo.” (Prof. Sucupira)

O professor  Sucupira  percebe o  conhecimento  científico  como base do

desenvolvimento  tecnológico.  Deixa  perceber  também  a  existência  de  dois

conhecimentos  dissociados,  porém,  entende  que  existe  forte  dependência  da

tecnologia em relação à ciência. A concepção do professor se aproxima da crença

de que nessa interação entre ciência e tecnologia, o desenvolvimento da primeira

é condição para o desenvolvimento da outra.

Outra  percepção  do  discurso  do  professor,  ao  dizer  que  diante  de  um

desafio (problema), a ciência força a tecnologia a avançar a fim de responder ou

solucionar tal problema, parece compreender que a ciência e a tecnologia apenas

se desenvolvem a partir das necessidades da sociedade. Assim sendo, a ideia é

que a tecnologia representa a aplicação da ciência, a fim de produzir melhores

condições de vida para a sociedade.
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Martins  (2003)  apresenta  as  diversas  formas  que  a  relação  Ciência-

Tecnologia tem sido entendida ao longo do tempo. A concepção do professor se

aproxima  daquela  que  vê  a  tecnologia  redutível  à  ciência.  Essa  concepção

concebe a tecnologia como ciência aplicada e que os princípios e conceitos do

desenvolvimento  tecnológico  dependem  dos  princípios  e  conceitos  do

desenvolvimento científico. Ainda de acordo com Martins (2003), na verdade, a

ciência  e  a  tecnologia  são  campos  diferentes,  mas  que  se  influenciam

mutuamente.

Outra consideração do professor diz respeito à influência que a sociedade

impõe  à  ciência  e  tecnologia.  Em  outro  momento  da  entrevista  o  professor

reafirmou esse caráter ao dizer:

“A ciência e a tecnologia são influenciadas diretamente pela sociedade, até mesmo

porque a ciência e tecnologia precisam atender as expectativas da sociedade”.

(Prof. Sucupira)

Nesse sentido, Santos e Schnetzler (1997) argumentam que as questões

sociais como motivo para o crescimento da ciência, se caracterizam como um

aspecto importante para uma abordagem CTS em sala de aula.

Apesar de reconhecer a sociedade influenciando a ciência e a tecnologia,

não  fica  claro  na  fala  do  professor  o  caráter  social  da  produção  científica  e

tecnológica. O professor não deixou claro também a que grupos sociais a ciência

e  a  tecnologia  precisam  dar  respostas,  nem  os  interesses  econômicos  na

produção científica e tecnológica. Parece que a sociedade na sua totalidade estão

a receber essas respostas da Ciência e Tecnologia. 

Seguindo em caminho inverso ao que foi  visto  até  agora,  a  professora

Angélica diz que:

“Ao  contrário  do  que  muitos  acreditam,  a  tecnologia  nem  sempre  é

fundamentada  nos  conhecimentos  científicos.  Por  exemplo,  as  tecnologias

apropriadas/sociais  são  construídas,  comumente,  por  pessoas  distantes  dos

centros acadêmicos de pesquisa ou até mesmo iletradas.  Em outras situações, a

tecnologia depende fundamentalmente dos conhecimentos científicos como é o

caso da  produção  de  fármacos,  da  construção  de  protótipos  de  robôs  ou  das

estratégias de recombinação genética utilizada em projetos biotecnológicos, por
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exemplo”. (Prof.ª Angélica)

A professora Angélica fala da ciência e da tecnologia como dois domínios

independentes. Essa concepção também é afirmada por Fourez (1995) que diz

que  nem  sempre  o  conhecimento  tecnológico  dependeu  do  conhecimento

científico. Longo (2004), confirma que houve época em que esses conhecimentos

seguiam caminhos independentes.

A professora percebe a tecnologia como uma produção social e cultural,

que não se restringe apenas a grupos privilegiados de especialistas. Inclusive,

pessoas não dotadas de conhecimentos científicos podem produzir  tecnologia.

Isso dá a entender que a professora percebe a tecnologia como elemento cultural

de  qualquer  agrupamento  em  qualquer  nível  social.  Essa  fala  da  professora

encontra ressonância em Fourez (1995), para quem a tecnologia determina a vida

social de uma comunidade, fazendo parte da cultura dessa sociedade.

No entanto, a professora reconhece também, que existem situações em

que  ciência  e  tecnologia  estão  muito  interligadas.  Todavia,  ao  evidenciar  a

colaboração do conhecimento científico para a produção tecnológica, a professora

parece entender que nessas situações específicas, a colaboração é unilateral, ou

seja parte da ciência para a tecnologia. Ela não fala em tecnologia alimentando a

ciência. Mais uma vez a ideia da professora Angélica vai ao encontro de Fourez

(1995),  que  diz  que  percepções  atuais  sobre  a  interação  entre  ciência  e

tecnologia fazem pensar em uma relação unilateral e limitada em que é a ciência

quem faz a tecnologia se desenvolver.  

“A ciência contribui com a mudança de comportamento da sociedade ao

longo do tempo e do espaço na medida em que constrói elementos que interferem

diretamente o cotidiano dos sujeitos”. (Prof.ª Angélica)  

A professora revela os aspectos social e histórico da ciência, ao entender

que a ciência modifica o modo de vida de um grupo social. Assim, a professora

implicitamente diz que a ciência está relacionada com o contexto em que ela é

produzida, influenciando e sendo influenciada nesse contexto. 

A não neutralidade da ciência também é explicitada pela professora, ao

perceber  interesses  políticos,  econômico  e  influências  culturais.  A professora

argumenta que
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“(...) nem sempre a ciência e a tecnologia vislumbram atender às necessidades e

demandas reais da sociedade. Este fato perpassa por entraves políticos, interesses

econômicos e aspectos culturais”. (Prof.ª Angélica)  

Nesse sentido, a professora Angélica entende que fatores que condicionam

o contexto em que a ciência e a tecnologia são produzidas trazem influências dos

agentes que estão por traz dos interesses de sua produção. Firme (2007) mostra

a  forma  que  os  fatores  socioculturais  e  políticos  influenciam  na  produção

científica.

Uma concepção como a da professora Angélica é muito importante para

uma  abordagem  CTS  em  sala  de  aula,  pois  certamente  possibilita  debates

interessantes  relacionando  o  Ensino  de  Biologia  e  as  inter-relações  CTS.  A

concepção da professora pode levar os alunos a terem uma ideia crítica sobre o

processo da produção científica, bem como questões sobre a natureza da ciência,

fugindo do ensino convencional.

Para o professor Pinheiro, a relação da sociedade com a tecnologia é de

utilidade. Para o professor a aproximação entre elas se dá pela necessidade que

o homem tem em usar os aparatos tecnológicos. Durante a entrevista, o professor

disse:

“Tecnologia e Sociedade é uma relação habitual. As pessoas simplesmente se

envolvem com a tecnologia por uma necessidade. A tecnologia facilita a vida do

cotidiano, então as pessoas têm uma afinidade muito grande com as tecnologias. A

sociedade de modo geral vê com bons olhos a tecnologia.” (Prof. Pinheiro)

Para o professor, a sociedade busca na tecnologia os meios necessários

para uma vida mais confortável. Afinal, segundo o professor, a tecnologia facilita a

vida. Sua concepção se aproxima muito do mito da perspectiva salvacionista, em

que as pessoas acreditam que seus problemas serão resolvidos por  meio da

ciência e da tecnologia. 

Entender  que  a  sociedade  “vê  a  tecnologia  com  bons  olhos”,  leva  a

percepção de uma ciência isenta de interesses particulares. Portanto, uma ciência

apta a melhorar a vida das pessoas. Segundo Auler (2006), isto cria nas pessoas

uma  dependência  muito  grande  em  relação  aos  produtos  resultantes  do

crescimento e desenvolvimento da ciência e da tecnologia.
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Para  o  professor  Pinheiro,  a  dependência  que  a  sociedade  tem  dos

produtos  tecnológicos é  tão  grande que a  vida  do homem é delineada pelos

ditames da tecnologia, quando ele diz:

“A sociedade ficou refém da tecnologia. Ela aceita sem nem criticar se isso é bom

ou não.” (Prof. Pinheiro)

A ideia que o professor tem é de que nessa relação a sociedade sofre

influência da tecnologia, mas ele não diz se a sociedade influencia a tecnologia. É

uma relação totalmente  otimista,  visto  que segundo ele,  a  sociedade utiliza  a

tecnologia sem criticidade alguma.  O professor  não fala  do aspecto social  na

produção e desenvolvimento da tecnologia. É como se fosse um conhecimento

autônomo, sem vínculo com a humanidade. 

Enquanto isso para a professora Violeta

“(...) a tecnologia já está inserida na ciência, (...), o microscópio é uma evolução na

ciência (…) e a sociedade tem que se organizar para que venha a desfrutar das

tecnologias e da ciência” (Prof.ª Violeta) 

A professora Violeta  parece confusa na sua concepção de inter-relação

ciência-tecnologia. Primeiro ela percebe a tecnologia como um subconjunto, ou

parte  integrante  da  ciência  “a  tecnologia  já  está  inserida  na  ciência”.  Nesse

sentido, a ideia é que a ciência é fator determinante para a tecnologia. 

Essa  concepção  apresentada  pela  professora,  leva  a  pensar  numa

tecnologia como subproduto da ciência, o que segundo Firme e Amaral (2008),

pode significar uma supervalorização da ciência em relação à tecnologia. Mas  ao

mesmo tempo, a professora entende também que a tecnologia pode influenciar no

desenvolvimento da ciência “o microscópio é uma evolução na ciência”. Então, a

concepção  da  professora  leva  a  entender  uma  interdependência  entre  esses

conhecimentos.

No  discurso  da  professora  não  aparecem  os  aspectos  sociais  que

fomentam, e ditam a direção dos avanços da produção científica e tecnológica.

Quanto à sociedade, para a professora, é considerada algo externo, que apenas

consome  os  produtos  da  ciência  e  tecnologia.  Chama  a  atenção  na  fala  da

professora, que “a sociedade tem que se organizar para que venha a desfrutar

das tecnologias e da ciência”. Isso leva a crer que somente os grupos sociais que
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se organizam ou privilegiados têm acesso a esses produtos.

A  concepção  da  professora  parece  um  tanto  ingênua,  talvez  seja

consequência  de  pouco  conhecimento  das  inter-relações  entre  a  ciência,  a

tecnologia e a sociedade e suas influências mútuas. Para Cachapuz et al (2005),

percepções  como  essa  no  contexto  escolar,  poderá  resultar  em  concepções

descontextualizadas sobre as interações Ciência, Tecnologia e Sociedade.

Depois de levantar as concepções dos professores acerca das interações

CTS, quis saber de que forma essas concepções refletem em suas aulas. Então

ao perguntar de que forma a Abordagem CTS se faz presente nas pedagogias

dos professores, as respostas foram diversas. Para efeito de análise, o apoio é

dos  pressupostos  CTS,  que  consistem  em  introduzir  o  assunto  a  partir  do

conteúdo científico, e dele extrapolar para a tecnologia e a sociedade; ou a partir

da tecnologia, fazer a relação com a ciência e a sociedade; ou a partir de um

problema social, discutir as tecnologias relativas ao problema e a correlação do

problema com o conteúdo científico. A partir desses elementos serão inferidas as

práticas em que os professores se aproximam ou se distanciam do enfoque CTS.

Os  depoimentos  de  professores  cujas  práticas  pedagógicas  mais  se

aproximam de uma Abordagem CTS revelaram a preocupação em discutir  os

problemas  locais  relacionados  com  os  conteúdos  a  serem  estudados.

Coincidentemente, um exemplo bastante citado pelos professores foi o caso das

epidemias de dengue que acontecem na cidade todos os anos com a chegada do

verão.

 Nesse período, a cidade sempre está entre aquelas com número de casos

suspeitos e casos confirmados de dengue no estado. Isto se repete ano após ano,

e mesmo sendo previsto, o problema continua e mesmo com as campanhas de

prevenção e de combate ao mosquito da dengue, o número de pessoas afetadas

não diminui de um ano para outro. Quais as razões pelas quais a cidade é tão

afetada, ou seja, o que em Jequié propicia a proliferação do  Aedes aegypti,  o

agente transmissor da dengue? Por que as formas de combate ao vetor do vírus

causador  da  doença  não  têm  sido  eficientes?  A  comunidade  realmente  se

empenha no combate e prevenção do mosquito? Por que os bairros populares

são  os  mais  afetados?  São  questionamentos  que  poderiam ser  debatidos  ao
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explorar o conteúdo.   

6.1.3 Percepções CTS nas práticas pedagógicas dos professores 

Nas entrevistas, os professores relataram as suas ações para relacionar o

conteúdo  com  o  problema  verificado  na  cidade.  Para  discutir  o  problema  da

dengue,  o  professor  Carvalho diz que costumeiramente solicita que os alunos

busquem informações oficiais para serem debatidos em sala de aula. Contou o

professor Carvalho:

“Quando eu trabalho com doenças, eu peço que eles pesquisem nos bairros, nos

postos de saúde para que eles mostrem a realidade do bairro que eles moram. (…).

Vamos falar de dengue, de leishmaniose no contexto de Jequié.” (Prof. Carvalho)

E relatou fato acontecido recentemente:

“... uma aluna foi buscar na Secretaria de Saúde um demonstrativo por bairro de

Jequié. Aí você vê como a questão sai do conceitual e vai de fato pro local. Ela

trouxe um levantamento mensal de quantos casos suspeitos, casos comprovados,

número de larvas encontrados (…) trazer a questão teórica que está no livro pra

realidade da gente.” (Prof. Carvalho)

Conforme os pressupostos CTS, um problema social pode ser o ponto de

partida para a explanação de uma aula com este enfoque. Levar a realidade do

bairro onde o aluno mora, como solicita o professor, é uma possibilidade desse

enfoque.  No  entanto,  nota-se  na  fala  do  professor  que  o  contexto  social  foi

aplicado  pelo  professor  como  consequência  do  conteúdo  estabelecido  no

conteúdo programático. Ou seja, a partir do conteúdo, o professor extrapolou para

a questão social que é um problema daquela comunidade.   

A metodologia  do  professor  se  aproxima  de  um  planejamento  de  aula

orientado  pela  Abordagem  CTS,  considerando  que  o  conteúdo  científico  foi

contextualizado com a realidade em que o aluno se encontra, utilizando dados

reais do problema vividos pela comunidade escolar.  Há de se considerar  que

quando o professor tratou do assunto, a cidade estava vivendo o problema, razão

pela qual, houve envolvimento e participação dos alunos relatou o professor.

Ainda que o professor não tivesse o propósito de trabalhar um currículo em

CTS, ele se aproximou da modalidade que SanMartin (1992) chama de enxerto

CTS, em que os temas CTS são incorporados ao conteúdo.  
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Porém, a problemática da dengue às vezes é tratada apenas como tópico

pontual, em que se discute apenas a prevenção. Este é o caso da professora

Margarida, que nas turmas do 1º ano tratou do assunto da seguinte forma:

“Nós trabalhamos com os vírus e as bactérias. E nada mais tranquilo do que eu

usar uma epidemia que a nossa cidade está passando, então, eu trabalhei com eles

alguns cuidados (...)”. (Profª. Margarida)

Nas turmas do 2º ano, a professora utilizou o problema que afeta a cidade

apenas como um fato ilustrativo do conteúdo estudado, não existindo discussões

relativas ao problema nos campos da Ciência, da Tecnologia e da Sociedade. A

professora Margarida conta que no capítulo que aborda os “vírus e bactérias”, ela

ilustrou o conteúdo com o problema pelo qual a cidade estava passando. Disse a

professora: 

“... como eles já estão cientes do caso da epidemia na cidade, (…), eu usei o

assunto de vírus e fiz uma relação com o que nossa sociedade vem sofrendo. Fiz

uma contextualização, eu contextualizei”. (Profª. Margarida)

A  professora  Margarida  considera  que  os  alunos  do  2º  ano  têm

conhecimento suficiente do problema, e por isso, ela diz que contextualizou o

assunto, relacionando o conteúdo com a epidemia que afeta a cidade. Segundo a

professora,  ao  falar  do  problema  que  afeta  a  cidade,  ela  entende  estar

relacionando o conteúdo com a realidade do aluno em suas aulas. 

Mais  uma  vez,  o  conteúdo  foi  determinante  para  a  abordagem  da

professora Margarida. Na fala da professora, percebe-se que ela entende que os

alunos chegam à escola com conhecimento sobre o problema, então ela enfatiza

as  formas  de  prevenção  da  doença.  Nesse  sentido,  a  professora  parte  do

conteúdo científico e extrapola para a sociedade e para a tecnologia, também se

caracterizando  como  a  modalidade  enxerto  CTS apresentada  por  San  Martin

(1992).

Enfatizar  o  que  acontece  no  entorno  da  escola  é  uma  maneira  que  a

professora  Violeta  tem para  relacionar  o  conteúdo  estudado  com a  realidade

vivida fora da escola.  Quando perguntada como era abordado o problema da

dengue em Jequié, ela respondeu:

“Eu trabalho as doenças do bairro, as doenças que afetam o bairro. (...) eu explico
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os sintomas da Zika ou da Chikungunya, ou mesmo da dengue, (...).” (Prof.ª Violeta)

A dengue é uma virose transmitida pelo mosquito  Aedes aegyptis, e que

vem  afetando  grande  número  da  população  jequieense  há  anos  seguidos.

Recentemente,  outras  duas  viroses  transmitidas  pelo  mesmo mosquito  –  zika

vírus e chikungunya – também foram detectadas na cidade. Apesar de serem

“novas”, e portanto, quando a entrevista foi realizada, ainda não se tinha maiores

conhecimentos sobre a doença, mesmo assim, a professora abordou o assunto

mesmo dispondo de poucas informações sobre as doenças, e de essas viroses

ainda não fazerem parte dos conteúdos dos livros.

Apesar  de  o  tema “Vírus”  ser  abordado  por  força  de um planejamento

elaborado previamente  para ser  abordado durante a unidade letiva,  trazer  um

tema relevante da comunidade para a sala de aula e debater os conhecimentos

que aqueles alunos precisam ter a fim de superar o problema, aproxima a aula da

professora  dos  pressupostos  CTS,  assim  como  das  Pedagogias  Críticas,  a

exemplo da Freireana.

A professora Rosa diz que ela e seus alunos rompem os muros da escolas

para observar o problema de perto.

“Eu levo meus alunos para observar a lagoa que tem perto da escola, já visitamos

o aterro sanitário, incentivo os alunos a observarem os focos de reprodução do

mosquito da dengue, não só na casa deles, mas também conversar com os

vizinhos, porque não adianta um fazer a sua parte se o vizinho não fizer a dele.

Depois na escola a gente faz um debate sobre o assunto.” (Prof.ª Rosa)

A professora Rosa não se prende às quatro paredes da sala de aula para

ministrar  suas aulas.  Sempre que possível,  ela  e  seus alunos visitam lugares

propícios  para  o  desenvolvimento  do  conteúdo.  Criar  debates  acerca  de  um

problema social ou observar o problema in loco  para referendar a temática que

está sendo estudada são formas relacionadas com as estratégias citadas por

Teixeira (2003) para planos de aulas que possibilitam as abordagens CTS.

A estratégia da professora Rosa aponta para uma participação ativa do

aluno junto à comunidade, no sentido de superar o problema detectado. Isso abre

espaço para aulas relacionando as abordagens CTS e a perspectiva freireana de

educação.
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O professor Sucupira entende que as aulas de Biologia devem ser sempre

relacionadas com o cotidiano do aluno. Para ele:

A Biologia e o cotidiano do alunado tem que estar presente sempre,

principalmente assuntos que tratam da flora, fauna e saúde da comunidade. (Prof.

Sucupira)

A ideia  do  professor  Sucupira  vai  ao  encontro  do  que  estabelecem os

PCNEM, quando orientam que o Ensino da Biologia deve abordar as “questões

relativas à valorização da vida em sua diversidade, à ética nas relações entre

seres humanos, entre eles e seu meio e o planeta” (BRASIL, 1997, p.18). Quando

perguntado como ele faz isso na prática, o professor disse:

“levando os alunos para conhecer a área do entorno da escola, fazendo campanha

com a participação dos alunos. Sempre que possível levando profissionais das

áreas da saúde para falar sobre assuntos do interesse da comunidade”. (Prof.

Sucupira) 

O  professor  Sucupira  também  trabalha  no  sentido  de  formar  cidadãos

ativos na sociedade. Nota-se em sua fala que ele vai além dos muros da escola

para que os alunos relacionem o conteúdo estudado na escola com a vida fora

dela.  Outro  fator  ligado  a  uma  abordagem  CTS  é  a  presença  de  outros

profissionais palestrando para os alunos. As estratégias do professor Sucupira

também estão ligadas a uma educação para a cidadania, com nuances de uma

abordagem CTS.

O professor Pinheiro também envolve seus alunos com os problemas da

comunidade  fazendo-os  coletarem  dados  verídicos  sobre  a  questão  em  suas

comunidades. Sobre a estratégia para relacionar o assunto com a realidade fora

da escola, disse o professor:

“separar a turma em equipes para que eles façam pesquisas nos seus bairros, nas

suas ruas e eles mesmos apresentem dados estatísticos. (…) essa realidade da

saúde pública de Jequié, eu trabalho sim. (Prof. Pinheiro)

Situação  muito  semelhante  às  demais,  no  sentido  de  que  o  conteúdo

determina  a  temática  a  ser  abordada,  e  a  partir  daí,  cada  professor  usa  a

estratégia que melhor lhe convém para abordar o assunto.

Mas o professor Pinheiro, confessa que somente os assuntos relacionados
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à  saúde  individual  ou  coletiva,  são  temas  que  ele  trabalha  envolvendo  as

questões sociais. Seu foco maior é preparar o aluno para o vestibular. Em outro

trecho da entrevista, ele relatou:

“Eu tenho que admitir, eu sei que essa necessidade que nós temos de aproximar o

aluno de sua realidade do seu cotidiano é um anseio de todos professores, da

educação (…). Nós vivemos o dilema entre ter que trabalhar todo o conteúdo que

está ali organizado basicamente pelo MEC, trazer aquele conteúdo para a realidade,

(…) mas eu vejo os processos seletivos, como os vestibulares e ENEM, para o

aluno ingressar na universidade, ainda exigem um conhecimento muito conceitual,

(…), então ou trabalhamos para a cidadania ou a pressão para aprovar no

vestibular.” (Prof. Pinheiro) 

Talvez pelo fato de esse professor ter em sua trajetória profissional uma

larga experiência em escolas e cursos cujo objetivo principal é aprovar alunos nos

vestibulares, ele leve para a escola pública o mesmo objetivo. Sendo assim, ele

não adota estratégias de ensino voltadas para a formação da cidadania.

Se  o  professor  está  mais  preocupado  que  seus  alunos  sejam  bem

sucedidos  nas  provas  de  seleção,  certamente  que  ele  usa  as  metodologias

relacionadas  com as  tendências  pedagógicas  conservadoras,  uma  vez  que  o

próprio  professor  diz  que  os  exames  exigem  conhecimento  conceitual.  No

entanto,  ele adota estratégias de ensino relacionadas com enfoque CTS, quando

deseja contextualizar o conteúdo ensinado com a realidade dos alunos.

6.1.4 Inovação em sala de aula

Ainda tratando das práticas pedagógicas dos professores, quis saber como

esses  professores  fazem  para  inovar  suas  aulas,  como  eles  lidam  com  as

tecnologias disponíveis na escola. Então, quando questionados, os professores

mostraram que percebem os instrumentos tecnológicos, mais como facilitadores

do desenvolvimento da aula e da aprendizagem. 

Outros professores também usam os recursos tecnológicos como técnica

de facilitar a abordagem de conteúdos. É o caso da professora Margarida. Ela

também  acredita  que  a  tecnologia  facilita  o  entendimento  do  aluno,  além de

despertar o interesse pelas aulas. Sobre isso ela diz que:
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“... a partir do momento que nós utilizamos meios tecnológicos, que eles passam a

pesquisar, (…) a ser protagonistas, (…) que eles passam a ter maior vivência com o

uso do computador ou do próprio smartfone, em sala de aula, ou qualquer recurso

que venha a facilitar o aprendizado, eles demonstram mais interesse, do que se eu

ficar utilizando a lousa.” (prof.ª Margarida)

A professora Margarida utiliza os aparelhos tecnológicos para envolver os

alunos em sua disciplina. Ao colocar o aluno como agente ativo de sua própria

aprendizagem, ela deixa de abordar apenas conceitos e nomenclaturas, deixando

a aula mais prazerosa segundo ela conta. Na direção da inovação pedagógica,

Margarida consegue dar uma finalidade útil aos aparelhos que os alunos quase

sempre utilizam para fins prejudiciais às aulas.  

“... eu socializo (o material utilizado nas aulas) com eles nas redes sociais, no

whatsapp ou no facebook (…), através de um blog, como um estudo orientado, um

complemento ...”.

Utilizando  as  redes  sociais,  Margarida  busca  complementar  as  aulas

disponibilizando diversos tipos de material a exemplo de vídeos, textos, gravuras,

slides, etc, no sentido de que o aluno extrapole as páginas do livro, conta ela. Mas

nota-se também que a professora ao usar as redes sociais, criando um ambiente

virtual  de  aprendizagem,  ela  rompe  a  barreira  dos  muros  da  escola  e  ainda

estreita os laços entre ela e os alunos.

Como forma de inovação das aulas, a professora Flor de Lis usa softwares

e  vídeos  disponíveis  na  Internet,  que  simulam  situações  reais  de  prática  de

laboratório.  Na  escola  que  ela  trabalha,  os  alunos  são  proibidos  de  portar

celulares,  tablets ou notebooks. Isto impossibilita trabalhos usando os aparelhos

dos alunos, conta Flor de Lis.

“Eu sempre uso data show com o computador. (...). Geralmente eu trago vídeos

com simulações, esses laboratórios virtuais, fica mais fácil fazer as simulações”.

Flor de Lis também entende que os recursos tecnológicos podem ser vetor

de inovação das aulas e ao mesmo tempo, agentes facilitadores do trabalho do

professor.

Diversidade  metodológica.  Esse  é  o  termo  empregado  pela  professora

Angélica para inovar na abordagem dos conteúdos em suas aulas. A professora
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disse:

Procuro diversificar ao máximo as atividades, formas de avaliação e

recursos didáticos sempre que sinto necessidade para atender as

demandas de um grupo específico e manter o interesse dos discentes.

(Prof.ª Angélica)

Trivelato (1999) adverte que o modo como as atividades são conduzidas

com os alunos tem especial importância quando valorizam a sua participação na

construção de seu conhecimento. Assim para a autora, promover condições de

aprendizagem, esclarecer procedimentos, valorizar a participação e os resultados

são  exemplos  de  atitudes  que  podem  definir  o  sucesso  ou  insucesso  da

aprendizagem do aluno

6.1.5 Dificuldades de planejamento de aulas envolvendo as questões sociais

Durante a conversa com os professores, alguns professores argumentaram

sobre as dificuldades que eles sentiam para planejar aulas que fogem do padrão

convencional  baseadas  no  conteúdo  apresentado  pelo  livro  didático,  ou

associadas com questões sociais, o que identificaria elementos característicos da

orientação curricular CTS em suas aulas, ainda que não fosse intencional. Sobre

a  questão,  a  professora  Margarida  e  o  professor  Carvalho  alegaram falta  de

tempo para o planejamento das aulas. Segundo eles, para ter uma carga horária

completa, o professor de Biologia tem que assumir 14 salas de aula, em dois ou

três turnos e anos diferentes. Às vezes, até completando suas aulas com outras

disciplinas.

“... a gente não tem tempo suficiente para preparar uma aula ...” (Prof.ª Margarida)

“A carga horária é extensa. O tempo de planejamento é curto. Você tem outras

atividades na escola ...” (Prof. Carvalho)  

O depoimento dos professores confirma o que Silva (2014) observou como

um dos fatores limitantes para o desenvolvimento de um planejamento CTS. A

carga horária do profissional é muito grande, e este, muitas vezes não dispõe de

muito tempo para planejar aulas nesta perspectiva, uma vez que esta exige maior

tempo e conhecimento de fontes para pesquisar as atividades que deverão ser

aplicadas, convidar palestrantes etc.

Para outros professores, o problema está em relacionar o conteúdo à vida
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social do aluno. Esta situação foi citada pela professora Violeta, pelo professor

Carvalho e pelo professor Pinheiro. Para Violeta,

“Tem conteúdo que realmente dá pra trazer pro cotidiano, por exemplo, quando a

gente fala de carboidratos, de lipídios, sais minerais, aí eu trago pra realidade

deles: sabe aquele salgadinho que você come? Tem muito potássio, muito sódio.

Aí já dá pra fazer esse link... mas… quando a gente fala de célula, não tem como

trazer pro cotidiano, não tem como mostrar isso.” (Prof.ª Violeta)

Carvalho entende que,

“Há conteúdos no programa que são mais difíceis. Por exemplo, trabalhar com

genética no cotidiano, não dá. O foco com doenças é mais fácil do que outros

assuntos da Biologia. (Prof. Carvalho)

O professor Pinheiro também tem pensamento semelhante:

“Tem assunto que dá pra fazer isso, trazer pro cotidiano. Não é todo conteúdo que

dá.” (Prof. Pinheiro)

O ensino tradicional que marca a educação científica no país e que tem o

livro didático como fonte orientadora do planejamento do curso, faz com que os

professores tenham uma visão reduzida do Ensino de Biologia. Para mudar esse

quadro,  concordo com Trivelato (1999) quando diz que é preciso ter habilidade

para  encontrar  a  melhor  forma  de  explorar  um determinado  assunto.  Para  a

autora,  essa  habilidade  pode  ser  fundamental  para  alcançar  os  objetivos

estabelecidos para a educação. 

No caso de uma educação para  a  cidadania  como propõe a educação

CTS, é preciso que as práticas pedagógicas façam desenvolver a capacidade de

incluir a discussão do conteúdo científico, num contexto mais amplo, atentando

para a sua relação com o contexto social.

Em relação aos assuntos da Biologia, basta olhar a questão do câncer que

afeta milhões de brasileiros todos os anos. Por que não discutir a resistência que

o homem tem em fazer o exame para detectar o câncer da próstata? Debater

sobre os alimentos transgênicos ou sobre as doenças genéticas são exemplos de

temas relacionados à citologia e à genética, e que podem ser levados para a sala

de aula numa perspectiva CTS.

Enquanto a professora Rosa alega a formação deficiente para esse tipo de
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aula. Segundo o depoimento da professora,

“Eu fiz o curso de Ciências. Naquela época a gente entrava na faculdade e cursava

dois anos e meio e estava apta a ensinar ciências e Matemática no Ensino

Fundamental. Depois, quem quisesse, completava a licenciatura plena em Biologia

ou Química. Então, foi uma formação muito defasada em vista do que é hoje. Eu

entrei e saí da faculdade sem nunca ter ouvido falar em CTS e tantas outras coisas

que a gente vê hoje”. (Prof.ª Rosa)

As discussões e propostas para implementação de uma educação em CTS

no Brasil, começaram a ganhar força a partir dos anos de 1980, na época em que

a professora Rosa se graduou, essas discussões ainda eram incipientes no país,

por isso, a professora Rosa não conhece as abordagens CTS para o Ensino de

Ciências. Porém,  formação da profissão docente não deve se restringir apenas à

formação inicial, pois todo profissional deve buscar atualizar seus conhecimentos

e métodos de trabalho.

6.2  Análise  do  conteúdo  “os  vírus”  nos  livros  didáticos  utilizados  nas

escolas estaduais de Jequié-BA

Partindo  do  pressuposto  que  o  livro  didático  é  o  principal  recurso

pedagógico utilizado nas escolas, e assim sendo, esse instrumento é o que mais

direciona o trabalho do professor, tornou-se interessante analisar os capítulos que

versam sobre os “Vírus”, tema de interesse para este estudo, nos livros utilizados

nas escolas onde a pesquisa foi desenvolvida.

Dessa forma, três livros de Biologia foram analisados. No Ensino Médio, os

conteúdos relacionados aos vírus são abordados no 2º ano. Por essa razão, a

análise foi restrita ao volume 2 das coleções de livros. O quadro 04 apresenta os

livros analisados, seus autores, editora e ano de publicação.

Quadro  06:  Relação  dos  livros  analisados  com  seus  respectivos  autores,  editoras,  ano  de
publicação e codificação.

TÍTULO AUTOR(ES) EDITORA ANO CÓDIGO

Biologia José M. Amabis;
Gilberto R. Martho

Moderna 2013 L1

Ser  Protagonista:
biologia: 2º ano

Tereza C. Osório
(Editora responsável)

SM 2013 L2

Biologia: os seres vivos Vivian L. Mendonça AJS 2013 L3

Fonte: Dados da pesquisa  (2015-2016)
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A  relação  dos  livros  foi  feita  segundo  informações  concedidas  pelos

professores  entrevistados.  Os  códigos  L1;  L2  e  L3,  representam a  ordem de

adoção do livro pelas escolas. Assim, o L1 foi o livro mais adotado e o L3, o que

apareceu em menos escolas.

Inicialmente,  a  análise  se  refere  ao  conteúdo  teórico.  Conforme  o

referencial  adotado para a análise, o conteúdo teórico foi  analisado de acordo

com os parâmetros: adequação ao ano; clareza do texto; nível de atualização do

texto,  e grau de coerência entre as informações apresentadas no texto.  Cada

parâmetro  recebeu  um  conceito:  ótimo;  bom;  regular,  ou  fraco,  conforme  ele

aparece  no  livro  texto.  O  quadro  05   sintetiza  os  conceitos  atribuídos  aos

parâmetros do conteúdo teórico.  

Quadro 07: Abordagem do Conteúdo Teórico “Vírus” nos livros didáticos de Biologia, utilizados
nas escolas públicas de Jequié-BA.

Parâmetros do Conteúdo Teórico L1 L2 L3

Adequação à série Bom Ótimo Regular

Clareza do texto Fraco Ótimo Regular

Nível de atualização do texto Bom Bom Bom

Grau  de  coerência  entre  as  informações
apresentadas

Bom Ótimo Bom

Fonte: Dados da pesquisa (2015-2016) com base em Vasconcelos e Souto (2003)

Sobre  os  Parâmetros  do  Conteúdo  Teórico  do  L1,  os  seus  autores

estabelecem como habilidades para o capítulo: “conhecer a estrutura geral dos

vírus,  reconhecendo  sua  relativa  simplicidade  estrutural  e  bioquímica  quando

comparado  a  qualquer  outro  grupo  de  organismo”;  “estar  informado  sobre  as

principais  formas  de  transmissão  dos  vírus,  o  que  permite  atuar  com  mais

consciência e cidadania no combate e prevenção de doenças virais”, e “conhecer

em linhas gerais, em que consiste uma infecção viral e explicar como a célula

afetada tem seu metabolismo controlado pelo vírus” (AMABIS; MARTHO, 2013, p.

44). 

As habilidades pretendidas pelos autores estão de acordo com o PCNEM

para o Ensino de Biologia. O texto é apresentado numa linguagem razoavelmente

acessível  para o aluno do Ensino Médio. O ponto fraco no texto é o primeiro

parágrafo,  onde  os  autores  apresentam  as  característica  estruturais  desses

organismos, usando o nanômetro para indicar a variedade de tamanhos dos vírus.
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Nesse quesito, os autores não explicitam essa grandeza de tamanho, nem ao

menos a expressam como um submúltiplo do metro. Ainda que o autor fizesse

uma relação dessa grandeza com o centímetro ou com o milimetro, ficaria difícil

abstrair  o  tamanho  do  vírus.  Caberia  aí,  uma  metáfora  comparando  duas

grandezas para que o aluno pudesse compreender melhor o tamanho desses

organismos.

O  texto  é  dissertativo  e  discorre  sobre  a  estrutura  do  vírus;  as

especifidades e multiplicação dos vírus. No desenvolvimento do texto, os autores

abordam algumas doenças causadas por vírus, apenas apresentando-os como

causadores das doenças, porém sem destacar essas viroses como uma questão

social. Recebem grande destaque no texto, o ciclo do HIV e o ciclo do vírus da

gripe.  Em  um  box  marcado  como  Ciência  e  Cidadania,  tem  um  texto  que

apresenta a gripe como um problema mundial. Em um quadro de consulta, o livro

apresenta uma diversidade de viroses, seus sintomas e forma de tratamento. A

ênfase nas doenças pode levar a interpretação de que esses organismos são

apenas nocivos ao homem.

O L2 traz como habilidades: “Controvérsias sobre a natureza dos vírus e

hipóteses  sobre  sua  origem”;  Características  gerais  e  importância  dos  vírus”;

“Alguns tipos de doenças causados por vírus”, e, “O que são partículas subvirais”.

O  conteúdo  teórico  é  apresentado  numa  linguagem  compreenssível,

abordando os aspectos históricos da descoberta dos vírus; suas características

gerais  e  estrutura.  Discorre  sobre  as  relações  ecológicas  dos  vírus  e  sua

importância para a natureza. Isso é importante porque rompe com a ideia de que

esses organismos só transmitem doenças.

O  capítulo  traz  um  encarte  com  um  texto  sobre  “terapia  gênica”,

relacionando o conteúdo à tecnologia, e outro encarte relacionando o conteúdo

com a sociedade. O livro orienta e facilita uma abordagem CTS em sala de aula,

inclusive,  com  propostas  de  atividades  em  grupos  que  estimulam  a

problematização e discussão de temas de interesse da comunidade dos alunos.   

O L3 não explicita as habilidades pretendidas para os alunos. O conteúdo

teórico é muito curto no que diz respeito às características dos vírus. Não mostra

a multiplicação nem o ciclo vital dos vírus. As informações são incompletas. O
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texto  praticamente  se  resume  às  doenças  causadas  por  vírus.  Dado  que  as

viroses ocupam a quase totalidade das páginas do capítulo analisado, esse livro

reproduz apenas a ideia de nocividade desses organismos. 

A seguir a análise das atividades propostas nos livros  didáticos utilizados

nas escolas onde foi realizado o estudo.

Quadro 08: Parâmetros das atividades propostas nos livros didáticos de Biologia, utilizados nas
escolas públicas de Jequié-BA.

Parâmetros das Atividades Propostas L1 L2 L3

Propõe questões sobre o conteúdo ao final
do capítulo?

Sim Sim Sim

As questões têm enfoque multidisciplinar? Não Sim Não

As questões priorizam a problematização? Não Sim Sim

Propõem  atividades  em  grupo  e/projetos
para trabalho do tema exposto?

Não Sim Sim

As atividades são isentas de risco para os
alunos?

Sim Sim Sim

As atividades são facilmente executáveis? Sim Sim Sim

Indica  fontes  complementares  de
informação?

Não Sim Sim

Estimula a utilização de novas tecnologias
(ex. Internet)?  

Não Sim Sim

Fonte: Dados da pesquisa (2015-2016) com base em Vasconcelos; Souto (2003)

Em relação às atividades propostas no L1, as mesmas são do tipo que

privilegiam a memorização. O primeiro bloco de questões são do tipo “o que é?”;

“diferencie”; “qual?”, que o aluno pode voltar ao texto e encontrar respostas. Em

seguida  vem uma  série  de  questões  extraídas  de  provas  de  vestibulares  de

diversas universidades do país. Portanto, atividades que não produzem reflexão

ou problematização do conteúdo aparece como fator de impedimento para uma

abordagem CTS. No caso do L1,  as atividades propostas são na sua maioria

classificada como revisão de conceitos.

As atividades propostas no L2, são diversificadas: tem questões baseadas

na memorização,  mas também tem questões problematizadoras,  trabalhos em

grupos e algumas para serem feitas utilizando o computador e a Internet. Não

apresenta  questões  de  vestibulares.  As  atividades  propostas  no  L2  são

potencializadoras  de  um  ensino  voltado  para  os  pressupostos  CTS,  pois

valorizam a problematização e a relação com o cotidiano, além de relacionar a
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Biologia com outras disciplinas, caracterizando o interdisciplinaridade.

No L3 tem um bloco com questões que valorizem a memorização,  um

bloco de questões de vestibulares e ENEM, mas também apresenta questões

discursivas  e  problematizadoras. As atividades  do  L3  em alguns  aspectos  se

aproximam da abordagem CTS.

Resumindo: a análise do conteúdo teórico sobre os vírus aponta para L1

como um livro bom nesse quesito.  Porém, algumas informações precisam ser

mais claras para serem entendidas pelos alunos. As atividades propostas em sua

maioria  prima  por  questões  baseadas  na  memorização  e  em  questões  de

vestibulares  e do ENEM. O L2,  apresenta  uma abordagem mais completa do

conteúdo. Inclusive, relacionando o conteúdo científico com a tecnologia e com a

sociedade,  o  que  permite  uma  abordagem  em  CTS  do  assunto.  Trata  das

relações  ecológicas  dos  vírus,  o  que  leva  à  compreensão  de  que  esses

organismos são importantes para a natureza. Quanto às atividades propostas, o

L2, contempla atividades problematizadoras e interdisciplinares, incentiva o uso

de tecnologias. O L3 foi considerado fraco quanto ao conteúdo teórico, uma vez

que o conteúdo é incompleto e a ênfase é centrada nas doenças virais. Omite

outras  informações  importantes  sobre  o  organismo  e  deixa  margem  para

interpretação preconceituosa, o que não é recomendado pelos PCNEM. Porém,

em  relação  às  atividades  propostas,  o  livro  traz  questões  problematizadoras,

propõe atividades em grupo e estimula a utilização de novas tecnologias.

Quanto ao quesito recursos visuais,  as percepções estão resumidas no

quadro 09.

Quadro 09: Abordagem dos recursos visuais referentes aos vírus em livros didáticos de Biologia

Parâmetros dos Recursos Visuais L1 L2 L3

Qualidade das ilustrações Regular Excelente Bom

Grau  de  relação  com  as  informações
contidas no texto

Regular Excelente Regular

Diagramação Regular Excelente Bom

Veracidade da informação contida no texto Bom Excelente Bom

Possibilidade de contextualização Bom Bom Regular

Induzem à interpretação incorreta? Não Não Não

Apresenta legendas nas figuras? Sim Sim Sim

As figuras são mencionadas no texto? Sim Sim Sim

Fonte: Dados da pesquisa (2015-2016) com base em Vasconcelos e Souto (2003)  
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De acordo com os parâmetros de análise, o L1 foi considerado regular no

quesito recursos visuais, pois nele as figuras apresentam coloração prejudicial à

visualização uma vez que não diferencia muito as estruturas dos vírus. No que se

refere ao grau de relação com a veracidade da informação do texto, L1 apresenta

as figuras de forma desorganizada em meio ao texto, por isso esse quesito foi

classificado com regular. 

 As figuras são mencionadas no texto, mas a sua diagramação deveria ser

melhor, uma vez que algumas figuras podem levar a incompreensão do que está

sendo  visualizado  pelo  leitor.  As  figuras  apresentam  legendas,  fontes  ou

procedência das figuras, porém, não apresenta nenhuma escala, o que dificulta o

entendimento do tamanho do organismo.

O  L2 é o que melhor apresenta os recursos visuais. As ilustrações são

nítidas  e  com  coloração  muito  boa.  Quanto  ao  grau  de  relação  com  as

informações contidas no texto, L2 foi considerado excelente porque as ilustrações

são inseridas sempre próximas do conteúdo teórico, bem distribuídas ao longo do

texto, permitindo um melhor entendimento do assunto. 

Outro fator positivo e importante, é que as figuras são mencionadas no

texto. A diagramação em L2 também é excelente visto que as informações sobre

a estrutura dos organismos são bem detalhadas. As suas ilustrações apresentam

legendas,  as  fontes  ou  procedência  das  figuras  e  a  escala,  o  que  facilita  o

entendimento do tamanho do organismo.

Os recursos visuais do L3 foram considerados bons pois nele as figuras

apresentam boa coloração. O grau de relação com a veracidade da informação do

texto  no  L3  apresenta  figuras  em meio  ao  texto,  onde  são  mencionadas.  As

figuras  apresentam  legendas  e  as  fontes,  além  da  escala,  apresenta  figuras

comparativas de tamanho visando ilustrar o tamanho do organismo.

No que se refere à possibilidade de contextualização, todos os livros foram

considerados bons, pois os vírus estão sempre associados às diversas viroses.
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7. CONCLUSÕES 

Neste trabalho buscou-se levantar as concepções que os professores de

Biologia da rede estadual de ensino na cidade de Jequié-BA têm a respeito das

relações CTS e como essas concepções se  traduzem em suas aulas.  Assim,

intentamos levantar aspectos das práticas pedagógicas desses professores que

se  aproximam  dos  pressupostos  CTS.  Mas,  sabendo-se  de  antemão  que

planejamentos de aulas com esse fim não são comuns nas escolas, tornou-se

interessante verificar os aspectos que marcam a prática do professor. 

O  interesse  por  essa  temática  deveu-se  ao  entendimento  de  que  uma

prática pedagógica baseada numa orientação CTS é bastante benéfica ao Ensino

de Biologia, no sentido de oferecer ao educando uma formação para a cidadania

plena,  além  de  uma  possibilidade  de  alfabetização  científica  e  tecnológica,

podendo despertar o interesse do aluno para as questões de ordem científica e

para  o  Ensino  de  Ciências.  Do  lado  do  professor  as  abordagens  CTS

possibilitariam um ensino contextualizado, relacionado com a realidade de vida do

estudante, além de promover uma inovação no ensino e o rompimento com as

práticas tradicionais de ensino que tem se mostrado ineficientes.

Nesse sentido,  entende-se que as  concepções que os  professores  têm

sobre as inter-relações CTS, refletem-se na forma de articular os conhecimentos

biológicos com a tecnologia e com a sociedade, conhecer a prática pedagógica do

professor também foi importante no sentido de perceber as nuances que apontam

possibilidades de debates com orientação CTS.

Partindo  do  pressuposto  de  que  numa  abordagem  CTS  deve  haver

interação entre o conteúdo científico, a tecnologia relacionada ao conteúdo e uma

questão social relevante, o tema escolhido foi “as epidemias de dengue na cidade

de  Jequié-BA”.  Dado  que  o  livro  didático  é  o  principal  recurso  utilizado  nas

escolas e exerce forte influência no trabalho do professor, achei por bem analisar

o capítulo que trata da temática relacionada com o estudo, nos livros adotados

por esses professores. Nesse caso, o conteúdo específico foi “os Vírus”.

Considerando as entrevistas com os professores, deduz-se que, em linhas

gerais, existem diversas concepções acerca do assunto entre os participantes da

pesquisa. Dentre elas destacam-se:
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 Ciência como produto social, não neutra;

 Tecnologia subordinada à Ciência, se resumindo a uma aplicação desta;

 Ideia otimista da tecnologia, que é vista como meio de desenvolvimento

social;

 Ciência como acúmulo do conhecimento científico produzido;

 Não distinção entre o que é ciência e o que é tecnologia;

 Visão linear de progresso;

 Forte dependência da tecnologia em relação à ciência;

 Forte dependência da sociedade em relação à tecnologia:

 Ciência e Tecnologia como dois domínios independentes;

 Ciência  e  Tecnologia  se  desenvolvem  a  partir  das  necessidades  da

sociedade. 

Das concepções encontradas, algumas inviabilizam uma abordagem CTS

em sala de aula, visto que são concepções equivocadas e um tanto ingênuas

sobre  as  inter-relações  CTS  entre  os  professores  entrevistados.  Essas

concepções inadequadas de professores podem ser  danosas à construção da

criticidade  do  estudante  no  que  diz  respeito  as  questões  envolvendo  ciência,

tecnologia  e  sociedade,  pois  elas  partem do  princípio  de  que  a  sociedade  é

meramente usuária dos artefatos produzidos pela ciência e pela tecnologia.

A visão reducionista da sociedade alheia ao desenvolvimento científico e

tecnológico  anula  o  caráter  humano da  produção  da  ciência  e  da  tecnologia,

podendo levar o aluno a entender a natureza da ciência de forma equivocada, o

que contraria  uma educação voltada para  a  cidadania  e para  a  alfabetização

científica.

Por outro lado, outros professores mostraram concepções que possibilitam

elaboração  de  planejamentos  com  orientação  baseada  nos  referenciais  CTS.

Professores que entendem melhor as influências que a ciência, a tecnologia e a

sociedade recebem,  e  ao  mesmo tempo exercem mutuamente  uma sobre  as

outras,  numa  relação  biunívoca,  tem  muito  mais  condições  de  realizar  as

mudanças que tanto se espera no Ensino de Ciências.

Uma percepção clara em relação às aulas dos professores, é que o livro
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didático continua sendo o instrumento que direciona a seleção dos conteúdos em

todas as escolas. Não foi coincidência que todas as vezes que estive presente

nas escolas, o conteúdo que os professores estavam trabalhando, era sempre o

mesmo em todas elas.

Há de considerar como observação interessante, que mesmo não havendo

intencionalidade  ou  planejamento  de  aulas  com  orientação  CTS,  alguns

professores  apresentaram  detalhes  de  suas  aulas  que  as  aproximam  dessa

abordagem. Isso pode ser visto, por exemplo, quando dois professores solicitaram

que os alunos levantassem dados reais sobre os casos de dengue nas ruas ou

nos bairros que os alunos moram e discutiam esses dados em sala de aula. 

Outro  exemplo,  que  apresenta  nuances  CTS,  são  os  professores  que

levam os alunos para observarem locais onde eles podem perceber o conteúdo

estudado relacionado com a realidade fora da escola. Ou ainda a professora que

interage  com  os  alunos  por  meio  de  redes  sociais,  e  prepara  atividades

extraclasse em que os alunos debatem em rede, utilizando os seus aparelhos

smartfones.

Não  é  intenção  deste  estudo  atribuir  juízo  de  valores  ou  apontar  uma

metodologia de ensino que seja considerada a ideal.  Mas nota-se que alguns

professores  conseguem  romper  com  o  tradicionalismo  em  sala  de  aula,  já

duramente criticado neste trabalho e seguem caminhos que levam a um lugar não

comum no Ensino de Ciências. Nesse sentido, entendo que esses professores

apresentam potencialidades para inovação pedagógica,  inclusive  para planejar

aulas baseadas nas orientações CTS. 

Foi  dito  que  o  livro  didático  é  a  bússola  que  direciona  a  seleção  de

conteúdos.  Isso  significa  que  o  conteúdo  é  sempre  o  pilar  do  planejamento

desses  professores,  e  foi  dito  também  que  as  aulas  de  alguns  professores

apresentam características de orientação CTS. Assim sendo, os professores que

se enquadram nesse contexto, se aproximam da modalidade chamada enxerto

CTS, em que a abordagem é feita em função do conteúdo.

Isso  pode  ser  comprovado  porque  quando  o  assunto  permitia,  alguns

professores  realizavam  atividades  de  coletas  de  dados  na  comunidade  para

explorarem melhor o assunto. Isso se justifica talvez, em razão do ensino livresco
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que ainda persiste nas escolas e a falta de costume dos professores em ampliar

as discussões para além do campo científico, em razão de os livros didáticos

priorizarem  o  caráter  científico  do  conteúdo  em  detrimento  do  social  ou  do

tecnológico.

Outro assunto abordado foi a concepção de inovação do ensino e como os

professores fazem para inovar suas aulas. Nesse sentido, alguns dos professores

percebem a  inovação  pedagógica  como a  utilização  de  recursos  tecnológicos

para o desenvolvimento das aulas, e até citaram o uso do data show; DVD player;

vídeos;  slides  e  outros.  No  entanto,  a  utilização  desses  recursos  pode  ser

questionada como inovação da prática porque muitas vezes o data show e os

slides apenas substituem o quadro e o pincel.

Mas houve casos em que a professora utilizou esses recursos de maneira

muito criativa, com simulações ou laboratório virtual, ou então para produção de

vídeos da experiências que eles fazem em casa e compartilham esses vídeos,

para debaterem os resultados.  Nesses casos, os professores aproximam suas

práticas das defendidas pelos referenciais CTS.

Houve professores que confessaram ser tradicionais, mas houve também

quem dissesse que procura inovar sua prática, buscando as metodologias mais

adequadas para o desenvolvimento do conteúdo; selecionando os recursos que

atendam melhor  à  necessidade da metodologia  escolhida,  e  até  na  forma de

avaliar.

Os  professores  apontaram  as  principais  dificuldades  encontradas  para

elaborarem planos de aula voltados para as questões sociais. Entre os principais

problemas foram citados:

 Falta de tempo para o planejamento. Os professores que dispõem de carga

horária  elevada  precisam  assumir  muitas  turmas  em  pelo  menos  dois

turnos, e às vezes, assumir disciplinas diferentes de sua área de formação;

 Dificuldades para relacionar o conhecimento científico com a vida fora da

escola.  Os  professores  em  geral,  disseram  que  quando  o  assunto  é

relacionado à saúde, ou com a sexualidade, fica fácil inserir as questões

sociais na discussão. Mas quando se trata de outros conteúdos, eles não

conseguem fazer a relação ciência-sociedade. 
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Tal dificuldade explicitada pelos professores certamente está relacionada

com  a  formação  tanto  a  inicial  como  a  continuada,  que  não  contemplam  a

preparação para esse tipo de ensino. O curso, mesmo sendo de formação de

professor,  dá  mais  ênfase às  disciplinas  voltadas para  a  pesquisa  do que às

disciplinas pedagógicas.  

Quanto ao livro didático que delineia as aulas dos professores, apresentam

conteúdo  teórico  em  estilo  dissertativo  e  as  questões  sociais  e  tecnológicas,

geralmente aparecem em textos complementares. Um deles não apresenta fontes

complementares de informação, e quanto às atividades propostas, elas priorizam

questões fundamentadas na memorização ou questões de provas de vestibulares.

As  questões  problematizadoras,  ou  interdisciplinares  aparecem  em  menor

quantidade.

Finalmente, fica a certeza de que são grandes os desafios para superar os

problemas que afetam a educação científica. Para que a tão urgente e necessária

renovação do Ensino das Ciências seja uma realidade, é preciso mais do que

discursos e teorias. Nesse sentido, com este trabalho indico algumas atitudes que

acredito podem colaborar para promover situações que façam o professor refletir

sobre o papel social da sua profissão e sobre o produto do seu trabalho, a fim de

que este ensino possa colaborar na formação de cidadãos comprometidos com a

ética, com um mundo mais solidário, mais justo e sobretudo, mais humano:

 Estimular os professores a refletirem sobre suas práticas pedagógicas, a

fim  de  detectar  suas  potencialidades  e  suas  fraquezas,  no  sentido  de

melhorar a docência;

 Inserir as questões relacionadas com a Ciência – Tecnologia – Sociedade

nos currículos de formação do professor, a fim de que o futuro professor

possa adquirir uma visão mais crítica do Ensino de Ciências;

 Incentivo aos professores a buscarem formação continuada que abordem

as questões CTS, no sentido que os mesmos possam ser formados para

relacionar os conteúdos científicos com as questões sócias relevantes;

 Promover  formação  permanente,  no  sentido  de  oportunizar  aos

professores  o  aprimoramento  de  estratégias  inovadoras  de  ensino  e

atualização dos conteúdos científicos a fim de melhorarem suas aulas.
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Ao finalizar o trabalho, espero ter colaborado para que reflexões sobre o

trabalho  docente  e  a  necessidade  de  elaboração  de  planejamentos  que

contemplem  a  relação  dos  conhecimentos  científicos  e  tecnológicos  com

questões sociais importantes para os alunos.
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ROTEIRO DA ENTREVISTA 

1. Fale um pouco da sua formação, e sua concepção sobre o Ensino de Biologia.

2. Você conhece as abordagens CTS para o Ensino de Ciências? 

3. Na sua opinião, a ciência influencia a tecnologia? De que forma? 

4. A ciência influencia a sociedade? Pode mostrar um exemplo? 

5. A sociedade, exerce influência sobre a ciência e a tecnologia? 

6. Você relaciona os conteúdos da Biologia com a vida dos alunos? Como? 

7. Algum dos problemas sociais de Jequié são abordados nas suas aulas? De que

forma?

8. De que maneira você tem procurado inovar as suas aulas? 
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TERMO DE COMPROMISSO LIVRE E ESCLARECIDO

Pelo  presente,  convidamos  o/a  ilustre  professor(a)  a  participar  da
pesquisa que tem como título “Educação CTS: Concepções e Práticas de
Professores  de  Biologia  em  Escolas  Públicas  de  Jequié-BA”,  sob
responsabilidade  do  mestrando  Carlos  Alberto  Gonçalves  da  Silva,  e
orientada pelo Prof Dr. Adriano Marcus Stuchi.

Tal estudo se torna relevante na medida em que o mesmo fornecerá
dados para que pesquisadores, professores, formadores de professores e o
público em geral possam melhor conhecer as metodologias dos professores
de  Biologia  na  área  de  abrangência  do  estudo  e,  assim,  terem  mais
elementos para avaliar as políticas educativas e de formação docente e para
participarem mais ativamente do debate educacional de âmbito estadual  e
nacional.

Para  isso,  a  pesquisa  tem  por  objetivos:  compreender  como  as
concepções acerca das Abordagens CTS,  dos professores de Biologia da
rede estadual de ensino da cidade de Jequié/BA se relacionam com as suas
práticas  pedagógicas.  Neste  sentido,  buscaremos levantar  as  concepções
que professores de Biologia têm sobre as inter-relações CTS, e como elas
são abordadas em sua sala de aula. Por isso, entendemos ser necessário
descrever  quais  metodologias  de  ensino  são  utilizadas  pelos  professores
colaboradores a fim de podermos identificar manifestações do enfoque CTS
em suas aulas.

Assim,  a  sua  participação  na  pesquisa  será  concedendo  uma
entrevista semi-estruturada tratando sobre as suas concepções acerca das
inter-relações  CTS.  A  entrevista  será  gravada  em  áudio  e  transcrita
posteriormente, para então dar-lhe o devido tratamento e análise. Os dados
colhidos com as entrevistas  serão analisados tomando como referência  a
Análise Textual Discursiva. Deixamos claro ainda, que a mídia contendo o
áudio da sua entrevista e a transcrição da mesma serão guardadas por cinco
anos, quando então serão destruídas. Nesta entrevista pretendemos apenas
perceber  quando  as  suas  metodologias  de  ensino  se  aproximam  ou  se
distanciam do enfoque CTS, tomando por parâmetro a própria Abordagem
CTS.  Queremos  ainda  esclarecer  que  em  nenhum  momento  estaremos
tecendo  juízo  de  valor  sobre  as  suas  aulas  no  sentido  de  comparar  seu
trabalho pedagógico com o que poderia ser apontada como uma prática ideal.

Mas a pesquisa analisará também os recursos didáticos utilizados pelo
professor a fim de percebermos em que nível  esses recursos facilitam ou
dificultam uma  estratégia  de  ensino  numa  perspectiva  CTS.  Para  isso,  o
professor colaborador nos mostrará seu material  de apoio (livro,  apostilas,
manuais, revistas, etc) para possamos analisar a estruturação dos conteúdos.

Esclarecemos ainda, que estamos cientes de que a sua aceitação em
participar  da  pesquisa,  poderá  acarretar  riscos  de  danos,  a  exemplo  de
desconfortos,  constrangimentos,  incômodos  e  outros.  Para  evitar  que  tais
desagrados aconteçam, nos comprometemos a respeitar a sua integridade
moral, ética, profissional e pessoal. Para isso, evitaremos fazer perguntas que
possam  gerar  qualquer  tipo  de  inconveniência  ou  que  invadam  a  sua
privacidade  durante  as  entrevistas,  dando-lhe  total  liberdade  para  falar
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somente o que lhe for desejável, deixando-lhe à vontade para se recusar a
responder aquilo que por razões pessoais, não esteja disposto. Ou seja, caso
se sinta desconfortável com quaisquer das questões propostas poderá deixar
de  respondê-las. Ainda no sentido de evitar danos, damos a garantia de que
o que for conversado ou observado nas aulas serão tratados como privativo,
ou  seja,  não  será  comentado  fora  do  contexto  da  pesquisa  em hipótese
alguma.

Todavia,  ao colaborar  com o estudo aqui  proposto,  o/a professor(a)
poderá estar influenciando positivamente na reflexão entre a teoria e a prática
docente, o que poderá resultar em mudanças pedagógicas, culminando com
a melhora  do Ensino de Biologia,  bem como,  incentivar  os  professores  a
ressignificarem  suas  práticas  em  busca  da  superação  do  tradicionalismo
ainda  marcante  nas  salas  de  aula,  além  de  ampliar  a  criticidade  dos
professores em relação às questões concernentes à educação CTS.

Garantimos  ainda  que em caso de  dúvida,  o/a  professor(a)  poderá
solicitar  esclarecimentos  adicionais  sobre  a  pesquisa  a  qualquer  tempo,
pessoalmente ao pesquisador, ou pelos e-mails: carlos17488@gmail.com ou
amstuchi@hotmail.com.  Firmamos também o compromisso de finalizado o
estudo, retornarmos para apresentar os resultados da pesquisa, e caso seja
necessário, prestar outros esclarecimentos. 

Esclarecemos  que  a  sua  participação  é  estritamente  voluntária  e
espontânea,  ou  seja,  não  há  obrigatoriedade  em  participar  do  estudo.
Salientamos  também  que  para  participar  o/a  professor(a)  não  receberá
nenhum tipo de remuneração ou gratificação. No entanto,  fica garantida a
possibilidade de deixar de colaborar com a pesquisa a qualquer momento se
assim  lhe  aprouver,  sem  nenhum  ônus  para  si  ou  necessidade  de
justificativas.  E  mais,  mesmo  aceitando  colaborar,  o/a  professor(a)  pode
retirar  seu consentimento em participar  da pesquisa a qualquer  momento,
inclusive depois de assinar este termo de compromisso.

Garantimos que o/a professor(a) terá seu nome preservado durante
todo  o  percurso  da  pesquisa,  inclusive  na  redação  da  dissertação.  Para
garantir  o  sigilo  do  seu  nome,  o  substituiremos  os  nomes  femininos  por
nomes de flores (Margarida, Violeta, Rosa, etc) e os nomes masculinos por
nomes de árvores (Pinheiro, Carvalho, Jatobá, etc).

Informamos ainda que a sua participação na pesquisa não implicará
em nenhum  tipo  de  despesa.  Caso  aconteça  que  o/a  professor(a)  tenha
algum gasto relacionado com o estudo, garatimos o devido ressarcimento. Ao
tempo que nos comprometemos a indenizar qualquer tipo de dano advindo da
sua participação na pesquisa, quer seja dano moral ou material.  Inclusive,
damos total apoio para que o/a professor(a) se sentindo prejudicado(a) venha
requerer a devida indenização, e caso seja necessário acompanhamento de
profissional especializado, a exemplo de clínico, psicólogo ou outro.

Este termo de compromisso foi  impresso em duas vias iguais,  que
depois de assinadas por ambas as partes, será entregue uma via para o/a
professor(a) participante e a outra ficará com o pesquisador. 

Acreditando ter colocado todos os esclarecimentos que entendemos
necessários  para  sua  participação  em  nossa  pesquisa,  reafirmamos  o
interesse de tê-lo(a) como um de nossos colaboradores, ao tempo que nos
comprometemos a honrar todos os compromissos aqui assumidos, na certeza

mailto:amstuchi@hotmail.com
mailto:carlos17488@gmail.com
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de que estaremos colaborando para melhorar a educação de nossa cidade.

CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO 

Eu estou de acordo com a participação no estudo descrito acima. Afirmo
que  fui  devidamente  esclarecido  quanto  aos  objetivos  da  pesquisa,  aos
procedimentos  aos quais  serei  submetido e os possíveis  riscos envolvidos na
minha  participação.  O  pesquisador  me  garantiu  disponibilizar  qualquer
esclarecimento adicional que eu venha solicitar durante o curso da pesquisa e o
direito  de  desistir  da  participação  em  qualquer  momento,  sem  que  a  minha
desistência implique em qualquer prejuízo à minha pessoa ou à minha família,
sendo  garantido  o  anonimato  e  o  sigilo  dos  dados  referentes  a  minha
identificação, bem como de que a minha participação neste estudo não me trará
nenhum benefício econômico.

COMPROMISSO DO PARTICIPANTE

Eu,  _____________________________________________________,  aceito
livremente participar do estudo intitulado “EDUCAÇÃO CTS: CONCEPÇÕES E
PRÁTICAS DE PROFESSORES DE BIOLOGIA” desenvolvido pelo pesquisador
Carlos Alberto Gonçalves da Silva.

_____________________________________________________

Assinatura do professor participante

COMPROMISSO DO PESQUISADOR

Eu discuti as questões acima apresentadas com cada participante do estudo. É
minha opinião  que cada indivíduo  entenda os  riscos,  benefícios  e  obrigações
relacionadas a esta pesquisa.

__________________________________                               Jequié, ___/___/___
      Carlos Alberto Gonçalves da Silva 

Este  projeto  de  pesquisa  teve  os  aspectos  relativos  à  Ética  da  pesquisa  envolvendo  seres
humanos analisados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa
Cruz: Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, Km 16, Bairro: Salobrinho. Torre
Administrativa - 3° andar
CEP: 45662-900. Ilhéus-Bahia
Fone: (73) 3680-5319
E-mail:cep_uesc@uesc.br
Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta-feira, de 8:00 às 12:00 e de 13:30 às 16:00


