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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 

na 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-

la daquela trama. 

 Paulo Freire 
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RESUMO 

 

O ensino de Biologia se tornou muito importante para a formação do cidadão por ser capaz de 
proporcionar reflexões sobre situações importantes do nosso cotidiano como, por exemplo, a 
vida, os seres vivos, a biodiversidade, a educação ambiental, o corpo humano, a saúde e também 
sobre assuntos polêmicos que tem sido mais amplamente discutidos como clonagem, 
transgênicos, células-tronco, dentre outros. A Educação CTS, apesar de não ser a única, tem se 
mostrando uma ferramenta importante para colaborar com essas reflexões uma vez que busca 
estimular os sujeitos a construírem uma visão crítica sobre as interações entre Ciência, 
Tecnologia e Sociedade. Todavia, para que os conhecimentos científicos trabalhados em salas 
de aula levem em consideração essas relações o suporte didático e a formação de professores 
(seja ela inicial ou continuada) são essenciais. Quando analisamos especificamente a situação 
do professor da Educação de Jovens e Adultos (EJA) é possível perceber que, além de ele 
normalmente não possuir uma preparação específica para ensinar nessa modalidade essa 
formação também tende a não contemplar as inter-relações entre Ciência, Tecnologia e 
Sociedade. Esse caso é mais emblemático quando verificamos que o livro didático normalmente 
adotado para esta modalidade é elaborado buscando estabelecer essas relações, devido a sua 
importância na formação cidadã e por ser considerada como facilitadora do processo de 
aprendizagem para esse público. Assim, esta pesquisa tem como objetivo geral investigar em 
que medida elementos da Educação CTS estão presentes no livro didático e nas aulas de 
Biologia da EJA do município de Ilhéus-Bahia, na intenção de verificar qual o entendimento 
que os professores fazem do principal material de apoio para suas aulas e como o utilizam.  
Metodologicamente entrevistamos professores de Biologia que ensinam esta disciplina na EJA 
e analisamos a forma como as inter-relações CTS são contempladas no livro. Os dados foram 
analisados com base na metodologia de Análise Textual Discursiva. Os resultados demonstram 
a necessidade de os professores serem contemplados com mais discussões sobre a Educação 
CTS o que poderia ampliar o trabalho que já desenvolvem em sala de aula discutindo, em 
alguma medida, essas relações. No que se refere à análise sobre a tendência e nível CTS no 
livro, constatamos que este possui, sobretudo, uma tendência centrada nas questões sociais que 
envolvem Ciência e Tecnologia e que orientam a organização deste recurso didático. O livro 
foi avaliado e caracterizado como um recurso que possui o conteúdo CTS como eixo 
estruturador da sua organização de conteúdos. Assim, constatamos que ainda há muito para ser 
discutido sobre Educação CTS entre os profissionais da EJA para que estes possam conhecer 
melhor essa abordagem. Além disso, apesar das dificuldades destacadas pelos educadores para 
utilizar o livro da EJA, este possui uma estruturação a partir de temas que se configuram como 
uma forma de aproximar os conteúdos do contexto de vida dos educandos dessa modalidade, 
buscando facilitar o processo de aprendizagem. Averiguamos a necessidade de mais pesquisas 
na área de ensino de Biologia e EJA que nos ajudem a responder perguntas fundamentais para 
amenizar a dicotomia existente entre o que os professores, Secretaria de Educação e o livro 
didático consideram ideal para ensinar na EJA, tendo como alvo um currículo que atenda às 
especificidades desses sujeitos. 

Palavras-chave: Livro Didático. Educação CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade). Biologia. 
Educação de Jovens e Adultos.  

 





 
 

 

Abstract 

The teaching of biology has become very important for the formation of the citizen by being 
able to provide reflections on important situations of our daily life, such as life, living beings, 
biodiversity, environmental education, the human body, health and on controversial issues that 
have been more widely discussed as cloning, transgenic, stem cells, among others. STS 
Education, although not the only one, has been an important tool to collaborate with these 
reflections since it seeks to stimulate the individuals to construct a critical vision on the 
interactions between Science, Technology and Society. However, for the scientific knowledge 
worked in classrooms to take these relationships into consideration, the didactic support and 
the training of teachers (be it initial or continued) are essential. When we specifically analyze 
the situation of the Education for Adults and Young People (EJA) teacher, it is possible to 
realize that, besides not normally having a specific preparation to teach in this modality, this 
training also tends not to contemplate the interrelationships between Science, Technology and 
Society. This case is more emblematic when we verify that the textbook usually adopted for 
this modality is elaborated seeking to establish these relations, due to its importance in the 
citizen formation and for being considered as facilitator of the learning process for this public. 
Thus, this research has as general objective to investigate to what extent elements of STS 
Education are present in the textbook and in the Biology classes of the EJA of the city of Ilhéus-
Bahia, to verify the teachers' understanding of the main material of support for their classes and 
how they use it. Methodologically we interviewed Biology teachers who teach this discipline 
in the EJA and analyzed how the STS interrelationships are contemplated in the book. The data 
were analyzed based on the Discursive Textual Analysis methodology. The results demonstrate 
the need for teachers to be contemplated with more discussions about STS Education, which 
could amplify the work they already do in the classroom, discussing somehow these 
relationships. Regarding the analysis of the trend and STS level in the book, we find that it has, 
above all, a tendency focused on the social issues that involve Technology and Science and that 
guide the organization of this didactic resource. The book has been evaluated and characterized 
as a feature that has the STS content as the structuring axis of your content organization. Thus, 
we find that there is still much to be discussed about STS Education among EJA professionals 
so that they can better understand this approach. Moreover, spite of the difficulties highlighted 
by the educators to use the book of the EJA, this one has a structuring from themes that are 
configured to approach the contents of the life context of the students of this modality, seeking 
to facilitate the learning process. We have identified the need for more research in Biology and 
EJA teaching to help us answer key questions to alleviate the dichotomy between what teachers, 
the Education Department and the textbook consider ideal for teaching in the EJA, targeting a 
curriculum that meets the specificities of these individuals. 
 
Keywords: Textbook. STS (Science-Technology-Society) Education. Biology teaching. 

Education for Adults and Young People. 
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1. Introdução 
 

A respeito das pesquisas em educação, Gil-Pérez afirma que: “A importância das 

investigações em educação e, muito particularmente, em educação científica e tecnológica, vem 

sendo considerada, há décadas, como um capítulo prioritário para possibilitar o 

desenvolvimento de um país” (GIL-PÉREZ, 1998, p. 70, tradução nossa1). A partir disso fica 

evidente que falar de educação e educação científica implica necessariamente discutir Ciência 

e Tecnologia, só que dentro do seu devido contexto, o social. 

Atualmente, podemos dizer que vivemos em um mundo dominado pela Ciência e 

Tecnologia (CT), pois estas se fazem presentes nas áreas da saúde, educação, segurança, meio 

ambiente, nos meios de informação e comunicação, enfim, as pessoas estão rodeadas por CT. 

Gil-Pérez (1998) afirma que para se discutir educação se tornou necessário discutir CT porque 

as mudanças de cunho científico-tecnológico passaram a fazer parte da análise das modificações 

que precisam ocorrer na educação local e mundial devido à globalização. 

 Nesse contexto a escola, que faz parte dessa sociedade e possui a função de colaborar 

com a formação de cidadãos, precisa de um ensino que possibilite aos alunos refletir sobre as 

interações e consequências dessa dominância da CT levando em consideração o meio no qual 

os alunos estão inseridos. Auler (2002) discute que para a educação proporcionar uma leitura 

crítica da realidade, como é defendido por Paulo Freire, é necessário questionar os 

conhecimentos produzidos sobre CT. Para tanto é fundamental que ocorra um processo de 

desmistificação da Ciência por meio de discussões que transcendam a abordagem sobre sua 

necessidade, ao suscitar reflexões sobre sua não neutralidade e ambiguidade. Deste cenário 

emerge uma educação que tem como um de seus objetivos discutir as interações entre Ciência, 

Tecnologia e Sociedade: a Educação CTS. 

Apesar de sua importância a Educação CTS não é devidamente contemplada na 

formação docente, e isso tem se constituído como um dos maiores entraves para a 

implementação de seus pressupostos no ambiente escolar (AZEVEDO et al., 2013). Segundo 

os mesmos referenciais, outras dificuldades surgem porque os docentes, de maneira geral, ainda 

possuem concepções sobre CT atreladas à neutralidade e ao empirismo; entendem a Ciência 

como uma produção que não se relaciona com as questões sociais o que, dentre outros fatores, 

impossibilita uma educação que considere as interações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade.  

                                                             
1 “La importancia de las inversiones en educación y, muy particularmente, en educación científica y tecnológica, ya está siendo considerada, 

desde hace décadas, como un capítulo prioritario para hacer posible el desarrollo de un país” (GIL-PÉREZ, 1998, p. 70). 
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Nessa mesma perspectiva Miranda e Freitas (2008) explicam que apesar de existirem 

outros fatores, a lacuna na formação docente que não contempla a compreensão sobre o quê de 

fato é a Ciência e a Tecnologia, além de não relacionar a produção do conhecimento científico 

com a Sociedade e a Tecnologia constitui-se como um dos principais fatores que fazem os 

professores não contemplarem as relações CTS em suas aulas. 

Nesse mesmo contexto, especificamente quanto à formação dos professores de Biologia, 

Prudêncio (2013) afirma que: 

 

(...) de maneira geral, os Cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas 
também se encontram por demais atrelados a um modelo de ciência e 
tecnologia que se desenvolve independentemente dos fatores sociais, 
econômicos, culturais e políticos. Assim, formamos professores a partir de 
visões de ciência e tecnologia neutras e descontextualizadas, que serão, por 
sua vez, incorporadas às futuras atividades docentes desses profissionais e 
que, em última instância influenciarão diretamente na formação de cidadãos 
com a mesma perspectiva ingênua de ciência, de tecnologia e de seu papel no 
mundo atual (PRUDÊNCIO, 2013, p. 44). 
 

Diante do exposto fica evidente a importância da Educação CTS na formação inicial e 

continuada de professores de modo a possibilitar a promoção de profissionais com maior 

potencial para colaborar com a formação para a cidadania. Com isso se fazem necessárias mais 

discussões sobre o tema, pois tem crescido o número de pesquisas sobre Educação CTS, mas 

estas em sua maioria são realizadas no ensino dito regular, sendo necessárias investigações que 

contemplem outras modalidades de ensino como, por exemplo, a Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). Além de ampliar os debates para essas outras modalidades também é importante investir 

em pesquisas que olhem, por exemplo, para os materiais educativos que estão sendo produzidos, 

uma vez que, referente às pesquisas sobre Educação CTS, apenas 5% destas possuem como 

foco de investigação o livro didático (FREITAS; GHEDIN, 2015). Por esse motivo escolhemos 

o livro de Ciências da Natureza, Coleção Viver e Aprender da EJA como objeto de pesquisa. É 

um livro que possui capítulos de Biologia, Física, Química e Matemática, mas o nosso foco está 

nos capítulos biológicos. 

Mas como este recurso didático seria capaz de colaborar com o processo de ensino e 

aprendizagem na EJA, uma vez que é imprescindível que a realidade do educando seja 

contemplada? Podemos dizer que a Educação CTS presente na prática do professor e nos 

recursos didáticos poderia facilitar a aprendizagem desse público específico. Isso porque “o 

enfoque CTS, abordando as interações entre Ciência-Tecnologia-Sociedade, constitui-se numa 

possibilidade de desvelamento da realidade” (AULER, 2002, p. 15). 
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Dessa forma, se considerarmos que a formação do professor é um dos principais meios 

de: preparar o docente para ensinar, explicar como abordar os conteúdos que devem ser 

aprendidos por seus alunos, esclarecer as diferentes metodologias que podem ser utilizadas no 

processo de ensino, expor alguns recursos a serem utilizados em sala de aula e problematizar 

os conteúdos ensinados, podemos dizer então que quando a formação do professor não 

contempla determinadas discussões ela está favorecendo a constituição de profissionais mal 

preparados para utilizar as próprias ferramentas de trabalho.  

Partimos do princípio que o livro destinado à EJA é elaborado valorizando uma visão 

da Ciência, Tecnologia e Sociedade que pode ir ao encontro dos pressupostos da Educação 

CTS, pois a Proposta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos preza por um ensino que 

possibilite ao educando compreender a Ciência como uma construção humana realizada dentro 

de um contexto histórico, social, cultural; identificar as relações entre Ciência, Tecnologia e a 

vida cotidiana, problematizando-as e refletindo sobre os seus riscos e benefícios (BRASIL, 

2002). Sendo assim, como a Educação CTS não é contemplada da forma necessária no processo 

de formação docente, os educadores podem ter grandes dificuldades em utilizar este livro por 

não possuírem uma base teórica sobre as inter-relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. 

 Diante disso, Forgiarini (2007) identifica que os professores da EJA possuem 

dificuldades em estabelecer relações entre C-T-S no desenvolvimento das aulas. Isso ainda é 

mais grave quando se considera que possuem como recurso didático um livro que busca 

contemplar, em alguma medida, essas relações. Frente às dificuldades decorrentes de 

professores cuja formação não contempla a Educação CTS e a possibilidade de um material 

didático organizado dentro dessa perspectiva, é possível, e compreensível, que esse docente 

opte por um material com o qual ele se sinta mais seguro teoricamente para trabalhar, mas que, 

contudo, pode não ser o mais adequado para atender às especificidades da EJA.  

Nesse cenário, esse estudo faz-se necessário, pois a EJA é uma modalidade que se 

expandiu bastante nas escolas públicas contribuindo para a redução do número de pessoas 

jovens e adultas sem o Ensino Fundamental completo (BRASIL, 2014) e, portanto, precisa ser 

cada vez mais pesquisada para que seus problemas sejam conhecidos, discutidos e 

solucionados.  

Ressaltando a importância do livro como recurso utilizado tanto pelos alunos quanto 

pelos docentes, atrelado a um ensino de Biologia na EJA que possibilite espaços de discussão 

das relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade, nossa pesquisa procura analisar: de que 

forma a Educação CTS tem sido contemplada no livro didático e que análise o docente da EJA 
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faz sobre a adequação deste recurso para atender às demandas da modalidade, em especial no 

que se refere às discussões das inter-relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. 

Assim, esta pesquisa tem como objetivo geral investigar em que medida elementos da 

Educação CTS estão presentes no livro didático e nas aulas de Biologia na EJA do município 

de Ilhéus-Bahia. Esse objetivo geral se desdobra nos seguintes objetivos específicos: 1) 

compreender quais as percepções docentes sobre a Educação CTS; 2) avaliar de que forma a 

Educação CTS é contemplada em um livro da EJA de Ciências da Natureza na área da Biologia 

e; 3) analisar as articulações apontadas pelo professor entre os elementos da Educação CTS 

presentes no livro da EJA e os conteúdos biológicos trabalhados na sala de aula.  

Vale ressaltar que não temos a pretensão de criticar o trabalho docente, mas sim suscitar 

discussões importantes sobre o livro didático quanto a aspectos que podem ser melhorados para 

uma maior contribuição com o trabalho realizado em sala de aula, tanto a partir do olhar do 

pesquisador, quanto daquele que é indispensável no processo de ensino, o professor. 

A presente pesquisa foi estruturada com um capítulo introdutório no qual discutimos de 

forma geral a relevância das relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade no espaço escolar, 

em especial na EJA e a importância dessa modalidade. Na sequência estruturamos o Referencial 

Teórico, subdividindo-o em três partes: Algumas considerações sobre a EJA; Educação CTS; e 

Reflexões sobre o livro didático. O terceiro capítulo é o metodológico. Na sequência trazemos 

um capítulo de Resultados e Discussões no qual expomos e explicamos todos os resultados 

dessa pesquisa referentes à forma de abordagem da Educação CTS no livro analisado. O último 

capítulo foi composto por nossas conclusões e considerações relevantes oriundas da pesquisa 

realizada, acrescido das referências e alguns elementos pós-textuais. 
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2. Diálogo com Alguns Autores 

2.1. Algumas Considerações sobre a EJA 
 

Ao pensarmos em ensinar Biologia estamos falando de algo que precisa ser aprendido 

com a compreensão das relações existentes entre esta área e as outras disciplinas, objetivando 

uma aprendizagem menos fragmentada sobre a Ciência. Além disso, é preciso superar a 

exposição excessiva de informações conteudistas para os alunos em prol de uma formação mais 

crítica e reflexiva sobre a Ciência. Assim, ao ensinar citologia, por exemplo, é importante ir 

além da cobrança da memorização das estruturas celulares e buscar conduzir os discentes à 

compreensão da importância dessas estruturas e como elas interferem no funcionamento do 

próprio corpo como um todo. Isso porque nos referimos a um ensino que precisa ser 

compreendido de maneira significativa por todos os sujeitos. E vida não só no sentido do corpo 

de cada pessoa. 

Da mesma forma como é importante que o ensino de Biologia dialogue com outras 

disciplinas e com a compreensão do corpo do indivíduo, também se faz necessário conduzir os 

alunos ao entendimento das interfaces entre a Biologia/Ciências e a Sociedade. Isso ocorre 

porque atualmente viver em sociedade é sinônimo de viver sob influência direta ou indireta dos 

avanços científicos e tecnológicos e a escola, como uma colaboradora sistemática de uma 

formação para a cidadania, não pode oferecer um ensino de Ciências desvinculado dessas 

relações, posto que “a educação científica aparece assim como uma necessidade do 

desenvolvimento social e pessoal” (CACHAPUZ, 2005, p. 37). 

De modo geral, podemos arriscar dizer que um ensino de Biologia com todas as relações 

supracitadas é o almejado para os alunos de qualquer modalidade de ensino, na medida em que 

desejamos que os conhecimentos aprendidos em sala de aula transcendam os muros escolares 

de modo que os indivíduos consigam utilizá-los no seu cotidiano. Para isso, no entanto, são 

necessárias investigações sobre o ensino de Biologia nas diferentes modalidades de ensino, 

incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA), foco deste trabalho.  

A EJA apresenta cursos presenciais (tempos formativos) e semipresenciais (tempo de 

aprender). Esta pesquisa versa sobre o curso presencial que será descrito com mais detalhes a 

seguir. 

A Secretaria de Educação do Estado da Bahia informa que a EJA possui três tempos 

formativos: I, II e III que equivalem, respectivamente, ao primeiro segmento do ensino 

fundamental (1º ao 5º ano), segundo segmento do ensino fundamental II (6º ao 9º ano) e ensino 
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médio. Estes três tempos formativos ou segmentos são distribuídos ao longo de sete anos e o 

currículo é estruturado a partir de eixos temáticos, temas geradores e áreas de conhecimento 

(BRASIL, [201-]2). 

Todos os tempos formativos possuem eixos temáticos (Quadro 1). O Tempo Formativo 

III (Ensino Médio) possui dois eixos temáticos com duração total de dois anos: Eixo temático 

VI, com as seguintes áreas de conhecimento: Linguagem, Ciência Humanas e Arte, e Atividades 

Laborais; e o Eixo Temático VII, que possui como áreas de conhecimento: Ciências da 

Natureza, Matemática e Artes e Atividades Laborais (BRASIL, 2008). 

 

Quadro 1. Estrutura organizacional da EJA atualmente 
Ensino Fundamental  

Curso Duração Informações Adicionais 
Tempo 

Formativo 
I 

Eixo Temático I  
3 anos 

 
Eixo Temático II 
Eixo Temático III 

Tempo 
Formativo 

II 

Eixo Temático IV 2 anos Equivalência com o 6º e 7º ano 

Eixo Temático V Equivalência com o 8º e 9º ano 

Ensino Médio 
 
 

Tempo 
Formativo 

III 

Eixo Temático VI  
 
 

2 anos 

Áreas do conhecimento: 
Linguagem, Ciências Humanas e 

Arte e atividades Laborais 
Eixo Temático VII Áreas do conhecimento: 

Ciências da Natureza, 
Matemática e Artes e 
Atividades Laborais 

Fonte: adaptado de Brasil (2008). 

 

Na portaria nº. 13.664/08, publicada no Diário Oficial em 19 de novembro de 2007, 

consta que o ensino de Biologia na EJA se localiza no último ano desta modalidade, mais 

especificamente, na área referente às Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 

(BRASIL, 2008). Os conteúdos são estruturados dentro de um conjunto de habilidades 

almejadas para o educando desenvolver (BRASIL, [201-]). Essa estruturação que envolve 

conteúdos e habilidades também é chamada de descritores, que são enviados para as escolas 

pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia para que o docente possa cumpri-lo, como 

exposto na tabela a seguir: 

  

                                                             
2 Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) – NBR 6023, se nenhuma data de publicação do 
documento pode ser identificada, deve-se registrar uma data aproximada entre colchetes. Seguindo tal norma, o 
ano entre colchetes com um hífen no último algarismo indica que a única certeza que temos é sobre a década de 
publicação deste documento. 
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Tabela 1: Conteúdos de Ciências da Natureza, área de Biologia. 
SABERES NECESSÁRIOS – CONTEÚDOS DAS DISCIPLINAS 

Ciências da Natureza, Matemática, Artes e Atividades Laborais 

 Identifica um ambiente, caracterizando um ecossistema e avaliando o significado das interações 
estabelecidas entre as pessoas para o funcionamento do sistema; 

 Observa as condições do meio e dos seres vivos, interpretando as relações alimentares como forma 
de garantir a transferência de matéria e de energia do ecossistema; 

 Realiza experimentos, observando a decomposição da matéria orgânica, relacionando-as com o 
reaproveitamento e esgotamentos nos ecossistemas; 

 Percebe a maneira como o ser humano interfere nos ciclos naturais da matéria para recriar sua 
existência, avaliando as diferentes medidas que minimizam essa interferência; 

 Descreve as características de regiões poluídas, identificando as principais fontes poluidoras do ar, 
da água e do solo e suas implicações na vida dos seres vivos; 

 Avalia as condições ambientais, identificando o destino do lixo e do esgoto, o tratamento da água, a 
ocupação do solo, as condições dos rios e a qualidade do ar; 

 Relaciona as condições socioeconômicas com a qualidade de vida das populações humanas de 
diferentes regiões do globo; 

 Compara os índices de desenvolvimento humano de países desenvolvidos com os países em 
desenvolvimento; 

 Identifica as principais doenças que afetam a população brasileira considerando idade, sexo e nível 
de renda; 

 Conhece os riscos da gravidez na adolescência e as formas de preveni-la; 

 Identifica as doenças sexualmente transmissíveis e os riscos para a saúde sexual; 

 Relaciona o saneamento com a mortalidade infantil e com as doenças infecto-contagiosas e 
parasitárias; 

 Estabelece relação entre determinadas doenças (cólera e dengue) com a ocupação desordenada dos 
espaços urbanos e a degradação ambiental; 

 Identifica na estrutura de diferentes seres vivos a organização celular como característica 
fundamental de todas as formas vivas; 

 Reconhece que toda a energia dos sistemas vivos resulta da transformação da energia solar; 

 Estabelece relação entre DNA, código genético, fabricação de proteínas e determinação das 
características dos organismos; 

 Reconhece a importância da engenharia genética na produção de alimentos e produtos farmacêuticos; 

 Relaciona os processos responsáveis pela diversidade genética e a grande variedade de espécies do 
planeta; 

 Caracteriza os ciclos da vida de animais e plantas relacionando-os a adaptação em diferentes 
ambientes; 

 Reconhece a importância da classificação biológica para a organização e compreensão da enorme 
diversidade dos seres vivos; 

 Conhece propostas para recuperar ou para preservar os ecossistemas brasileiros; 

 Identifica características humanas ou de animais e plantas, distinguindo as hereditárias das 
congênitas e adquiridas; 

 Analisa aspectos genéticos do funcionamento do corpo humano (distúrbios metabólicos ou 
antígenos e anticorpos); 

 Avalia a importância do aconselhamento genético, percebendo suas finalidades, o acesso e os custos 
desses serviços; 

 Posiciona-se perante o envolvimento do aspecto econômico na manipulação genética em saúde; 

 Identifica diferentes explicações sobre a origem do universo, da terra e dos seres vivos; 

 Identifica alguns fatores (migrações, mutações, seleção, deriva genética) que interferem na 
constituição genética das populações; 

 Aponta benefícios e prejuízos na transformação do ambiente para atender aos interesses da espécie 
humana; 

 Avalia o impacto da medicina, agricultura e farmacologia no aumento da expectativa de vida da 
população humana; 

Fonte: Brasil, [201-]. 
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Sobre a EJA, Vilanova e Martins (2008, p. 332) apontam que apesar de ter crescido o 

número de pesquisas sobre essa modalidade, poucas contemplam o ensino de Ciências e, 

quando o fazem, “não problematizam sua natureza, especificidades e questões”. Com isso 

continuamos sem entender realmente os objetivos e abordagens dos conteúdos das Ciências 

Naturais nas turmas de jovens e adultos.  

Cassab (2016) se posiciona contra um currículo para a EJA organizado com base na 

lógica da Ciência porque isso conduz a não problematização dos conteúdos, culminando em 

uma visão ingênua do currículo dessa modalidade, configurando-o como um:  

 
[...] lugar de consenso, de neutralidade, nos quais os processos 

históricos de disputas e negociações são totalmente apagados ou parcialmente 
considerados a partir de uma ótica apenas cientifizada, em plena 
desconsideração das razões pedagógicas e políticas em disputa. De lado fica 
todo o difícil, necessário e conflituoso trabalho de justificação em relação ao 
que é privilegiado e o que é negligenciado em termos de conhecimento na 
educação escolar na EJA (CASSAB, 2016, p. 18).  
 

Consideramos que esta é uma questão que precisa ser amplamente discutida e 

problematizada. Afirmamos isso, pois se há muito tempo a escola não tem mais a função de 

formar cientistas; não há razão para um ensino voltado exclusivamente para a Ciência, expondo-

a de modo apenas benéfico e sem contemplar discussões sociais que envolvem a mesma e as 

relações de poder que em alguma medida foram determinantes para a condição de exclusão 

social e educacional dos sujeitos da EJA. 

Concordamos com a autora quando esta afirma que, portanto, a organização curricular 

dessa modalidade mesmo tendo uma relação com “as instâncias sociais da Ciência e da 

academia, não pode ser submetido termo a termo ao conhecimento científico” (CASSAB, 2016, 

p. 19), afinal a função educacional e social da escola está diretamente relacionada com a 

formação para a cidadania e assim sendo, a Ciência entra no ensino como um tipo de 

conhecimento importante na contemporaneidade no sentido de empoderar e ampliar a cultura 

dos educandos no que toca à possibilidade de reflexão sobre o eu e o eu no mundo. Contudo, a 

autora também afirma que ainda predomina na EJA o conhecimento fragmentado e organizado 

de modo cientificista e tecnicista, com dificuldades em conectar os conteúdos do currículo de 

Ciências e Biologia com as experiências e saberes dos educandos. 

Tais discussões sobre a estrutura organizacional da EJA e o ensino de Ciências nesta se 

fazem necessárias por ser uma modalidade de ensino bastante diferente do ensino dito regular, 

com o qual estamos acostumados. Essa fragmentação e distanciamento entre conteúdo e 

realidade na EJA se torna mais crítico porque esta é composta por jovens que normalmente 
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possuem dificuldades de aprendizagem e adultos que, em alguns casos, estão há muito tempo 

sem estudar e por isso é essencial que haja sim a seleção dos conteúdos mais relevantes para 

atender às características dessa modalidade, mas sem haver uma fragmentação causada pela 

escolha aleatória de conteúdos desconexos de temas que possibilitem aos educandos refletir 

sobre os conflitos sociais que os rodeiam. 

De acordo com Gadotti e Romão (2011) a EJA faz parte da chamada “Educação 

Popular”. Esses autores explicam que a Educação Popular é uma concepção geral de educação 

que ocupa os espaços não preenchidos pela educação de adultos estatal; possui como princípios 

o respeito e a problematização do senso comum, buscando incorporar uma reflexão crítica e 

rigorosa à prática popular. A EJA frequentemente é confundida com algum tipo de supletivo 

ou programa de aceleração da escolarização, mas, na realidade, desde a LDB 9.394/96 ela foi 

estabelecida como uma modalidade de ensino (BRASIL, 1996), ou seja, tornou-se parte da 

educação básica incorporando uma variedade de propósitos, como por exemplo, ofertar ao 

trabalhador uma educação de qualidade que o possibilite modificar seu contexto de supressão 

de direitos, entre outros que fazem da EJA muito mais do que uma modalidade de aceleração 

da escolarização. 

De maneira sucinta podemos dizer que a EJA contém os objetivos da educação básica 

para jovens e adultos, isto é, possibilitar aos alunos as habilidades de leitura, escrita, 

compreensão da língua nacional, da matemática, das Ciências sociais e naturais e acesso à 

cultura, ao mesmo tempo em que se torna mais ampla ao “integrar processos educativos 

desenvolvidos em múltiplas dimensões: a do conhecimento, das práticas sociais, do trabalho, 

do confronto de problemas coletivos e da construção da cidadania” (GADOTTI; ROMÃO, 

2011, p. 141). 

Tais objetivos demandam em mais esforços para aprofundar o conhecimento sobre as 

políticas educacionais específicas para essa modalidade e o campo acadêmico de produção de 

pesquisa na EJA, principalmente em sua interface com a educação em Ciências.  

Conhecer mais e melhor essa modalidade se configura como uma iniciativa importante, 

uma vez que ela possui funções que não são exequíveis em um curto período. As Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 2000) explicam que 

são três funções: 

1) reparadora que:  

[...] significa não só a entrada no circuito dos direitos civis pela restauração de 
um direito negado: o direito a uma escola de qualidade, mas também o 
reconhecimento daquela igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano. 
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Desta negação, evidente na história brasileira, resulta uma perda: o acesso a 
um bem real, social e simbolicamente importante (BRASIL, 2000, p. 7). 

 

2) função equalizadora que pretende: 

[...] dar cobertura a trabalhadores e a tantos outros segmentos sociais como 
donas de casa, migrantes, aposentados e encarcerados. A reentrada no sistema 
educacional dos que tiveram uma interrupção forçada seja pela repetência ou 
pela evasão, seja pelas desiguais oportunidades de permanência ou outras 
condições adversas, deve ser saudada como uma reparação corretiva, ainda 
que tardia, de estruturas arcaicas, possibilitando aos indivíduos novas 
inserções no mundo do trabalho, na vida social, nos espaços da estética e na 
abertura dos canais de participação. Para tanto, são necessárias mais vagas 
para estes "novos" alunos e "novas" alunas, demandantes de uma nova 
oportunidade de equalização (BRASIL, 2000, p.8). 

 

3) função qualificadora ou permanente que também é importante, pois: 

Na base da expressão potencial humano sempre esteve o poder se qualificar, 
se requalificar e descobrir novos campos de atuação como realização de si. 
Uma oportunidade pode ser a abertura para a emergência de um artista, de um 
intelectual ou da descoberta de uma vocação pessoal (BRASIL, 2000, p. 10). 
 

Em coerência com essas funções a LDB 9.394/96 aponta para o público para o qual a 

EJA é destinada, afirmando que esta possui como alvo as pessoas que não puderam dar 

continuidade aos estudos no ensino considerado regular ou não tiveram acesso a estes na idade 

considerada adequada (BRASIL, 1996). Vale ressaltar, porém, que falar das pessoas para as 

quais a EJA é destinada é discutir algo muito mais complexo do que o que está contido na 

simplicidade da ideia de que são apenas pessoas que já deveriam ter concluído a educação 

básica e não o fizeram. 

Segundo Di Pierro (2005, p. 1122) o público da EJA é formado por “[...] adolescentes e 

jovens pobres, que após realizar uma trajetória escolar descontínua, marcada por insucessos e 

desistências, retornam à escola em busca de credenciais escolares e de espaços de 

aprendizagem, sociabilidade e expressão cultural”. Além disso, essa modalidade atende a 

sujeitos que estão normalmente à margem da sociedade, são vulneráveis socialmente, cujas 

vidas são marcadas pela supressão de direitos, muitas vezes vivem na pobreza, miséria, na 

informalidade e compondo um paradoxo social, pois são considerados classe trabalhadora, 

quando na realidade não possuem um trabalho que lhes proporcione a certeza da fonte de renda, 

uma vez que pertencem, em sua maioria, à área informal. Tudo isso atribui a esses sujeitos outra 

característica: a insegurança. Insegurança no trabalho, na vida e no futuro (ARROYO, 2007).  

No município de Ilhéus, na Bahia, temos observado algumas mudanças nas 

características desse público como, por exemplo, a quantidade de pessoas com idade abaixo dos 
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25 anos que tem superado o número de idosos; a situação econômica do público da EJA em 

alguma medida, aparentemente, tem melhorado; contudo percebemos que as demais 

características persistem mesmo após mais de uma década dos estudos citados anteriormente.  

De qualquer forma, é uma modalidade de ensino bastante específica por ser composta 

por grupos sociais inexoravelmente diversos: socioeconomicamente, etnicamente, com 

diferenças de gênero e localização (GADOTTI; ROMÃO, 2011) Diante do exposto, segundo 

esses mesmos autores, ensinar na EJA requer que sejam considerados os saberes adquiridos ao 

longo da vida pelo público dessa modalidade e isso se configura como uma das medidas a serem 

adotadas para combater o desinteresse pelos estudos, os conflitos (ressaltamos os que ocorrem 

na sala por conta da diversidade do público e até da diferença de idade muito comum entre 

professores e alunos), além da percepção de fracasso que culmina na evasão escolar. 

A partir disso, podemos observar que a EJA possui uma identidade própria e, como tal, 

demanda um trabalho docente também especializado, pois por conta das especificidades do seu 

público requer toda uma adequação de metodologias de ensino, conteúdos e reflexão sobre o 

trabalho docente que atendam realmente às diretrizes governamentais postas a essa modalidade. 

Apesar de tudo isso a EJA ainda é bastante negligenciada quando se trata da formação 

inicial e continuada de profissionais para educar nessa modalidade, o que vai de encontro ao 

que o Parecer 11/2000 sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e 

Adultos afirma quando defende que “as licenciaturas e outras habilitações ligadas aos 

profissionais do ensino não podem deixar de considerar, em seus cursos, a realidade da EJA” 

(BRASIL, 2000, p. 58). Porém, o que acontece na prática referente à formação dos professores 

da EJA é que são praticamente todos leigos ou docentes do ensino dito regular sem formação 

específica para a esta modalidade (GADOTTI; ROMÃO, 2011). 

Soares e Simões (2004) também afirmam que há uma despreocupação quanto a formar 

professores para as especificidades da Educação de Jovens e Adultos, mostrando que:  

 

[...] as ações das universidades com relação à formação do educador de jovens 
e adultos ainda são tímidas se considerarmos, de um lado, a relevância que 
tem ocupado a EJA nos debates educacionais e, de outro, o potencial dessas 
instituições como agências de formação (SOARES; SIMÕES 2004, p. 27). 

 
Contudo, é imprescindível insistir na busca pela mobilização estatal e das instituições 

formadoras de professores em prol da superação desses problemas nada simples, mas, passíveis 

de serem resolvidos. 
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Soares explica que não há um perfil de educador da EJA, que até pouco tempo não 

tínhamos sequer espaços de formação desses profissionais, a legislação não estabelece quais 

seriam as características necessárias para um docente da Educação de Jovens e Adultos e assim 

o perfil do educador desta encontra-se em construção (SOARES, 2006).  

O autor também discute que, apesar do perfil desejado para o educador da EJA ainda 

estar em fase de desenvolvimento, existem alguns elementos que devem ser observados e 

contemplados para que seja possível ensinar na EJA e para a EJA, como permitir que os 

conhecimentos dos educadores da EJA contemplem o reconhecimento das especificidades 

dessa modalidade, de sua trajetória histórica, juntamente com a história dos direitos humanos  

e, em particular, a história do direito a educação; ter domínio das bases teóricas pedagógicas 

para a Educação de Adultos e Jovens e; bases teóricas que garantam ao educando acesso a um 

conhecimento problematizado que leve consigo questões envolvendo “os conhecimentos do 

trabalho, da história, da segregação, da exclusão, da experiência, da cultura e da natureza” 

(SOARES, 2006, p. 31). 

Alguns avanços têm ocorrido, por exemplo, a implementação de uma disciplina optativa 

sobre essa modalidade em alguns cursos de formação inicial. No entanto, esses cursos precisam 

investir mais em espaços de discussões específicas sobre as questões que envolvem o processo 

de ensino e aprendizagem de pessoas jovens e adultas e aproximação das relações entre teoria 

e prática (SOARES; SIMÕES, 2004). 

Dar atenção a todas essas questões é importante, pois não é possível obter “ensino de 

qualidade sem um corpo docente qualitativamente preparado para o exercício de suas funções 

e, muito menos, com precária situação no que diz respeito à remuneração e condições de 

trabalho” (GADOTTI; ROMÃO, 2011). 

Uma modalidade tão diferente, com um público repleto de particularidades, mais uma 

disciplina que pode contribuir de forma tão significativa com a vida desses sujeitos desperta o 

interesse em investigar o que as pesquisas têm destacado sobre o ensino de Biologia na EJA. 

Porto e Teixeira (2014) retratam que apesar de as pesquisas sobre a EJA terem crescido na 

última década, ainda são poucas as que possuem como foco o ensino de Biologia. 

Um estudo de revisão bibliográfica realizado pelos autores supracitados no banco de 

dissertações e teses da CAPES mostra que entre os trabalhos publicados entre 2007 e 2012, 

apenas 13 eram sobre ensino de Biologia na EJA. Destes, 10 possuíam como eixo temático 

pesquisas de intervenção com foco na avaliação de estratégias didáticas ou avaliação de 

recursos didáticos; dois eram sobre práticas docentes e uma pesquisa bibliográfica sobre as 

principais dificuldades enfrentadas pelos professores de Ciências/Biologia na EJA. 
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No que se refere às publicações sobre a EJA nos Encontros Nacionais de Pesquisas em 

Educação em Ensino de Ciências (ENPECs) do 1º ao 8º ENPEC, estas são representadas por 

37 pesquisas de um total equivalente a 4.348. Dessas 37, seis trabalhos são especificamente 

sobre o ensino de Biologia. Quanto ao eixo temático apenas uma pesquisa versava sobre 

formação de professores (PORTO; TEIXEIRA, 2014). 

No periódico Ciência & Educação a representatividade de trabalhos sobre EJA e o 

ensino de Ciências/Biologia não é muito diferente dos contextos citados anteriormente; apenas 

três trabalhos foram publicados com esse tema entre os anos de 1998 a 2013 (PORTO; 

TEIXEIRA, 2014).  

Esses dados indicam a necessidade de um maior direcionamento de pesquisas sobre o 

ensino de Biologia na EJA, pois para haver uma melhora no desenvolvimento das atividades 

realizadas nessa modalidade precisamos de informações que nos possibilitem conhecer as 

especificidades do processo de ensino e aprendizagem, as dificuldades, as potencialidades e em 

que temos avançado quanto a ensinar Biologia na EJA. As poucas publicações sobre esse tema 

revelam um silenciamento para uma das maiores dificuldades que essa modalidade enfrenta, a 

falta de profissionais com a formação adequada, posto que é imprescindível que o professor 

dessa modalidade possua “[...] conhecimentos específicos no que diz respeito ao conteúdo, 

metodologia, avaliação, atendimento, entre outros, para trabalhar com essa clientela 

heterogênea e tão diversificada culturalmente” (ARBACHE, 2001, apud SANTOS, 2015, p. 

22). 

Como discutimos anteriormente, de maneira geral, os professores da EJA não tiveram 

em sua formação inicial disciplinas que contemplassem a Educação de Jovens e Adultos 

(GADOTTI; ROMÃO, 2011; DI PIERRO, 2005; RIBEIRO, 1999) e, nesse contexto, também 

estão inclusos os professores de Biologia. Por conta disso os educandos são prejudicados, uma 

vez que esses profissionais não foram preparados para ensinar a adultos com 25, 30, 50 anos de 

idade. 

Com isso o que normalmente se percebe é a transposição metodológica de recursos e 

até de conteúdos utilizados para o ensino de alunos adolescentes para o público da EJA, o que 

muitas vezes ocasiona a infantilização desses adultos. 

Para além da questão da infantilização, outros aspectos também são importantes, tais 

como: a questão do trabalho como princípio organizador do currículo; a importância de um 

currículo contextual e que integre diferentes áreas de conhecimento; a problemática do 

letramento e alfabetização; reflexões sobre as juventudes, questões que o professor precisa ter 

preparação para lidar. Mas, o que normalmente acontece é que por não terem sido contemplados 
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com discussões específicas e sistematizadas sobre a EJA durante sua formação, o educador 

dificilmente desenvolve um panorama adequado sobre as características desse público. Esses 

fatos, somados à vasta quantidade de conteúdos de Biologia exigidos pela Secretaria de 

Educação para serem ensinados em um período tão reduzido, culminam em um ensino 

superficial que dificilmente dialoga com o cotidiano dos educandos. 

Por essas razões, mais do que aumentar o número de publicações, também é necessário 

superar a “barreira entre as pesquisas sobre a escola realizadas pelas universidades e as práticas 

desenvolvidas pelos professores nas mesmas” (COUTINHO, et al., 2014) para que assim os 

centros de formação de professores possam contribuir realmente com a formação inicial 

continuada dos docentes, facilitando o processo de familiarização destes com questões 

referentes à EJA, a Educação CTS entre outras temáticas presentes nos centros universitários. 

Diante do exposto, é preciso ressaltar a necessidade de uma mudança no currículo, pois 

este, de certa forma, deixa suas características marcadas no perfil dos futuros profissionais. 

Assim, é possível afirmar que é imprescindível haver uma mudança curricular específica para 

a formação docente, especificidades estas no sentido de chamar à atenção dos professores 

quanto aos conteúdos que eles precisarão ensinar; aprofundar a compreensão dos conceitos 

essenciais da sua área; além de conduzir os docentes à compreensão do processo de construção 

do conhecimento, maneiras adequadas de expressar o que foi aprendido por ele para os 

discentes e ressaltar as possíveis dificuldades que seus alunos podem vir a ter ao estudar 

determinados conteúdos, entre outros (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2003). Paralelamente a 

isso, é necessário haver uma melhor adequação no próprio currículo da EJA no sentido de 

buscar atender às especificidades desse público, sem comprometer a qualidade do ensino, para 

assim se tornar um currículo cuja estrutura organizacional e ações demandadas contemplem a 

nível educacional e social as necessidades desses educandos. 

Nesse contexto dos conteúdos que os currículos de formação de professores de Ciências 

e Biologia deveriam abordar, notamos que é fundamental que a EJA seja contemplada, pois 

quando os autores falam sobre os conteúdos a serem ensinados, fazemos uma relação direta 

com o contexto dessa modalidade, pois há uma grande dúvida quanto ao que (quais conteúdos) 

ensinar na EJA. Na formação inicial entende-se que o ensino fundamental é diferente do ensino 

médio e por isso ambos são discutidos, o que e como trabalhar nessas duas etapas são 

abordados, mas quando pensamos na EJA o que temos como referência? Nada ou praticamente 

nada. Por isso, se a EJA fosse sistematicamente contemplada assim como os ensinos 

fundamental e médio, a situação poderia ser muito diferente, pois os conteúdos para a EJA 

seriam selecionados com base nas características da EJA, além de também ter como foco o 
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atendimento aos objetivos dessa modalidade. Os outros aspectos supracitados também não são 

passíveis de simples transposição, exigem uma adequação para essa modalidade tão específica. 

Portanto, é indispensável que, assim como afirma Santos (2015), a formação dos 

professores de Biologia, tanto inicial quanto continuada, seja repensada diante desse desafio 

que é a EJA, de modo a contemplar discussões sobre este, que será o campo de trabalho de 

muitos desses futuros docentes. 

Ao discutir uma formação de professores de Biologia que contemple a EJA, Santos 

(2015) indica a disciplina de Estágio Curricular como um espaço que pode permitir não só a 

reflexão sobre essa modalidade, mas também a observação dos reflexos dessas discussões na 

prática dos licenciandos. Assim, a autora sugere que a formação inicial estimule o futuro 

professor a pensar no conteúdo programático a partir de temas, colaborando para que o 

licenciando estabeleça vínculos entre o conhecimento acadêmico e a realidade, relação esta que 

é tão requisitada no ensino de Biologia na EJA.  

Mais do que requisitada, a relação entre Ciência e realidade é imprescindível para a 

formação do cidadão, uma vez que a Ciência exerce uma influência direta na sociedade, pois: 

 
Vivemos hoje em um mundo notadamente influenciado pela ciência e 
tecnologia. Tal influência é tão grande que podemos falar em uma 
autonomização da razão científica em todas as esferas do comportamento 
humano. Essa autonomização resultou em uma verdadeira fé no homem, na 
ciência, na razão, enfim, uma fé no progresso (BERNARD; 
CROMMELINCK,1992 apud SANTOS; MORTIMER, 2002, p. 1). 
 

O ensino regular também tem o propósito de formar os estudantes para a cidadania, uma 

tarefa que não é simples, mas quando falamos da EJA esse desafio se torna ainda maior porque, 

além dos jovens, também estamos tratando com pessoas que já possuem uma longa trajetória 

de vida, comumente marcada por um profundo processo histórico de supressão de direitos, entre 

os quais ressaltamos a falta de acesso à educação de qualidade e na idade considerada correta. 

As experiências vividas nesse percurso influenciam na relação desses alunos com o processo 

da aprendizagem de conhecimentos novos que podem ser contrários aos que os educandos 

sempre acreditaram e isso, normalmente, leva a uma resistência desses sujeitos a apreensão dos 

conhecimentos científicos. 

2.2. Educação CTS 
Entre 1960 e 1970, nos principais países capitalistas europeus e da América do Norte, 

foi percebido que o desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia não era necessariamente 

sinônimo de melhoria na qualidade de vida para toda a sociedade. Além disso, percebeu-se que 
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o desenvolvimento científico e tecnológico também estava relacionado à degradação ambiental, 

às guerras e ao capitalismo predatório. Como consequência, Ciência e Tecnologia começaram 

a ser analisadas de forma mais crítica, buscando entender como ambas interagiam com a 

Sociedade, influenciando e sendo influenciadas por ela. Surge assim o movimento Ciência-

Tecnologia-Sociedade (CTS) (AULER, 2002) 3. 

No contexto da América Latina o movimento CTS chega com uma roupagem coerente 

ao contexto social e político dos países que a compõem e passa a ser chamado de Pensamento 

Latino-Americano em CTS (PLACTS). Strieder e Kawamura (2017, p. 28) explicam que o 

PLACTS possui como característica principal a crítica ao “modelo de política científico-

tecnológica adotado nos países latino-americanos, baseado em países do chamado primeiro 

mundo e contrário às necessidades regionais”. 

As discussões sobre as relações entre C/T/S são levadas para o contexto educacional, e 

assim quando falamos sobre Movimento CTS com as adequações para o contexto brasileiro 

dentro do campo educacional, utilizamos o termo Educação CTS. Strieder e colaboradores 

(2016) explicam que a Educação CTS é mais do que proporcionar discussões sobre CT dentro 

do contexto social. A Educação CTS se configura como uma verdadeira articulação entre a 

ciência e a tecnologia utilizando os seguintes parâmetros: racionalidade científica, 

desenvolvimento tecnológico e participação social (compromisso social). 

A Educação CTS se tornou muito importante porque a percepção de Ciência comumente 

adotada pelas escolas não colabora para reflexões sobre estas relações. Santos (1999) aponta 

que o ensino das Ciências acontece como se os conhecimentos produzidos pela Ciência 

estivessem fora de um contexto social, cultural e ideológico, e, neste mesmo sentido, Teixeira 

(2003a), baseado em outros autores, explica que a ciência escolar reforça a imagem utópica do 

trabalho dos cientistas, ocultando as controvérsias que também fazem parte do processo de 

construção e consolidação do conhecimento científico e que, consequentemente, a Ciência 

passa a ser percebida de uma forma totalmente ingênua e produzida por pessoas igualmente 

repletas de boas qualidades e intenções. 

Nesse mesmo sentido, Cachapuz e colaboradores (2005) explicam que a inadequada 

percepção sobre a natureza da Ciência além de impossibilitar que esta possa contribuir com a 

formação de cidadãos também tem distanciado os estudantes desta área e dificultado a 

aprendizagem dos mesmos. A modificação desse cenário perpassa pela mudança 

epistemológica dos docentes sobre a Ciência. 

                                                             
3Não faremos uma longa exposição da história do movimento CTS. Essas informações podem ser acessadas em 
Auler (2002); Santos e Mortimer (2002), entre outros. 
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Diante da necessidade de superar o ensino de uma Ciência distorcida e não 

problematizada é que o Movimento CTS foi trazido para o contexto educacional. Concordamos 

com Santos (1999, p. 3) que a Educação CTS modifica o foco da aprendizagem dos conteúdos 

canônicos para um ensino que objetiva “ensinar a cada cidadão comum o essencial para chegar 

a sê-lo de facto, aproveitando os contributos de uma educação científica e tecnológica”. É 

possível traçar um paralelo entre algumas diferenças básicas entre o ensino tradicional e um 

baseado na Educação CTS, como neste quadro a seguir: 

 

Quadro 1. As diferenças entre ensino de ciências clássico e via CTS 

Ensino Clássico de Ciências Ensino de Ciências Via CTS 

Organização conceitual da matéria a ser estudada 
(conceito de física, química e biologia). 

 
Organização da matéria em temas tecnológicos e 

sociais. 

Ênfase no método científico Ênfase na análise das potencialidades e limitações da 
ciência vista como atividade humana. 

Ênfase na teoria para articulá-la com a prática. Ênfase na prática para se chegar à teoria. 

Formação do cientista, do especialista 
(preparação para o vestibular). 

 
Formação geral do cidadão. 

Fonte: de Zoller e Watson (1974) adaptado por Teixeira (2003b). 

 
Dessa forma o ensino de ciências ganha uma abordagem mais sociológica e, no contexto 

educacional brasileiro, a Educação CTS é, em muitos casos, vinculada com alguns pressupostos 

de Paulo Freire. Essa relação para o contexto de Brasil é importante porque os pressupostos 

freireanos levam para a Educação CTS o propósito político de modificar as condições 

opressivas existentes em nosso contexto social (SANTOS, 2008). Ainda sobre essa parceria 

CTS e Freire, Santos (2008) afirma que: 

 

[...] uma educação com enfoque CTS na perspectiva freireana buscaria 

incorporar ao currículo discussões de valores e reflexões críticas que 
possibilitem desvelar a condição humana. Não se trata de uma educação contra 
o uso da tecnologia e nem uma educação para o uso, mas uma educação em que 
os alunos possam refletir sobre a sua condição no mundo frente aos desafios 
postos pela ciência e tecnologia (SANTOS, 2008, p. 122). 
 

A Educação CTS possui alguns desafios a serem superados como, por exemplo, a 

dificuldade em compreender seus pressupostos; conseguir trabalhar em sala de aula aspectos 

sociocientíficos; romper com a proposta disciplinar da escola; apropriar e aprofundar as 

temáticas abordadas nas aulas e; estimular a participação dos alunos (PÉREZ, et al., 2015). 

Além disso, há a grande quantidade de conteúdos que o currículo de Biologia exige que sejam 

trabalhados e a pouca carga horária que essa disciplina possui no Ensino Médio (SOUZA; 

TEIXEIRA, 2014). Ressaltamos a necessidade de reflexões sobre em que medida o tempo 
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escolar, as disciplinas escolares, os processos avaliativos, os materiais educativos, as 

expectativas dos sujeitos da educação, os recursos disponíveis na escola contribuem para 

práticas CTS no ensino de Biologia. 

Vale acrescentar que quando falamos na Educação CTS, estamos discutindo um 

movimento acadêmico, filosófico, social que teve repercussão em diversas áreas, inclusive no 

campo educacional e que possui algumas limitações como, por exemplo, a polissemia do campo 

CTS no contexto da educação científica, a complexidade das relações CTS que, em alguma 

medida, dificulta sua absorção no contexto educacional (STRIEDER; KAWAMURA, 2017). 

Contudo, a Educação CTS possui contribuições para o ensino de ciências e para a formação 

para a cidadania que não podem ser menosprezadas. Discutiremos algumas destas 

posteriormente.  

Discutir CTS no campo educacional brasileiro configura-se como uma forma de olhar 

para a realidade criticamente (AULER, 2002). Essa visão crítica perpassa pela desmistificação 

de mitos que, segundo este mesmo autor, são construções históricas influenciadas pela ideia de 

neutralidade atribuída à Ciência. São estes os mitos: superioridade do modelo de decisões 

tecnocráticas; perspectiva salvacionista da Ciência e Tecnologia (CT) e; determinismo 

tecnológico.  

Discutir esses mitos é fundamental porque juntos ou separados, não raramente, fazem 

parte de concepções dos professores e estudantes sobre C e T, mesmo que inconscientemente.  

Sobre o modelo de decisões tecnocráticas Auler (2002) explica que a tecnologia 

adquiriu o direito de ser desenvolvida livremente, pois estava relacionada com a Ciência e esta 

por conta da sua “neutralidade” poderia se desenvolver com total liberdade. O advento dessa 

Ciência moderna parte de um contexto no qual era necessário conhecer a verdade que estava 

oculta na natureza e, para desvendá-la, tornou-se preciso a elaboração de um método rigoroso 

e generalizável: o Método Científico. O conhecimento dessa verdade seria capaz de conduzir a 

um bem-estar social, então a Ciência e Tecnologia, consideradas neutras, poderiam ser 

desenvolvidas isentas de empecilhos e sem a participação de pessoas que não fossem 

especialistas e técnicos. Isso porque se considerava que as decisões que envolviam as questões 

científicas e tecnológicas deveriam ser tomadas por pessoas com conhecimentos específicos 

nessas áreas. 

Todavia, conforme explicações desse mesmo autor, a interferência da CT na sociedade 

tomou uma dimensão muito grande e é preciso reconhecer que os especialistas e técnicos não 

são neutros, uma vez que o rumo que as atividades científicas e tecnológicas tomam é 

determinado política, econômica, social e culturalmente. Além disso, a apropriação do 
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conhecimento científico não ocorre de maneira igualitária para todas as diferentes classes 

sociais; os produtos da Ciência e o conhecimento científico não são resultado da lógica mais a 

experiência somente e; “o aparato ou produto tecnológico incorpora, materializa interesses e 

desejos de sociedades ou de grupos sociais hegemônicos” (AULER, 2002, p. 70). 

Diante desses diferentes fatores que influenciam a Ciência podemos observar que não 

há neutralidade na CT, isso torna indispensável a participação social nas decisões sobre o 

desenvolvimento destas. Podemos dizer que só assim será possível deixar de viver em um 

modelo de sociedade no qual as decisões importantes que afetam toda a população são tomadas 

apenas por técnicos e especialistas. 

Sobre a perspectiva salvacionista de CT, pode-se dizer que: 
 

No modelo tradicional/linear de progresso, CT, em algum momento do 
presente ou do futuro, resolverão os problemas hoje existentes, conduzindo a 
humanidade ao bem-estar social. Duas ideias estão associadas a essa 
compreensão: CT necessariamente conduzem ao progresso e CT sempre vem, 
são criadas para solucionar problemas da humanidade, para tornar a vida mais 
fácil (AULER, 2002, p. 106). 

 

Na realidade, as coisas não são bem assim. O autor explica que o desenvolvimento da 

CT, por si só, não é sinônimo de bem-estar social para todos revelando uma série de problemas 

que enfrentamos e que, apesar de todo desenvolvimento científico e tecnológico que temos, 

ainda não foram resolvidos. Isso porque nem todos os problemas tem solução no aumento da 

produção científica e tecnológica. A poluição do ar, por exemplo, é um desses problemas que 

poderiam ser amenizados com o incentivo para a utilização de transporte coletivo, solução 

social e não tecnocientífica. Apostava-se que os transgênicos iriam acabar com a fome do 

mundo, mas não acabaram, pois de fato a CT contribui para aumentar a produção, mas não têm 

poder no que diz respeito a uma distribuição igualitária (AULER, 2002).  Em resumo, é preciso 

considerar, para além do desenvolvimento CT, a existência de questões sociais, organizacionais 

e de interesses variados. 

O terceiro mito a ser superado é o do determinismo tecnológico. Auler explica baseado 

em Gómes (1997) que este mito pode ser definido a partir de duas teses: uma afirma que “(...) 

a mudança tecnológica é a causa da mudança social, considerando-se que a tecnologia define 

os limites do que a sociedade pode fazer”; e outra considera que a “(...) tecnologia é autônoma 

e independentemente das influências sociais” (AULER, 2002, p. 144). 

Conforme explicações do autor, nesse mito está contida a ideia de que o avanço 

tecnológico implica necessariamente em bem-estar social e que, portanto, a tecnologia pode se 

desenvolver livremente, pois ao final resultará em algo que facilitará a vida das pessoas. 
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Todavia o autor ressalta que é importante considerar o fator humano por trás desse 

determinismo tecnológico, que significa a existência de pessoas com interesses pessoais, 

políticos, entre outros, impossibilitando que esse determinismo tecnológico seja realmente 

neutro. 

Ao discutir essas questões é importante que seja considerado o contexto no qual a escola 

está inserida, pois von Linsingen (2007, p. 7, grifo nosso) explica que o Pensamento Latino 

Americano de Ciência, Tecnologia e Sociedade considera a Ciência e a Tecnologia como 

“processos sociais com características específicas e dependentes do contexto onde são 

introduzidas, compartilhando, portanto, a perspectiva CTS de não-neutralidade e não-

universalidade”. 

Assim, é possível ratificar o quão importante e necessária é a aproximação entre os 

pressupostos freirianos e a perspectiva CTS, pois: 

 
Nesta aproximação, considera-se que a busca de participação de 
democratização das decisões em temas sociais que envolvem Ciência-
Tecnologia (CT), objetivo do movimento CTS, contém elementos comuns à 
matriz teórico-filosófica adotada pelo educador brasileiro, já que este defende 
o princípio de que alfabetizar, muito mais do que ler palavras, deve propiciar 
a leitura crítica da realidade (AULER, 2007, p. 9). 
 

Diante desse cenário fica explícita a importância de trabalhar no espaço escolar a partir 

dos pressupostos da Educação CTS. Se considerarmos que a escola tem a função de colaborar 

com a formação dos cidadãos e que o trabalho docente não é neutro, pois segundo Freire (1996) 

pode servir para perpetuar ou desmascarar a ideologia dominante, então nada mais coerente do 

que suscitar junto aos alunos reflexões sobre a criticidade das interações CTS.  

Entretanto, uma reflexão crítica sobre estas interações dificilmente é mediada pelo 

ensino de Biologia, pois este normalmente tem sido marcado por uma perspectiva conteudista, 

na qual são valorizados os conhecimentos científicos, sobretudo em sua dimensão conceitual, 

produzidos e consolidados. Teixeira (2003a) acrescenta que este ensino exige muita 

memorização, é descontextualizado e não dialoga com as outras disciplinas curriculares. 

Esse tipo de ensino, em alguma medida, tem incorporado discussões sobre as relações 

entre C e T como, por exemplo, ao discutir biotecnologia. Todavia, como a escola também 

precisa contribuir com a formação para a cidadania, a inserção de questões sociais que 

possibilitem ao educando refletir sobre sua condição de cidadão é fundamental. 

As questões sociais podem ajudar diretamente na aproximação entre os alunos e o 

conhecimento científico e tecnológico. Na EJA, por exemplo, os alunos necessitam perceber 

em que medida o conteúdo ensinado se relaciona com o cotidiano. Essa relação se torna uma 
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forma não só de aproximar os conteúdos científicos e tecnológicos do educando, como também 

de facilitar a aprendizagem porque os sujeitos dessa modalidade podem assim somar esses 

conhecimentos a outros que foram aprendidos no decorrer das suas vidas e, a partir disso, 

despertarem para uma análise crítica do quanto a Ciência e a Tecnologia estão presentes na 

Sociedade e o que implica não ter acesso a ela e seus produtos. Ao encontro do exposto, Santos 

(1999) defende que o ensino de ciências possui virtudes importantes para a formação dos 

cidadãos e que é preciso fazer um esforço para aproveitá-las de fato. 

 

Um esforço para que a imagem escolar de ciência corresponda, cada vez 
menos, à imagem escolar canónica de uma disciplina neutral e objectiva, 
transmitida de geração em geração - imagem que ignora aspectos funcionais 
e pragmáticos do saber e que surge desligada de questões sociais, filosóficas, 
políticas, económicas e éticas (SANTOS, 1999, p. 2).  
 

A autora supracitada acrescenta que Ciência e Tecnologia precisam fazer cada vez mais 

parte do nosso dia-a-dia, compor debates culturais importantes para a nossa sociedade. Estes 

debates devem ampliar a visão de cultura “para além de conhecimentos e de manifestações em 

áreas tradicionais (literatura, cinema, música, arte etc.) conhecimentos básicos em ciência e 

sobre a ciência e manifestações de algo que marca a nossa realidade social – “a cultura do fazer” 

(SANTOS, 1999, p. 2). 

Sobre CT também ser cultura, a UNESCO afirma que “as democracias devem valorizar 

o desenvolvimento da C&T e prestar-lhe vigoroso apoio, como fonte de progresso social e 

enriquecimento cultural” (UNESCO, 2003, p. 11, grifo nosso). Assim percebemos que o 

avanço social implica em usufruir dos produtos da Ciência e da Tecnologia e que ter acesso à 

cultura vai além de ter condições de ir ao cinema, teatro etc., se relacionando também ao acesso 

aos conhecimentos científico-tecnológico e seus produtos. 

Diante do exposto podemos dizer que a Educação CTS pode ajudar o professor, esteja 

ele em formação inicial ou continuada, a perceber a Ciência como um conjunto de 

conhecimentos que foram produzidos dentro de um contexto social, no qual existem relações 

de influências entre a Ciência, a Tecnologia e a Sociedade.  

2.2.1. O lugar da Educação CTS no Ensino de Biologia 
Ao enfatizarmos a necessidade de o docente, esteja ele em formação inicial ou 

continuada, buscar a compreensão das relações existentes entre C/T/S, almejamos com isso 

chamar a atenção dos professores e das instituições formadoras de professores para uma 

perspectiva que tem conquistado seu lugar no espaço escolar. 
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Um aspecto positivo quanto à concretização da Educação CTS nas escolas é que de uma 

forma ou de outra ela tem começado a entrar nesse espaço por meio dos currículos. Segundo 

Santos (2001): 

 

As reformas dos currículos de ciências têm dado origem a currículos que 
incluem, em maior ou menor extensão, uma enorme gama de modalidades 
CTS. Este fato torna-se evidente em qualquer análise dos currículos atuais, 
mesmo que sumária. Na verdade havendo hoje uma clara opção por um 
sentido inequívoco de mudança nas concepções de ensino das ciências – 
sentido, englobado pela expressão “movimento CTS”, este aponta para várias 
alternativas evolutivas possíveis, ou seja, diverge em múltiplas direções [...]” 
(SANTOS, 2001, p. 52). 
 

No contexto da EJA, Porto (2014) investigou as potencialidades e desafios para ensinar 

Biologia nessa modalidade utilizando o enfoque CTS. Concluiu que apesar de ser necessária a 

superação de alguns obstáculos como, por exemplo, a pouca flexibilidade do currículo e a 

carência na variedade de recursos didáticos, este enfoque é sim viável, se configurando como 

uma possibilidade de abordagem no ensino de Biologia para a EJA capaz de proporcionar a 

participação dos alunos, argumentação, criatividade, senso crítico e discussão de questões que 

envolvem as problemáticas sociais dos sujeitos dessa modalidade. 

Santos (2001) afirma que ao pensarmos na inserção das inter-relações CTS na educação, 

podemos nos deparar com algumas direções que rompem com o ensino baseado na “ciência 

pura” e outras que modificam alguns aspectos deste tipo de ensino, mas sem haver uma ruptura 

completa. A autora destaca três tendências de CTS: CTS, CTS e CTS. 

A tendência CTS é aquela que prioriza a Ciência. Nesta as questões tecnológicas e sociais 

fazem parte do ensino, mas entram para facilitar a compreensão dos conhecimentos científicos. 

Busca evidenciar a importância da Ciência para a Tecnologia, a relevância da Ciência para a 

Sociedade e o quanto a Ciência faz parte da vida dos indivíduos. Há uma tendência na utilização 

da Tecnologia como consequência do fazer científico, sendo que, na verdade, a Tecnologia não 

é necessariamente fruto da Ciência. Além de tudo isso, Santos (2001) explica que nesta 

tendência há uma contribuição no que se refere à consciência tecnológica, pois existe uma busca 

em estimular a reflexão sobre as consequências em um nível pessoal, nacional e mundial dos 

avanços tecnológicos. 

Já a perspectiva CTS possui como referência à Tecnologia. Segundo a mesma autora 

citada anteriormente, nas propostas mais radicais a Tecnologia se justifica como referência 

porque é considerada o motor da Ciência, enquanto que para as mais moderadas tal ponto de 

partida é utilizado com a intenção de fazer uma ponte entre Ciência e Tecnologia. Mas, de modo 
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geral, o foco na Tecnologia é justificado por ela estar associada ao caráter prático do ensino e 

essa praticidade ser considerada de grande importância para a vida cotidiana, considerando que 

vivemos em uma sociedade tecnológica.  

Por fim, a abordagem CTS que possui como eixo central a Sociedade. Nesta são 

utilizados temas, questões sociais para em meio a esses tópicos abordar de que forma Ciência 

e a Tecnologia estão relacionadas. Comumente é utilizada a partir de dois vieses: abordagens 

curriculares ambientais ou abordagens curriculares interculturais. Nas abordagens curriculares 

ambientais a Educação Ambiental é o foco do aspecto social utilizado para a partir de então 

discutir sobre as inter-relações com CT. Já as abordagens curriculares interculturais consideram 

a cultura científica como “parte integrante da cultura geral” (SANTOS, 2001, p. 68). Dessa 

forma os outros tipos de cultura como, por exemplo, a cultura indígena, africana, brasileira entre 

outras, deveriam ser consideradas nesse processo e o professor seria como um “guia turístico” 

apresentando ao aluno outro tipo de cultura, a cultura da Ciência e da Tecnologia. 

Aikenhead (1994) explica que existem diferentes compreensões sobre a natureza de 

CTS e que isto conduziu a elaboração de vários currículos CTS, mas que possuem diferentes 

objetivos e conteúdos a serem trabalhados em sala de aula. E assim, sem a pretensão de avaliar 

ou prescrever um tipo de abordagem CTS, mas para ajudar a esclarecer a Educação CTS, o 

autor citado anteriormente elabora um quadro descritivo denominado de Categorias de ciência 

CTS (Quadro 1). 

O quadro Categorias de ciência CTS é um panorama das formas como o conteúdo CTS, 

ou seja, do quanto uma abordagem CTS é incorporada ao conteúdo tradicional. Assim, no início 

do quadro a abordagem CTS é menor, pois há mais ênfase no conteúdo científico tradicional de 

base conceitual; progressivamente essa abordagem vai ganhando mais espaço, até chegar ao 

final do quadro com a abordagem CTS como foco principal (AIKENHEAD, 1994). 
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Quadro 1. Categorias de Ciência CTS. 
Categorias Descrição Forma de seleção dos 

conteúdos 
 

1. Motivação via 
conteúdo CTS 

O ensino é tradicional, mas para tornar as aulas mais 
interessantes faz-se menção ao conteúdo CTS. A 

avaliação dos alunos não é baseada nas inter-relações 
CTS. 

 
 
 
 
 

Seleção e sequência 
seguem o modelo 

tradicional de ensino. 

 
2. Incorporação casual 

do conteúdo CTS. 

A ciência ensinada ainda é a tradicional, somam-se a 
esse ensino tradicional pequenos estudos CTS como 
anexos do tópico científico estudado. Não há coesão 

entre os temas CTS. A avaliação dos alunos no 
conteúdo CTS é muito superficial. 

 
3. Incorporação 

intencional do 
conteúdo de CTS 

Permanece o tradicionalismo, mas busca-se explorar 
mais os conteúdos CTS e para isso integram aos tópicos 
científicos vários estudos curtos de conteúdo CTS. Os 

conteúdos formam temas coesos. Aumenta a relevância 
do conteúdo CTS no processo de avaliação. 

 
 

4. Disciplinas 
específicas através do 

conteúdo CTS. 

A ciência é organizada por disciplinas e o conteúdo 
CTS atua na organização e sequência dos conteúdos. 
Pode ser parecido com a categoria anterior, mas com 

uma organização e sequência de conteúdos totalmente 
diferentes. Os alunos são avaliados a partir do conteúdo 

CTS, mas a maior proporção ainda é sobre os 
conhecimentos da ciência pura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organização da ciência 
e do conteúdo a partir de 

uma abordagem CTS: 
ponto de partida é o dia-

a-dia do aluno, o 
contexto. 

 
5. Ciências através do 

conteúdo CTS. 

Os conteúdos científicos são trabalhados de forma 
multidisciplinar e quem dita sua organização e 

sequência é o conteúdo CTS. Além dos alunos serem 
avaliados com base na ciência pura também são pelo 

conteúdo CTS, numa proporção maior do que na 
categoria anterior. 

 
6. Ciências com 

conteúdo CTS 

O conteúdo CTS é o foco do ensino. São abordados 
apenas os conteúdos científicos relevantes para 

enriquecer a aprendizagem. Avalição possui mesma 
proporção de conteúdo CTS e ciência pura. 

 
7. Incorporação da 

Ciência com 
conteúdo CTS. 

O conteúdo CTS é o foco do ensino e só os conteúdos 
cientificamente relevantes são mencionados, ou seja, 

não são estudados de forma sistemática. O foco 
principal da avaliação é o conteúdo CTS, uma pequena 

porcentagem desta é destinada para a ciência pura. 
 

8. Conteúdo de CTS 
É estudada uma grande questão tecnológica ou 

social. O conteúdo da ciência é mencionado, mas 
apenas para indicar um link existente com a 
mesma. Os alunos em nenhuma medida são 

avaliados quanto ao conteúdo da ciência pura. 

Fonte: Baseado em Aikenhead (1994, tradução nossa).  

Utilizamos as categorias acima como diferentes níveis de trabalhar em sala de aula a 

partir de uma perspectiva CTS porque compreendemos que uma das principais características 

que difere cada uma das oito categorias descritas por Aikenhead é a quantidade de conteúdo 

que aborde as inter-relações CTS. Os níveis (quantidade) de contemplação da perspectiva CTS 

vão aumentando da categoria um a oito, ou seja, o nível um contempla mais superficialmente 

os conteúdos CTS e o nível oito significa que o ensino tradicional e a ciência pura deixam de 

ser o eixo central do ensino dando lugar a estudos que contemplem majoritariamente as inter-

relações CTS. 

Assim, podemos observar que a Educação CTS pode ser trabalhada a partir de diferentes 

perspectivas. Essa discussão não é simples devido as suas particularidades que envolvem a 
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utilização de um Movimento que não teve sua gênese no campo educacional, mas foi trazido 

para este (SANTOS, 2008). Mesmo assim, por conta de suas características que, de modo geral, 

ressaltam a complexidade das questões sociais que envolvem o desenvolvimento de CT a 

Educação CTS pode ser conectada com a Educação de Jovens e Adultos.  

Tal conexão demanda esforço para acontecer, pois envolve não só a necessidade de 

professores com uma formação adequada tanto para trabalhar com as especificidades da EJA 

quanto para ensinar a partir de uma perspectiva CTS, disponibilidade para romper com os 

métodos tradicionais de ensino como também, segundo Cassab (2008), uma reflexão crítica 

sobre o currículo da escola, sobre a forte estrutura disciplinar adotada e, sobre quanto espaço e 

tempo a escola dedicará às discussões que devem ocorrer de forma democrática contemplando, 

por exemplo, as problemáticas da desigualdade social, supressão de direitos, entre outras. 

Ainda sobre os desafios de ensinar Ciências (Biologia, Física e Química) na EJA a partir 

de uma perspectiva CTS, Muenchen e Auler (2007b) apontam que é preciso trabalhar na:  

 
a) superação do reducionismo metodológico, ou seja, ao professor atribui-se 
o papel de “vencer programas”; b) o trabalho interdisciplinar; c) suposta 
resistência dos alunos à abordagem temática; e d) desenvolvimento de temas 
polêmicos que envolvem conflitos/contradições locais (MUENCHEN; 
AULER, 2007b, p. 424). 

 
Os autores supracitados esclarecem o quanto estes desafios contêm uma série de outras 

barreiras a serem superadas como, por exemplo, a ideia que os docentes possuem de que a 

inserção de questões sociais contemporâneas nas aulas de ciências é uma questão metodológica 

e não curricular, expressando assim pouca compreensão sobre o currículo escolar e o quanto 

mudanças neste implicam também em modificações no processo de ensino e aprendizagem. 

Também explicam que a abordagem de temas locais controversos nem sempre é bem aceita 

porque os alunos expressam temer que as autoridades/opressores envolvidos nessas polêmicas 

saibam que elas estão sendo discutidas na escola.  

Muenchen e Auler (2007a) explicam que a interdisciplinaridade se configura como um 

desafio devido à dificuldade que os docentes possuem em conseguir que outros colegas queiram 

realizar esse trabalho em conjunto e, principalmente, por conta da falta de tempo em comum 

com outros professores para fazer o planejamento das aulas. Quanto à resistência dos alunos à 

abordagem temática, os autores explicam que há no professor uma pseudoverdade de que o 

aluno toma como parâmetro o ensino regular e por isso não aceitam um ensino que não seja 

tradicional, quando na realidade essa resistência pode ocorrer no início, mas os alunos 

posteriormente gostam do ensino a partir de temas e participam mais da aula. Para os autores, 
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“talvez a resistência maior seja do próprio professor. Ou seja, a suposta resistência dos alunos 

é usada para justificar a não mudança” (MUENCHEN; AULER, 2007a, p. 9). 

Ou seja, ensinar ciências na EJA a partir de uma perspectiva CTS requer não só 

mudanças estruturais em toda a educação nesta área, mas também o reconhecimento dos 

educandos sobre a necessidade de libertação da condição de oprimido e do encorajamento 

docente para apoiar ativamente uma mudança curricular. Além disso, é preciso considerar até 

que ponto o regime e carga horária atuais de trabalho oferecidas aos docentes possibilitam que 

estes tenham disponibilidade para atender a demanda de tempo para estudo e preparação que 

um currículo CTS exige. Assim como a EJA, a Educação CTS esbarra em questões estruturais 

do próprio sistema educacional e de produção capitalista. 

Soma-se ao exposto o fato da EJA também ser uma área complexa cuja estrutura 

organizacional, forma de atuação docente, público alvo é muito diferente do que é atendido no 

ensino dito regular, sobre o qual temos mais informações referentes aos processos de ensino e 

aprendizagem, uma vez que é muito mais contemplada nos cursos de formação inicial. Como 

para discutir a educação na EJA são necessários parâmetros específicos para a mesma, é 

fundamental que esta modalidade seja contemplada na formação inicial de professores.  Mas, 

ainda assim, a relação Educação CTS – EJA é possível, pois sabemos que, de fato, trabalhar 

nessa modalidade requer que seu público perceba as aproximações existentes entre os conteúdos 

de CT e a sociedade na qual eles estão inseridos como uma forma de facilitar o processo de 

ensino e aprendizagem. 

Para além destas questões, o vínculo entre CTS e EJA também se configura como uma 

forma de a escola sensibilizar os sujeitos politicamente rumo à construção de uma sociedade 

verdadeiramente democrática na qual os cidadãos o são não porque nasceram em um país e são 

contemplados por sua Constituição, mas porque aprenderam a exercer a cidadania por meio da 

compreensão das relações existentes entre sujeito, conhecimento e poder. 

O Ensino de Biologia, foco desta pesquisa, possui muitas questões a serem 

problematizadas como, por exemplo, a superação do ensino conteudista, a necessidade de tornar 

a Biologia mais interessante na escola por meio da aproximação do aluno com essa área que 

possui vários nomes diferentes e complexos, entre outras dificuldades que em alguma medida 

estão presentes nas mais diversas modalidades de ensino, inclusive na EJA. Um ensino de 

Biologia baseado em discutir as inter-relações existentes entre C/T/S pode ser uma forma de 

iniciar o processo de superação desses entraves no contexto da EJA. 

Todavia, constatamos que são pouquíssimos os trabalhos que agregam CTS, ensino de 

Biologia e a EJA ao mesmo tempo. Realizamos para essa pesquisa um levantamento nas 
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revistas online, em português, com qualis A1 e A2 na área de ensino, no quadriênio 2013-2016, 

respectivamente, cujos títulos continham o termo “ciência(s)” como referência às Ciências da 

Natureza (Biologia, Física e Química; abordamos as de Biologia). Enquadraram-se nestes 

critérios as seguintes revistas: Ciência e Educação; Ciência e Cultura; Revista Brasileira de 

Pesquisa em Educação em Ciências. Mais as revistas: Ensaio: Pesquisa em Educação em 

Ciências; Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia; Anais da Academia 

Brasileira de Ciências; ARETÉ - Revista Amazônica de Ensino de Ciências; Interfaces 

Cientificas – Educação; Investigações em Ensino de Ciências; RENCIMA - Revista de Ensino 

de Ciências e Matemática; Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia; Revista de 

Educação, Ciências e Matemática; e SEMINA: Ciências Biológicas e da Saúde. Analisamos 

título, resumo e palavras-chave para encontrar trabalhos sobre EJA, CTS e Biologia 

concomitantemente. 

Juntando todas as edições das 13 revistas listadas acima encontramos apenas 56 

trabalhos sobre a EJA. Destes, um que discute o ensino de Biologia na EJA a partir de uma 

perspectiva CTS, foi publicado na revista Investigação em Ensino de Ciências, no ano de 2016, 

com autoria de Porto e Teixeira. É um trabalho que explica os resultados da aplicação de uma 

sequência didática na EJA e de quais formas ocorreu a articulação da tríade CTS neste processo, 

trazendo como parte de suas conclusões que é possível ensinar biologia na EJA e que é 

importante dar atenção aos aspectos socioeconômicos (PORTO; TEIXEIRA, 2016). 

No banco de teses e dissertações da CAPES, usamos como termo de busca: EJA e 

Educação de Jovens e Adultos. Apenas 1 em 270 trabalhos contemplava ao mesmo tempo CTS, 

EJA e o ensino de Biologia. Esta dissertação foi desenvolvida por Porto (2014) e se intitula: “O 

ensino de Biologia na Educação de Jovens e Adultos (EJA) por meio do enfoque Ciência-

Tecnologia-Sociedade (CTS): análise de uma proposta desenvolvida”. 

Além desses, também realizamos uma busca no maior evento em ensino de Biologia do 

Brasil, o Encontro Nacional em Ensino de Biologia (ENEBIO). Pesquisamos entre os anos de 

2005 a 2016, compreendendo do I ao VI ENEBIO e entre todos os trabalhos que foram 

apresentados apenas um versava sobre o ensino de Ciências/Biologia na EJA e mostrava a 

presença das relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade em uma aula desenvolvida nesta 

modalidade. Esta pesquisa de Lyra et al. (2012) é intitulada “Os três momentos pedagógicos na 

Educação de Jovens e Adultos da rede municipal de educação de Goiânia – o conteúdo da 

dengue: Problematização”. 

Para deixar ainda mais evidente o quanto a EJA é pouco contemplada nas pesquisas em 

Educação em Ciências, destacamos o trabalho realizado por Teixeira e Megid Neto (2017) que 
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fizeram um levantamento sobre as dissertações e teses produzidas no Brasil na área de ensino 

de Biologia entre os anos de 1972 e 2011. Os resultados demonstraram que dos 1000 trabalhos 

catalogados apenas 18 tinham como objeto de estudo a EJA e que, diante disso, é importante 

ressaltar que essa modalidade comumente “representa o único espaço de inserção de jovens e 

adultos na cultura científica. Assim, é urgente reverter essa reduzida atenção que está sendo 

dispensada a essas faixas de escolarização” (TEIXEIRA; MEGID NETO, 2017, p. 536). 

Assim enquanto a Educação de Jovens e Adultos não recebe a atenção necessária das 

universidades por parte dos pesquisadores e dos próprios licenciandos que raramente estagiam 

na EJA, do poder público e das grandes associações de ensino do país como, por exemplo, a 

ABRAPEC (Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências) e a SBEnBio 

(Associação Brasileira de Ensino de Biologia), os discentes continuam a enfrentar dificuldades 

para lecionar nessa modalidade.  

Ao se tornar professor a partir de uma formação inicial que não discute essa modalidade, 

nada mais natural que ao ensinar para o público da EJA o docente possua diversas dificuldades 

em promover um ensino crítico e que colabore para formação cidadã dos alunos.  Tudo pode se 

tornar mais um fator que dificulta o árduo trabalho do docente, inclusive o livro didático que 

por conta das suas diferenças em comparação ao do ensino dito regular, com o qual os 

educadores estão acostumados, acaba se configurando como mais um elemento dificultador do 

trabalho docente. 

2.3. Reflexões sobre o Livro Didático 
O livro didático (LD) é um recurso que desempenha papel importante no processo de 

ensino e aprendizagem, constituindo-se como um material de apoio tanto para o professor 

quanto para o aluno. Quando se trata de recurso impresso o LD, comumente, é o único 

disponível nas escolas públicas do Brasil, o que lhe atribui um caráter de recurso básico para 

professores e alunos (SIGANSKI; FRISON; BOFF, 2008). 

Além do exposto, para enfatizar a importância desse recurso não podemos deixar de 

ressaltar que: 

 
[...] o conceito de livro didático atualmente ultrapassa a ideia de um objeto 
material que auxilia o professor na dinâmica de ensino em sala de aula, sendo 
o mesmo considerado como um agenciador de conhecimentos capaz de 
induzir e provocar no aluno a aprendizagem e assim estimular o 
desenvolvimento do senso crítico (SANTOS; MARTINS, 2011, p. 28). 
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É importante ressaltar que existe uma intencionalidade que direciona a elaboração de 

um LD e ela se traduz na seleção dos conteúdos, em sua organização, nas discussões que 

possibilita e nas que silencia. Isso põe em evidência a necessidade de lembrar que “[...] 

determinados discursos podem se tornar hegemônicos, operando como meio de dominação, 

favorecendo determinadas perspectivas e representando ou excluindo alguns grupos sociais de 

uma dada comunidade discursiva” (MARTINS; GOUVÊA; VILANOVA, 2012, p. 24). 

A partir de sua importância e conceito podemos observar que o LD é um recurso que de 

uma forma direta ou indireta pode colaborar com a formação para a cidadania. Por ser tão 

fundamental é que julgamos necessário conhecer um pouco mais sobre este recurso e isso 

perpassa pelo conhecimento da história do livro didático no Brasil. 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) nos conta a história do 

LD e ela está diretamente relacionada ao Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Tudo 

começa em 1929, quando o Estado cria o Instituto Nacional do Livro (INL) responsável por 

legislar sobre a política do LD no Brasil. Em 1938 instituiu-se uma política para legislar e 

controlar o processo de produção e circulação do LD com a criação da Comissão Nacional do 

Livro Didático (CNLD); 1971 foi o ano no qual o INL criou o Programa do Livro Didático para 

o Ensino Fundamental (Plidef) e as unidades federadas passaram a destinar parte de sua verba 

para o Fundo do Livro Didático. Em 1976 o INL é extinto e o programa do LD se torna 

responsabilidade da Fundação Nacional do Material Escolar (Fename) que, por conta da 

dificuldade em abranger todos os alunos, excluiu o ensino municipal do programa (BRASIL, 

2012). 

A história continua e, em 1985, o Plidef é substituído pelo Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD) que trouxe consigo algumas modificações, tais como: 

 
Indicação do livro didático pelos professores; Reutilização do livro, 
implicando a abolição do livro descartável e o aperfeiçoamento das 
especificações técnicas para sua produção, visando maior durabilidade e 
possibilitando a implantação de bancos de livros didáticos; Extensão da oferta 
aos alunos de 1ª e 2ª série das escolas públicas e comunitárias; Fim da 
participação financeira dos estados, passando o controle do processo decisório 
para a FAE e garantindo o critério de escolha do livro pelos professores 
(BRASIL, 2012, p. 1). 
 

Os avanços continuaram e, entre 1993 e 1994, é publicada a Definição de Critérios para 

Avaliação dos Livros Didáticos (BRASIL, 2012, p.2).  

Até então os livros eram destinados à área de alfabetização e somente em 1996 a área 

de Ciências passa a ser contemplada. Com o passar do tempo, livros de outras disciplinas 

também começaram a ser entregues pelo programa. 
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Em 2003, com a Resolução CD/FNDE nº. 38, de 15/10/2003, é instituído o Programa 

Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLDEM). No ano de 2007 o Programa 

Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos (PNLA), com o objetivo 

de alfabetizar e escolarizar pessoas com 15 anos ou mais, distribuiu, a título de doação, livros 

às entidades parceiras do Programa Brasil Alfabetizado (PBA). Em 2009, o Programa Nacional 

do Livro Didático para Educação de Jovens e Adultos (PNLD EJA) foi regulamentado para o 

provimento de LD para as instituições parceiras do PBA e para as escolas federais, municipais, 

estaduais e do Distrito Federal com o ensino fundamental da modalidade EJA, além de outros 

avanços referentes às demais modalidades de ensino. Apenas em 2011 o PNLD começou a fazer 

a distribuição de forma integral para o ensino médio e os diferentes eixos da EJA (BRASIL, 

2012). 

Ainda segundo o FNDE, nos anos seguintes à universalização do LD continuou e teve 

o acréscimo de avanços tecnológicos como, por exemplo, agregação de DVD, vídeos, jogos 

eletrônicos educativos, simuladores, infográficos, entre outros (BRASIL, 2012). 

A essencialidade de tais progressos é facilmente compreensível, uma vez que vivemos 

em um mundo com uma presença marcante de produtos tecnológicos. Porém, mesmo com a 

forte concorrência destes “[...] o livro continua sendo o mais fiel aliado do professor e um 

recurso imprescindível para os alunos” (VERCEZE; SILVINO, 2008, p.87). Isso pode estar 

associado ao elevado grau de confiabilidade que o LD possui para a população, pois por mais 

que os produtos tecnológicos forneçam informações e diferentes formas de apresentação dos 

conteúdos ainda não são considerados muito seguros, havendo a necessidade de selecionar o 

que é verdadeiro em meio às informações falsas. Já o LD por estar na escola e pelo processo de 

seleção ao qual é submetido, normalmente é considerado confiável, por mais que seja 

necessário um olhar crítico sobre o mesmo. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que esse olhar deve exceder uma análise sobre a 

veracidade das informações, uma vez que o livro traz consigo questões ideológicas que 

envolvem desde os autores até os professores que os selecionam. Martins e colaboradores 

(2012) explicam que: 

 
O texto do livro didático não é a simples adaptação do texto científico para 
efeito do ensino escolar, exclusivamente por meio de transposições didáticas 
de conteúdos de referência. Ele reflete as complexas relações entre Ciências, 
cultura e sociedade no contexto da formação de cidadãos e se constitui a partir 
de interações situadas em práticas sociais típicas do ensino na escola 
(MARTINS; GOUVÊA; VILANOVA, 2012). 
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Se referindo especificamente ao LD de Ciências, as autoras argumentam que esse sofre 

ainda influências de setores sociais que estabelecem os limites e possibilidades de estruturação 

dos textos que o compõem (Figura 1). 

 

Figura 1. Esquema de algumas esferas reguladoras do livro didático de Ciências. 

 

Fonte: Martins; Gouvêa; Vilanova (2012, p. 58). 
 

Outro fator que também precisa ser considerado, pois influencia no processo de ensino 

e aprendizagem, é a adequação dos conteúdos desse recurso às características dos educandos, 

uma vez que “[...] o livro é direcionado para um público específico. Assim, ele deve contemplar 

os conteúdos da área de conhecimento de forma correta e acessível ao nível e faixa etária dos 

estudantes [...]” (SIGANSKI; FRISON; BOFF, 2008, p. 8). 

Nesse contexto, quando pensamos em “público específico” e “faixa etária dos 

estudantes”, inevitavelmente lembramos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que é uma 

modalidade de ensino que possui um público com diversas especificidades, entre elas a 

diferença de faixa etária de seus educandos alocados, não raramente, na mesma sala. No 

contexto do LD, vale ressaltar, além dessas questões, o fato de que somente há 

aproximadamente oito anos existe um programa de LD específico para a EJA. Assim, achamos 

relevante tecermos algumas reflexões sobre o livro dessa modalidade de ensino, com foco na 

área de Biologia. 

2.3.1. Reflexões sobre o Livro da EJA 

Ao oficializar a Educação de Jovens e Adultos como uma modalidade de ensino a LDB 

de 1996 tornou ainda mais importante e necessário o desenvolvimento de pesquisas que 

discutam a educação de pessoas jovens e adultas. Martins e colaboradores (2012) explicam que 

também houve um aumento na busca por essa modalidade de ensino e, com isso, os 

pesquisadores, professores e outros profissionais desta área se deparam com uma nova 

realidade, pois “[...] as diferentes disciplinas devem agora pensar sobre como a formação de 
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professores, os currículos e os materiais educativos podem contemplar as necessidades dos 

estudantes da EJA em toda a sua diversidade” (MARTINS; GOUVÊA; VILANOVA, 2012, p. 

55). As autoras ressaltam que, apesar desta necessidade, no que se refere à área da educação em 

Ciências ainda são raras as pesquisas que articulam as demandas da EJA com o currículo e a 

didática, além de discutir como produzir e utilizar os materiais destinados a esta modalidade. 

O livro didático da EJA é especificamente formulado para essa modalidade de ensino, 

porém o discente que desconhece as particularidades do seu público e as formas de organização 

do conteúdo pode acabar subutilizando esse material, transformando-o em uma ferramenta 

secundária para ensinar. Isso porque o professor pode não conseguir compreender a razão pela 

qual o livro está estruturado de uma forma diferente da comumente utilizada no ensino dito 

como regular, com o qual ele normalmente tem mais experiência. Vale ressaltar que essa falta 

de contato com a modalidade EJA inicia-se ainda na formação inicial, quando os alunos tendem 

muito mais a realizar o estágio em turmas ditas regulares que nessa modalidade (SANTOS; 

JESUS; PRUDÊNCIO, 2016). 

Diante dessa barreira, nada mais natural que o educador tenha preferência por não 

utilizar este recurso optando por outro com o qual ele esteja mais familiarizado, mesmo que por 

muitas vezes esse não seja um material específico para o público da EJA.  

Nos dias atuais produzir um livro específico para a EJA é um desafio muito grande, pois 

é uma modalidade que possui um público significativamente diverso, cujas particularidades 

precisam ser consideradas. Assim, tratando especificamente do livro de Ciências, sobressai a 

necessidade de refletir crítica e profundamente sobre “[...] quais seriam as prioridades em 

termos de conteúdo? Que abordagens garantiriam uma educação plena aos estudantes jovens e 

adultos? E mais importante: o que pode ser considerado como uma educação em Ciências plena 

para este público?” (MARTINS; GOUVÊA; VILANOVA, 2012, p. 57). 

Sobre os conteúdos biológicos do livro da EJA, Morais (2009, p. 2) afirma que alguns 

são trazidos de forma “compactada e restrita”, mas isso não é de causar surpresa, posto que os 

conteúdos de Biologia são bastante complexos, requerem extensas explicações, normalmente 

acompanhadas de figuras e/ou esquemas e, portanto, precisariam de mais espaço do que há hoje 

no livro de Ciências da Natureza da EJA. Outra questão é a tendência de tomar como referência 

para a EJA o ensino dito como regular, promovendo um distanciamento entre o livro e as 

necessidades educacionais dos sujeitos dessa modalidade, fato comprovado por Martins e 

colaboradores (2012): 
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O problema, a nosso ver, recai no papel normatizador que os livros didáticos para o 
ensino regular assumem na Educação Básica no Brasil, nas suas diferentes 
modalidades. No caso da educação de jovens e adultos isso pode ser contraproducente 
por uma série de razões, como por infantilizar (e constranger) os estudantes adultos, 
por apresentar conteúdos pouco relevantes e desarticulados da realidade de vida e da 
faixa etária dos sujeitos e principalmente, por reproduzir as abordagens e práticas 
da escola que um dia os excluiu (MARTINS; GOUVÊA; VILANOVA, 2012, 
p. 63).  

 
Assim, ao invés de discutimos a compactação e necessidade de mais espaço para a 

Biologia no LD da EJA, nossa atenção deveria estar voltada para a importância de discussões 

sobre um currículo e diretrizes específicas para essa modalidade, de maneira tal que fique 

evidente a seleção de conteúdos que atendam às suas demandas, deixando de adotar o ensino 

dito regular como parâmetro para avaliarmos o livro e/ou o ensino da Biologia na EJA. Tomar 

a EJA como seu próprio parâmetro permite que ela não ocupe sempre o lugar do “menos” 

(menos tempo para a disciplina, menos conteúdo etc.) como normalmente ocorre quando, 

injustamente, esta é comparada com o ensino dito regular, que não é apropriado para atender as 

demandas desse público. 

Nesse sentido, a abordagem das Ciências no livro de Biologia na EJA precisa considerar 

que “a Ciência é mais do que seu conteúdo: é prática social. Enquanto tal caracteriza-se por ser 

um empreendimento coletivo, organizado em torno de procedimentos, formas de interação, 

comunicação, avaliação e organização institucional particulares” (MARTINS; GOUVÊA; 

VILANOVA, 2012, p. 20). 

Toda essa problematização em torno do livro da EJA é importante porque esse material 

é direcionado a um público que, de modo geral, ou está há muitos anos sem estudar e/ou 

apresenta dificuldades de aprendizagem, o que se configura como um fator dificultador para 

que o professor explore significativamente o potencial do livro, tornando as reflexões sobre a 

adequação deste recurso para este público ainda mais necessárias. 

Estamos cientes de que o livro didático, seja da EJA, seja do ensino dito regular, não 

deve ser o único recurso utilizado pelo professor, que deve buscar outros títulos, livros 

paradidáticos, realizar a assinatura de um jornal e fazer um aprofundamento do conteúdo 

presente no livro, ou ainda estimular os alunos a produzirem seu próprio livro, podendo depois 

ser apresentado para os colegas ao final do ano letivo, conforme explicação presente na 

Proposta Curricular para a EJA (BRASIL, 2002). 

Porém, na realidade nem sempre as condições de trabalho oferecidas aos professores 

possibilitam que estes tenham tempo para recorrer a tantas outras fontes para aprofundar o 

conteúdo do livro, além de atualizá-lo e adequá-lo ao contexto da sua turma de EJA, pois como 
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Day (2004) assinala para muitos profissionais a docência pode ser comparada a um trabalho de 

operário no qual eles não possuem tempo nem para respirar. 

Assim, é fundamental problematizar a abordagem do conteúdo biológico no livro de 

Ciências da Natureza de modo que possamos caminhar rumo ao melhoramento deste recurso 

tão utilizado pelo professor e também pelos discentes. Além disso, Martins e colaboradores 

(2012, p. 26) explicam que pesquisas sobre o livro de Ciências são uma possibilidade de 

caracterizar a heterogeneidade presente no discurso sobre a Ciência no espaço escolar, “[...] 

esclarecendo pontos de tensão, conflito, ou cooperação entre as diferentes vozes que tecem este 

discurso”. 

Apesar de ser uma temática importante, como foi possível perceber nos levantamentos 

dos tópicos anteriores, o livro de Ciências Naturais da EJA tem sido esquecido pelos 

pesquisadores e a análise deste a partir de uma perspectiva CTS é praticamente inexistente. Tal 

fato ressalta ainda mais a importância de investigações sobre em que medida o LD da EJA pode 

contribuir para que os objetivos do ensino de Ciências Naturais sejam alcançados, pois um 

deles, segundo a Proposta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos é que o aluno da 

EJA possa “compreender a ciência como um processo de produção de conhecimento e uma 

atividade humana, histórica, associada a aspectos de ordem social, econômica, política e 

cultural” (BRASIL, 2002, p. 77).  

A partir desses objetivos podemos considerar que a abordagem dos conteúdos de 

Biologia no livro da EJA busca possibilitar a problematização da produção do conhecimento 

científico e suas relações com a sociedade, assim como o entendimento de que os produtos da 

Ciência não só se relacionam, mas também são oriundos dessa relação entre Ciência e 

Sociedade.  

Diante da importância de uma educação para a cidadania e da consciência de que o 

exercício desta está relacionado a discussões de questões científicas e tecnológicas que estão 

presentes nos mais diversos ramos que constituem a sociedade (político, econômico etc.), uma 

aproximação entre EJA e a Educação CTS, com suas adequações para a América-Latina, pode 

ser um dos caminhos para que a mudança aconteça. 

Apesar de discutirem questões relacionadas somente ao livro didático de Ciências, 

estendemos as reflexões de Megid Neto e Fracalanza (2003) para o livro de Biologia, 

concordando com os autores quando discutem que o livro didático de Ciências:  
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[...] deve considerar explícita ou implicitamente as concepções de Ciência, de 
Ambiente, de Educação, de Sociedade, das relações entre 
Ciência/Tecnologia/Sociedade, entre tantas outras concepções de base 
pertinentes ao campo da Educação em Ciências, as quais determinam a própria 
concepção de livro didático e de sua relevância educacional (MEGID NETO; 
FRACALANZA, 2003, p. 148).  
 

Assim, ao pensar na discussão das relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade na 

EJA, é possível que a perspectiva da Educação CTS, utilizada dentro do contexto biológico, 

possa favorecer essa problematização. Isso porque a Biologia traz consigo temas que estão 

incutidos na sociedade (células tronco, início da vida, saúde e corpo humano, questões 

ambientais, biotecnologia, transgênicos, entre outros) e, às vezes, pode ser difícil para o 

educando sozinho perceber as questões políticas, econômicas, de interesses e valores que estão 

por trás desses assuntos muitas vezes comuns no cotidiano. 

Enfim, essa aproximação entre o ensino de Biologia e os educandos é um fator que tem 

muito a contribuir para que os discentes possam compreender os diversos aspectos inerentes à 

vida (biológica e social) que podem ser contemplados por meio dessa disciplina e com o auxílio, 

também, do livro didático. 
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3. Caminho Metodológico 

3.1. Características da Pesquisa 
Esta pesquisa disponibiliza informações sobre qual perspectiva da Educação CTS pode 

ser encontrada em um livro didático da EJA, com uma avaliação atrelada à concepção docente 

sobre CTS, além de discutir em que medida esse recurso é útil no cotidiano do docente, tendo 

como foco de análise a disciplina Biologia. 

Um dos aspectos que vale ser ressaltado deste trabalho é que a análise do livro didático 

que trouxemos não é exclusiva das pesquisadoras, uma vez que ela também contempla as 

considerações dos professores entrevistados sobre o tema. Isso porque não desejávamos 

analisar o LD sem ouvir os docentes e suas concepções sobre as inter-relações CTS. 

Esta pesquisa é classificada como analítica e descritiva, pois, segundo Gil (2002), possui 

como propriedade principal descrever as características do objeto de estudo. Neste caso, a partir 

de uma perspectiva CTS descreveremos um livro de Ciências da Natureza da EJA, área de 

Biologia.  

A abordagem dessa pesquisa é do tipo qualitativa, pois se caracteriza por: 

[...] aprofundar a compreensão dos fenômenos que investiga a partir de uma 
análise rigorosa e criteriosa desse tipo de informação. Não pretende testar 
hipóteses para comprová-las ou refutá-las ao final da pesquisa; a intensão é a 
compreensão, reconstruir conhecimentos existentes sobre os temas 
investigados (MORAES; GALIAZZI, 2007, p.11). 

Em concordância com os autores, buscamos com nossa pesquisa levar o leitor à 

compreensão da relação entre o professor de Biologia da EJA, o livro didático e a Educação 

CTS e, assim, expressar as perspectivas dos sujeitos, uma das características das pesquisas 

qualitativas também explicadas por Lüdke e André (1986). 

3.2. Objeto da pesquisa 
Nosso objeto é o livro de Ciências da Natureza e Matemática da EJA. Este recurso 

pertence à coleção Viver e Aprender, tendo como título: Ciência, transformação e cotidiano - 

volume de ciências da natureza e matemática.4 A editora do livro no PNLD EJA caracteriza 

                                                             
4SCRIVANO, C. N.; OLIVEIRA, E. R. de.; LISBÔA, J. C. F.; CARNEIRO, M. C. C. da C.; CASTILHO JÚNIOR, 

M.; GORSKI, R. Ciência, transformação e cotidiano: ciências da natureza e matemática ensino médio: 

Educação de Jovens e Adultos.  1. ed. Editora: Global, ano: 2013.  
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esse volume de Ciências da Natureza e Matemática como multisseriado e interdisciplinar, 

possuindo como componente curricular quatro disciplinas: Química, Física, Biologia e 

Matemática, cuja proposta de ensino foi elaborada especificamente para a EJA (BRASIL, 

2014). 

Esse livro não se caracteriza como um resumo do Ensino Médio, pois possui atividades 

e conteúdos que foram elaborados em conformidade com as experiências de vida dos sujeitos 

da EJA, que de acordo com o PNLD EJA 2014 contemplam “[...] o mundo do trabalho, os 

conhecimentos acumulados sobre si mesmos e sobre os outros, a prática social. Ao mesmo 

tempo, há discussões sobre temas que estimulam o pleno exercício da cidadania” (BRASIL, 

2014, p. 217). 

Quanto à sua estrutura interna o livro é organizado em três etapas, cada uma com dois 

capítulos. A primeira etapa possui as unidades denominadas “Energia e Consumo”; 

“Matemática e Vida Cotidiana”. Na segunda etapa as unidades são: “Ambiente e Saúde”; “A 

Matemática Resolvendo Problemas”. Na última, as unidades possuem como título “Ciência e 

Produção” e “Formas e Medidas”. Todas as unidades possuem capítulos com componentes 

curriculares referentes ao volume.  Os capítulos apresentam exercícios intitulados: Ler imagem 

ou gráfico, Pesquisar, Aplicar conhecimentos, Debater, Para refletir. Os três primeiros tipos de 

exercícios são, de modo geral, elaborados possuindo como plano de fundo uma questão social 

que o educando irá responder utilizando algum conhecimento científico. Já as duas últimas, em 

síntese, apontam uma questão polêmica envolvendo as inter-relações C/T/S. Consideramos 

todas as modalidades de exercícios como uma proposta de avaliação.  

Para a presente pesquisa analisamos todos os capítulos de Biologia das três etapas 

presentes no livro. 
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Figura 1–Primeira página do sumário do livro Ciência, transformação e cotidiano - volume de 

ciências da natureza e matemática. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraído de: Brasil, 2014. 
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Figura 2– Segunda página do sumário do livro Ciência, transformação e cotidiano - volume de 

ciências da natureza e matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraído de: Brasil, 2014. 
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3.3. Conhecendo os participantes da pesquisa 
Foram convidados a participar da pesquisa todos os professores licenciados em Ciências 

Biológicas que ensinam a disciplina Biologia nas escolas públicas do município de Ilhéus, 

localizadas na área urbana e que não fazem parte do sistema carcerário5. As escolas deveriam 

possuir o Eixo Temático VII6 da modalidade de ensino EJA em qualquer um dos turnos. Além 

disso, essas escolas deveriam possuir o livro específico da EJA, nosso objeto de estudo. Outro 

critério de inclusão foi que o professor utilizasse o livro de alguma forma, mesmo que em 

conjunto com outros recursos, posto que a necessidade de conhecer a concepção do docente 

sobre as inter-relações CTS está diretamente relacionada com a nossa compreensão do 

julgamento que ele faz da perspectiva CTS no livro.  

Os professores participantes da pesquisa tiveram seus nomes trocados por outros nomes 

fictícios. Como uma forma de agradecer e homenageá-los pela colaboração decidimos utilizar 

o nome de importantes educadores para o Brasil: Paulo Freire, Anísio Teixeira, Fernando 

Azevedo, Lourenço Filho, Darcy Ribeiro. 

Apesar de serem oito professores de Biologia atuando nas escolas de Ilhéus, somente 

cinco puderam participar da pesquisa, pois dois professores não se encaixaram nos critérios de 

inclusão: um deles, apesar de ensinar Biologia, era formado em Matemática e o outro nunca 

havia utilizado livro específico para essa modalidade; o terceiro docente não pôde participar da 

pesquisa por questões pessoais. 

Como se trata de uma pesquisa realizada com seres humanos, o projeto foi submetido e 

aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com seres Humanos7 e todas as suas recomendações 

foram acatadas.  

3.4. Metodologia de coleta de dados do livro e das entrevistas 
As entrevistas foram realizadas no período de novembro de 2016 a março de 2017, em 

horários convenientes para os participantes, que escolheram que elas fossem realizadas nas 

escolas onde trabalham. 

A entrevista foi o método escolhido para captar a percepção dos participantes sobre o 

tema em estudo, pois, segundo Lüdke e André (1986, p. 40), possibilita a interação entre os 

                                                             
5 Uma das escolas com o Eixo VII do município de Ilhéus possui um anexo no presídio da cidade. Todavia não 
fez parte da pesquisa. 
6Escolhemos esse eixo porque nele é contemplado o Ensino de Biologia. 
7 CAAE 57401916.0.0000.5526 
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indivíduos, permitindo “[...] correlações, esclarecimentos e adaptações que a tornam 

sobremaneira eficaz na obtenção das informações desejadas”. 

O tipo de entrevista utilizada foi a semiestruturada que possui um roteiro (Apêndice A) 

como base, mas o pesquisador não é obrigado a segui-lo à risca, podendo fazer adaptações no 

decorrer da entrevista quando estas são necessárias. Consideramos esse um aspecto positivo, 

pois em alguns momentos foi preciso fazer uma releitura das questões com a finalidade de 

expressarmos melhor o que queríamos saber, permitindo assim, que as respostas fossem as mais 

completas possíveis. Todas as entrevistas realizadas foram gravadas em áudio, transcritas 

posteriormente na íntegra8 (Apêndice B) e analisadas. 

Também solicitamos o livro didático utilizado nas escolas participantes. Após a coleta 

percebemos que o Estado padroniza o livro da EJA distribuído nas escolas, ou seja, todas 

utilizavam o mesmo livro. A análise do livro de Ciências da Natureza foi feita somente nos 

conteúdos referentes ao ensino de Biologia. Esse livro possui onze capítulos específicos para a 

disciplina Biologia, na etapa um são os capítulos três, cinco, oito e onze; na etapa dois: cinco, 

oito e onze e; na etapa três os capítulos: três, seis, nove e onze. Todos foram analisados. 

3.5. Metodologia de Análise dos Dados 
Foram analisadas todas as entrevistas, juntamente com os onze capítulos do livro 

buscando descrever: o tipo de perspectiva CTS que está presente neste recurso e a crítica 

docente sobre o material quanto à abordagem dos aspectos biológicos. Para tanto, utilizamos 

como base a metodologia de Análise Textual Discursiva (ATD) de Moraes e Galiazzi (2007). 

A análise da ATD é feita sobre um corpus, que se caracteriza como o conjunto de 

documentos que serão utilizados para a obtenção de dados, sendo que estes podem ter sido 

produzidos especificamente para a pesquisa e/ou elaborados com outras finalidades, porém, 

escolhidos pelo pesquisador como objeto de pesquisa. Esta pesquisa possui como corpus: as 

entrevistas, que foram elaboradas para o presente trabalho e os textos do Livro Didático, que se 

enquadram no segundo tipo de corpus. 

A ATD prevê a análise feita em três etapas: desmontagem dos textos (unitarização), 

estabelecimento de relações (categorização) e captação do novo emergente (metatexto) 

(MORAES; GALIAZZI, 2007). 

 

                                                             
8 As gírias e vícios de linguagem foram retirados das falas, todavia isso não compromete a integridade desses 
relatos e nem das informações que trazem. 
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Unitarização 

Das etapas da ATD, o primeiro momento é o de desmontagem dos textos. Nesta etapa 

o pesquisador precisa fazer uma leitura detalhada do corpus buscando fragmentar os detalhes 

relacionados ao fenômeno investigado. Essa desmontagem origina fragmentos chamados de 

unidades de análise. Daí o nome “unitarização” também atribuído a esta etapa. 

É importante que o contexto de cada fragmento seja respeitado em todo o processo da 

ATD para não haver distorções nos sentidos originais das unidades de análise (MORAES; 

GALIAZZI, 2007). 

Aplicamos o processo de desmontagem tanto nas entrevistas quanto nos capítulos dos 

livros. Para entrevistas esse processo se traduziu em uma leitura detalhada das transcrições 

buscando trechos que nos levassem à compreensão das concepções docentes sobre as inter-

relações CTS; a sua avaliação a respeito dos usos e adequações do livro didático para a EJA e; 

as possíveis razões que justificassem tal avaliação.  

Para o livro didático realizamos uma leitura detalhada de todos os capítulos buscando 

unidades de análise que nos ajudassem a compreender: a) o eixo condutor da estruturação e 

organização dos capítulos de Biologia, se C (para Ciência), T (para Tecnologia) ou S (para 

Sociedade). Ou seja, separamos os fragmentos de acordo com o seu sentido em relação ao 

conteúdo científico/biológico, abordagem tecnológica e presença de temas de cunho social 

(político, econômico, religioso, aspectos referentes à saúde etc.) e; b) formamos unidades de 

análise que nos possibilitassem compreender com qual intensidade discussões sobre as inter-

relações C/T/S estão presentes neste recurso didático, ou seja, fragmentos que nos ajudassem a 

averiguar a frequência com que essas inter-relações são contempladas e o quanto a Educação 

CTS é balizadora da organização e seleção dos conteúdos presentes no livro. 

 

Categorização 

A etapa seguinte no processo da ATD é o estabelecimento de relações – categorização. 

Esta exige uma profunda impregnação do pesquisador nos dados, mais especificamente nas 

unidades de análise, uma vez que é o momento de agrupar as que possuem significado 

semelhante. Esses agrupamentos constituem as categorias que podem ser estabelecidas pelo 

método indutivo ou dedutivo.  

No método dedutivo, as categorias são estabelecidas antes da leitura do corpus, ou seja, 

com base no referencial teórico do trabalho. Por esse motivo, como já estavam estabelecidas 

antes de se começar a análise propriamente dita, essas categorias são denominadas a priori. No 
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método indutivo se chega às categorias a partir da leitura cuidadosa do corpus, quando as 

unidades de análise chamam a atenção do pesquisador e, portanto, são denominadas categorias 

emergentes. A metodologia permite que em uma mesma pesquisa os dois tipos de categorias 

coexistam, como no caso de nossa pesquisa. Assim, como categorias a priori estabelecemos: 

1. Concepções Docentes sobre CTS (fonte entrevistas) - nesta discutimos o que os 

professores pensam sobre as inter-relações CTS por julgarmos importante para a compreensão 

do seu ponto de vista sobre o livro didático. 

2. Perspectiva CTS no Livro Didático (fonte entrevistas e LD) - na qual realizamos 

a análise da perspectiva CTS no livro. Esta categoria, por sua vez, possui duas subcategorias, 

uma referente às entrevistas e outra contemplada pelo livro didático:  

a) Percepção docente: um olhar sobre a perspectiva CTS no livro didático – 

composta por unidades de análise oriundas das entrevistas; 

b) Tendências e níveis CTS – composta pelas unidades do LD, possui dois focos: 

i) explicar se o livro possui uma tendência CTS, CTS ou CTS, com base em Santos 

(2001), sendo composta pelas unidades de análise que objetivam compreender o 

eixo condutor da estruturação e organização dos capítulos e; ii) discutir em qual 

nível a Educação CTS está presente no livro. Para tal feito, nos baseamos nas 

“categorias de Ciência CTS” propostas por Aikenhead (1994). 

 

O estabelecimento das categorias “a priori” facilitou o processo inicial de desmontagem 

do corpus, uma vez que os temas centrais, pré-requisitos para a formação das unidades de 

análise, estavam diretamente relacionados com as categorias.  

 

Metatextos 

A terceira etapa da ATD, captação do novo emergente, consiste em uma nova 

compreensão do todo a partir da construção do metatexto (MORAES; GALIAZZI, 2007). Na 

composição do metatexto “(...) estabelecem-se pontes entre elas [as categorias], investigam-se 

possíveis sequências em que poderiam ser organizadas, sempre no sentido de expressar com 

maior clareza as novas intuições e compreensões atingidas” (Ibidem, p. 33). No final é como se 

após a categorização, as unidades de análise passassem por um processo de crítica e validação, 

como é expresso pelos autores. 
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Nesse sentido o metatexto dessa pesquisa, foi constituído pela inserção de trechos das 

entrevistas e do LD, aliados à nossa análise e sua validação com o acréscimo de discussões com 

base no referencial teórico deste trabalho. 

Os trechos inseridos foram apresentados no formato itálico. Quando o trecho tem sua 

origem nas entrevistas ele foi precedido pelo nome fictício do professor, por exemplo: 

Anísio Teixeira: a ciência é uma matéria que é investigativa e faz parte da tecnologia 
e que vai ser aplicada, justamente, na sociedade. 

 
Quando a inserção foi de trechos do Livro didático, eles foram apresentados no formato 

itálico, precedidos pela letra L(número da etapa; número do capítulo; número da página) em negrito, 

exemplo: 

L(2; 5; 224): Várias ações humanas colocam em risco o meio ambiente, como a expansão 
urbana acelerada sem planejamento, a industrialização, o uso indiscriminado dos recursos 
naturais e a prática da pecuária e da agricultura em grandes extensões da terra. 
 

Em determinados fragmentos, tanto das entrevistas quanto do livro, destacamos algumas 

palavras em negrito por julgarmos importantes para a análise e compreensão da mesma. 
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4. Resultados e Discussões 

4.1. Concepções Docentes sobre CTS 

Na busca pelo entendimento sobre o que os professores da EJA compreendem por 

Educação CTS perguntamos a eles sobre suas concepções a respeito da temática. Suas respostas 

nos indicaram que, por vezes, eles desconhecem esta perspectiva ou possuem uma visão 

distorcida da mesma, distanciada dos referenciais da área, como é possível perceber no excerto 

abaixo: 

 

Lourenço Filho: Não, eu nuca ouvi falar sobre CTS. 
 
Anísio Teixeira: CTS? É um livro que a gente utiliza? 
 

Encontrar respostas como estas é preocupante, pois por mais que as relações entre 

Ciência, Tecnologia e Sociedade possam ser trabalhadas por esses professores em alguma 

medida, compreendemos que o embasamento teórico da Educação CTS apresenta questões 

bastante complexas como, por exemplo, os mitos do modelo de decisões tecnocráticas, da 

perspectiva salvacionista de CT, dentre outras questões que podem colaborar com a formação 

de cidadãos ativos e críticos.  

Quando pensamos que a Educação CTS tem sido tema de pesquisas acadêmicas desde 

a década de 1990, verificamos que a Universidade, onde essas pesquisas em sua maioria 

acontecem e a escola ainda estão bastante distantes e ainda que muitas pesquisas sejam feitas 

sobre a escola e seus atores, o que se produz na universidade parece não chegar na escola 

(COUTINHO; FOLMER; PUNTEL, 2014). Tal situação revela a necessidade urgente de 

refletir sobre a forma como o trabalho docente vem sendo muitas vezes realizado, com o 

professor tendo que atender a mais de uma escola por dia, com uma carga horária excessiva 

que, não raro, não o deixa com condições de se apropriar das produções acadêmicas. 

Outros professores quando esclarecidos sobre o que significam os termos da tríade 

demonstram uma percepção ingênua sobre a Educação CTS, com a presença de um dos mitos 

relacionados à Ciência.  

 

Fernando Azevedo: ...não estou exatamente lembrado do que significa essa sigla. Ciência, 
tecnologia...? [Isso, e Sociedade]. Hoje um dos campos que está se tentando atingir também é 
esse campo que todas as atividades estejam voltadas para a ciência e a tecnologia em prol da 
sociedade.  
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Paulo Freire: Ciência, tecnologia e? [Sociedade]. Os três separadamente, como assim? 
Entendo que a ciência é um conjunto de técnicas, de métodos e procedimentos que visam 
explicar determinado fenômeno e essa ciência, o avanço dessa ciência vai se expressar, 
consequentemente, também no avanço de práticas tecnológicas que, de certa forma, 
contribuirão com o avanço da sociedade de forma geral. 

As falas acima demonstram que apesar da pouca familiarização com a Educação CTS, 

os professores identificam a existência de inter-relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade 

e percebem que é uma perspectiva que tem ganhado espaço na escola. Ainda que nas palavras 

dos professores o que se perceba é um entendimento do significado isolado de cada termo da 

tríade e a compreensão da Ciência como algo que influencia a Tecnologia, ambas trazendo 

consequências para a Sociedade, essa percepção está atrelada a uma visão positivista, uma vez 

que os produtos científicos e tecnológicos contribuirão com avanço da sociedade ou que eles 

são desenvolvidos em prol da mesma.  

Classificamos essas falas como positivistas porque se aproximam do mito da 

perspectiva salvacionista de CT (AULER, 2002) e não trazem consigo elementos como a 

percepção crítica sobre as inter-relações existentes entre a Ciência, a Tecnologia e a Sociedade, 

bastante trabalhada na Educação CTS. 

Quando se considera que o avanço de práticas tecnológicas de certa forma, 

contribuirão com o avanço da sociedade de forma geral observamos que a compreensão é a 

de que o desenvolvimento científico conduzirá ao desenvolvimento tecnológico que, 

consequentemente, levará ao desenvolvimento social. Todavia, Auler (2002) critica esse tipo 

de raciocínio, mostrando que existe uma série de problemas que não são resolvidos 

simplesmente aumentando os avanços científicos e tecnológicos, uma vez que envolvem fatores 

políticos, econômicos, culturais etc. 

Assim, concordamos com Cachapuz et al. (2005) quando afirmam que: 

 
Convém ponderar e discutir as deformações conjecturadas (como veremos, 
estreitamente relacionadas entre si), que expressam, no seu conjunto, uma 
imagem ingênua profundamente afastada do que supõe a construção dos 
conhecimentos científicos, mas que se foi consolidando até se converter num 
estereótipo socialmente aceito que, insistimos, a própria educação científica 
reforça por ação ou omissão (CACHAPUZ et al., 2005, p. 40, grifo nosso). 

 

Os autores afirmam que a educação científica reforça uma visão ingênua da Ciência por 

ação ou omissão, mas também ideologias, conceitos e preconceitos são reforçados no espaço 

escolar porque a educação não é neutra, mas sim, como afirma Freire (1996), ideológica. Não 
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há como fugir de um posicionamento social quando se trata da educação, da mesma forma que 

as características atribuídas à Ciência também ficam entendidas por meio da ação, quando as 

discutimos com nossos alunos, ou por meio da omissão, quando deixamos algumas ideias sobre 

a Ciência subentendidas ou simplesmente deixamos de trazer esse debate para dentro da sala de 

aula. Ou seja, a compreensão de Ciência que almejamos alcançar é expressa na forma como o 

ensino sobre esta é conduzido. Assim, se perpetuará a visão inadequada da Ciência/Biologia se 

continuarmos a ter um ensino “marcado pelo conteudismo, excessiva exigência de 

memorização de algoritmos e terminologias, descontextualização e ausência de articulação com 

as demais disciplinas do currículo” (TEIXEIRA, 2003a, p. 178). 

Nesse contexto ressaltamos que essa visão ingênua da Ciência conduz não só a um 

afastamento do real processo de construção do conhecimento científico, mas também a um 

distanciamento que impossibilita que os sujeitos percebam as inter-relações existentes entre 

esta Ciência e a Sociedade na qual estão inseridos e o quanto isto, consequentemente, influencia 

suas vidas no âmbito particular e comunitário.  

Outra percepção equivocada da Educação CTS diz respeito a sua associação com a 

utilização de recursos tecnológicos na escola: 

Darcy Ribeiro: Desde 2014 quando eu fui orientador do PAC tinha uma parte falando sobre 
CTS, só que o próprio Estado não oferece, na escola não tem uma sala de informática, o 
Estado não oferece material para se trabalhar com essa trilogia. Computador mandou, mas 
não quer saber como é que está o estado (...) e também pessoas que possam trabalhar nessa 
sala, que possam ajudar o professor. O professor tem interesse em trabalhar com CT, mas não 
tem onde, não tem como. Se não tem, além do material humano, material em si, então não 
adianta. Então saber a gente sabe, mas não pode se trabalhar em nada. 

É um projeto bom, mas seria melhor ainda se pudesse ter essa parceria com as 
tecnologias porque os alunos aprenderiam mais, mesmo porque os alunos estão muito mais à 
frente da tecnologia, então seria mais fácil, mas, como é que a gente vai trabalhar? 

 
O professor faz um equívoco comum (PRUDÊNCIO; FREITAS, 2010; SILVA; 

SCHUVARTZ, 2010) que é o de associar a Educação CTS a aparatos tecnológicos. Tal 

concepção precisa ser superada uma vez que o ensino pautado nessa abordagem requer uma 

profunda e problematizadora discussão não apenas sobre as questões tecnológicas, mas também 

sobre sua inter-relação com aspectos Sociais e Científicos. Além disso, a fala acima nos chama 

a atenção para a necessidade de uma formação de professores, seja ela inicial ou continuada, 

que associe Tecnologia e contexto biológico considerando os aspectos políticos e econômicos 

que fazem parte dessa relação, mas que pouco são abordados nos cursos de formação docente. 

Porém, é preciso ressaltar que conhecer a Educação CTS pode não ser o único fator que 

influenciará em seu uso na sala de aula, pois outros elementos interferem na forma como os 
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professores adotam um ou outro referencial e defendemos aqui que a Educação CTS é uma, 

dentre outras possibilidades de promover uma formação cidadã para os estudantes. Mas, de 

qualquer forma, até para que possam escolher se desejam ou não trabalhar dentro dessa 

perspectiva, os professores precisam ser contemplados com tais discussões. 

Porto (2014) ressalta que pesquisas têm mostrado a necessidade da perspectiva CTS ser 

abordada na formação inicial e continuada. Como essa inserção na formação ainda não se 

efetivou totalmente, acabamos por encontrar professores que não conhecem a Educação CTS, 

ainda que nos campos de pesquisa dentro das Universidades ela esteja muito mais presente, 

como apresentamos anteriormente. 

Nesse processo de reflexão acerca da Educação CTS, identificamos que os professores, 

apesar de suas limitações teóricas sobre o tema, reconhecem a importância dessa perspectiva 

para os sujeitos da EJA e esforçam-se para contemplar as inter-relações entre Ciência, 

Tecnologia e Sociedade nas aulas, na medida do possível. 

 

Fernando Azevedo: Essa semana eu estava falando sobre eritroblastose fetal, ai: “imagine 
professor se eu vou ter que saber se eu sou O+, meu marido negativo [O-] para poder ter filho”. 
Ai eu [respondo]: “Pois é, você vai ter um problema por falta de conhecimento, você vai estar 
fazendo uma prevenção” (...). A partir do momento em que você traz esse conhecimento 
científico e tecnológico ele pode interferir de forma positiva, na melhoria da qualidade de vida, 
isso ai é certo. 

 
Lourenço Filho: [...] a ciência está presente no dia-a-dia das pessoas. Quando você vai passar 
café que ouve [sobre] o sistema de filtração, quando você mistura café e leite porque não está 
podendo tomar café porque ataca o seu estômago e o leite é uma substância mais básica, então 
no dia-a-dia das pessoas a ciência está presente só que as pessoas não sabem disso. Quanto 
mais perto a gente colocar ou mostrar que a ciência está tão próxima dela, ela pode até se 
assustar do quanto. Então eu não vejo como distanciar, ao contrário, acho que a gente tem que 
aproximar o máximo possível. 

 
Darcy Ribeiro: [...] e como tem que ter [inter-relações entre CTS]. Porque se a gente está 
falando de, por exemplo, pesquisa de células, de doenças, entendeu? Ele [o aluno da EJA] tem 
que conhecer.  

 
Paulo Freire: a gente trabalha com a formação do aluno. Nós trabalhamos essa formação 
para o meio, para a sociedade. Então se lá fora ele vai precisar dessas ferramentas 
[conhecimento das inter-relações C/T/S] para o mercado de trabalho ou para sua própria vida 
pessoal, a escola encaminhar esse aluno não só para o lado profissional, mas também para a 
inserção na sociedade é de suma importância.  

 
As falas expressam que a percepção sobre a forma de discutir as inter-relações CTS está 

muito vinculada a estabelecer relações entre CT e o cotidiano dos sujeitos da EJA, mas para 

além disso, há também a percepção de que discutir essas relações não é necessário somente 



60 
 

para facilitar a inserção do discente no mercado de trabalho, para que ele saiba manipular 

máquinas, por exemplo. Sua importância vai além e contempla a compreensão de que essas 

relações envolvem questões políticas, econômicas, de saúde etc. e que podem influenciar a vida 

do educando. Santos e Mortimer (2002, p. 111, grifo nosso) com a colaboração de outros 

autores explicam que o poder de influência da Ciência e da Tecnologia na sociedade se tornou 

tão grande que abrange “todas as esferas do comportamento humano”.  

Desse modo podemos perceber que no contexto dos professores de Biologia da EJA de 

Ilhéus precisam ocorrer cada vez mais discussões sobre um ensino de Ciências humanizado que 

considere as relações existentes entre C/T/S a partir de uma ótica mais crítica, de modo que eles 

possam mediar o entendimento de seus alunos de que o desenvolvimento de CT pode ser bom, 

mas que não pode ser compreendido isoladamente, pois existem questões socialmente 

complexas e controversas que necessitam de uma maior participação social, o que implica na 

constituição de cidadãos ativos em todas as demandas sociais que requerem a participação da 

sociedade, incluindo aquelas que envolvem Ciência, Tecnologia e a Sociedade. 

Vale ressaltar como aspecto positivo que os dados também evidenciam que a vontade 

de discutir Educação CTS por parte dos professores já existe, assim como o entendimento de 

que ela permite que o educando compreenda melhor o mundo em que habita e, conjuntamente, 

se prepare para o mundo do trabalho. 

Nesse sentido o que falta é compreender e destacar para os sujeitos da EJA as interações 

existentes entre a Ciência e as outras áreas de conhecimento como, por exemplo, a política, 

economia, cultura etc., de modo que os educandos desenvolvam uma consciência crítica que os 

ajude a se posicionarem com autonomia frente ao mundo repleto de CT no qual estão imersos. 

Além disso, é preciso entender que a falta de acesso a CT também se configura como uma forma 

de exclusão uma vez que essas pessoas deixam de possuir ferramentas que os auxiliem a 

transformar a realidade muitas vezes opressora na qual se encontram. É nesse sentido que 

acreditamos que uma formação inicial e continuada que contemplasse a Educação CTS poderia 

contribuir. 

 

4.2. Perspectiva CTS no Livro Didático 

Nesta categoria buscamos analisar a maneira e em que medida as inter-relações entre 

C/T/S são contempladas no livro de Ciências da Natureza da EJA na área de Biologia.  

Avaliamos sob qual ótica as inter-relações CTS são contempladas (com ênfase na Ciência, 
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Tecnologia ou na Sociedade) e qual a intensidade das discussões CTS no material, apoiadas em 

Santos (2001) e Aikenhead (1994), respectivamente. 

4.2.1. Tendências e níveis CTS 

Nesta subcategoria explicamos o eixo em torno do qual o conteúdo de Biologia está 

apoiado. Tal compreensão se faz importante, pois como se busca uma visão de Ciência mais 

humanizada para a EJA (BRASIL, 2002) compreendemos ser fundamental que, entre outros 

fatores, questões tecnológicas e sociais sejam contempladas, uma vez que a vida de qualquer 

pessoa atualmente é influenciada por cada um dos elementos da tríade CTS.  

Diante do exposto, consideramos imprescindível que os livros, assim como outros 

recursos adotados para a EJA possuam uma abordagem dos conteúdos disciplinares que 

contemplem de alguma forma e intensidade as inter-relações entre C/T/S. 

 

I. Tendência CTS 

Quando as inter-relações C/T/S são contempladas em um material didático, um desses 

elementos pode ser selecionado como eixo central e ponto de partida para a abordagem dos 

outros aspectos. Nesse sentido, Santos (2001) aponta que existem diferentes tendências CTS: 

CTS, CTS ou CTS. Deparamo-nos então com o desafio de identificar qual dessas tendências está 

presente no livro didático analisado.  

 

 A abordagem tecnológica 

A Tecnologia é o termo da tríade menos contemplado no material. Não são feitas alusões 

diretas a quais recursos tecnológicos estão sendo discutidos e quando a Tecnologia aparece isso 

ocorre de forma muito sutil e superficial, fazendo uma simples menção ao termo como, por 

exemplo, no trecho a seguir: 

 

L(2; 5; 226): Para diminuir a falta de água tratada, é necessário criar medidas que preservem os 
ecossistemas e realizar investimentos em tecnologia. 
 

Apesar de se tratar da disciplina de Biologia, na qual se espera que sejam muitas as 

discussões sobre esta área, compreendemos que a Tecnologia poderia ser mais contemplada no 

sentido de apontar as implicações destas na produção do conhecimento biológico; como a 

Tecnologia tem um poder sobre a economia e; que ela também interfere na Ciência. 

Para o contexto da EJA, abordar essas discussões no sentido de estimular o educando a 

refletir criticamente sobre a existência da Tecnologia em sua vida, o espaço e papel que ocupa, 
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além das possibilidades de acesso a ela é fundamental. Isso implica, por exemplo, discutir seus 

benefícios como no caso das tecnologias que facilitam a comunicação, locomoção, os cuidados 

com a saúde etc., quanto àquelas que ocasionam demissões devido à troca da mão de obra pelo 

trabalho mecanizado ou ainda, a necessidade de atualização frente a um mercado de trabalho 

cada vez mais competitivo.  

Nesse sentido, Cassab (2016) aponta a necessidade de se elaborar um currículo para a 

EJA que possibilite a problematização dos conteúdos em prol da percepção dos contextos de 

disputas e negociações que fizeram e fazem parte da Ciência, da escola e da vida desses sujeitos, 

entre outros aspectos.  

Em nossa interpretação, esse silenciamento da Tecnologia ocorre devido à percepção de 

Tecnologia dos autores do livro: 

a) Tecnologia implícita à Ciência: em qualquer um dos onze capítulos de Biologia a 

Tecnologia é citada diretamente somente no início do capítulo. É como se ela estivesse incutida 

na construção e validação dos conhecimentos ali contemplados. O excerto abaixo ilustra um 

dos únicos momentos nos quais a Tecnologia é citada diretamente em um dos capítulos. Nos 

tópicos seguintes que dão continuidade ao assunto ela não aparece mais. 

 

L(2; 8; 257): No decorrer deste capítulo, iremos abordar alguns temas que envolvem os aspectos 
biotecnológicos citados e propor uma reflexão a respeito de sua utilização, acesso, vantagens 
e desvantagens, para que você possa ter melhores condições de opinar  e argumentar sobre 
esses avanços tecnológicos. 
 

Observamos nesse trecho que não há uma distinção evidente entre o que são questões 

tecnológicas e científicas. Ainda que em alguns casos essa seja uma relação estreita, não é 

sempre assim. A nosso ver essa ideia está de alguma forma relacionada a outra percepção de 

Tecnologia apresentada pelos autores: 

 

b) Tecnologia como “motor” da Ciência: a Tecnologia é a responsável pelo avanço 

da Ciência. Ao mesmo tempo em que é também uma aplicação da Ciência. 

 

L(2; 8; 253): Os avanços tecnológicos no campo da Biologia, Bioquímica e Medicina têm crescido 
nas últimas décadas em grande velocidade. Muitas descobertas foram feitas na busca pela 
diminuição dos efeitos colaterais de alguns medicamentos, por métodos reprodutivos mais 
eficientes, pelo reconhecimento de pessoas falecidas, pelo aconselhamento genético etc. 

 

Observe que a Biologia e as outras áreas são os ramos da Ciência que aparecem como 

sendo sustentados pelo avanço da Tecnologia, assim, o que faz a Ciência progredir, fazer novas 



63 
 

descobertas é o avanço da tecnologia, como se não houvesse conhecimentos científicos 

atrelados a esse processo. 

Nessa mesma direção a Tecnologia é apresentada como Ciência aplicada: 

 

L(3; 3; 357): Tecnologia, segundo o Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa, é o “conjunto 

de conhecimentos, especialmente princípios científicos, que se aplicam a determinado ramo 

de atividade”. Ou seja, são mecanismos, máquinas, artefatos e substâncias criadas pelo homem 

para serem aplicadas em determinada atividade. 

 

O entendimento de que a Tecnologia é conhecimento na forma de princípios científicos 

que se aplicam a determinado ramo de atividade, traz consigo a ideia de neutralidade 

atribuída à Ciência, uma vez que a Tecnologia se torna apenas uma “ingênua” forma de 

aplicação do conhecimento científico para modificar beneficamente o mundo. Além disso, essa 

concepção de Tecnologia faz com que esta deixe de ser problematizada e discutida quanto a sua 

relação com as outras áreas do conhecimento (política, economia etc.), assim como ocorre com 

a Ciência.  

Esta compreensão também transmite a ideia de que, como o conhecimento não tem 

limites, logo a Tecnologia também não terá. Sendo assim, o destino da humanidade é sempre 

produzir mais Tecnologia para se obter uma sociedade cada vez mais prática, no sentido de se 

adquirir mais agilidade na execução de atividades. Diante disso, as pessoas que não possuem 

acesso à Tecnologia podem ter seus conhecimentos desmerecidos e/ou classificados como 

atrasados, uma vez que o progresso é a Tecnologia sem que haja, contudo, uma problematização 

sobre o porquê dessa falta de acesso. 

No contexto da EJA as reflexões levantadas se tornam de extrema relevância porque os 

sujeitos dessa modalidade normalmente possuem uma diversidade de conhecimentos 

tradicionais, ou seja, que não são necessariamente científicos. Assim, dentro da concepção de 

Tecnologia como Ciência aplicada, esses conhecimentos tradicionais são considerados 

conhecimentos atrasados, ultrapassados.  

Além disso, não podemos deixar de discutir e problematizar o desenvolvimento da 

Tecnologia uma vez que, entre outras razões, é possível contestar a própria sustentabilidade do 

planeta nessa corrida sem fim para alcançar uma evolução trazida por uma maior quantidade de 

produtos tecnológicos. 

No que diz respeito à Tecnologia como local de discussão das relações entre Ciência e 

a Sociedade, identificamos apenas um parágrafo do livro que incita tal reflexão. 
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L(1; 11; 101): Neste capítulo, queremos discutir as práticas e as tecnologias que se transformaram 
ao longo do tempo e que, direta ou indiretamente, interferiram e continuam a interferir em 
nosso meio ambiente. 

Muitas transformações nos produtos são resultados da necessidade de uma sociedade 
em evolução, mais tecnológica e mais práticas, que busca melhorar a qualidade de vida das 
pessoas. A tecnologia nos traz hoje muito conforto pessoal. Mas será que a sociedade está 
preparada para arcar com as consequências desses “avanços”? 

 

Esses excertos foram extraídos de um capítulo que aborda a poluição ambiental e a 

produção de lixo de maneira crítica, problematizando o papel do consumidor e do governo, 

trazendo os avanços tecnológicos para serem discutidos também quanto a seus impactos 

benéficos e maléficos para o ambiente. Ao fazer isso o livro começa a caminhar rumo a 

discussões que podem colaborar com a superação da perspectiva salvacionista de CT, pois como 

Auler (2002) explica, os avanços científicos e tecnológicos não trazem consigo, 

necessariamente, o bem-estar social, e ainda que tragam, este pode não ser para todos. Portanto, 

é de extrema importância que essa abordagem menos ingênua da relação da Tecnologia (e da 

Ciência) com a Sociedade seja cada vez mais contemplada, uma vez que tal discussão pode 

ajudar os alunos da EJA a compreenderem sua própria história de vida e seus contextos de lutas. 

 

 A abordagem científica 

A abordagem da Ciência neste livro, na área de Biologia, também ocorre de maneira 

pouco crítica, mas os conteúdos biológicos estão muito mais presentes do que as questões 

tecnológicas. De modo geral, a Ciência tem a função de ajudar a compreender o tema. 

A maneira como a Ciência é abordada e o critério de seleção dos conteúdos (neste caso, 

os que são relevantes para compreender o tema) são importantes porque, conforme Siganski e 

colaboradores (2008) explicam, o livro não é para um público aleatório; portanto, deve não só 

trazer os conteúdos de maneira correta, mas também estar adequado à faixa etária e nível dos 

estudantes para o qual é destinado. Acrescentamos que, por se tratar da EJA, é válido ressaltar 

a necessidade de este recurso estar de acordo com o currículo da mesma, que por sua vez deve 

ser estruturado de maneira a atender as especificidades dos sujeitos dessa modalidade.  

Apesar de apresentar muitas explicações sobre conhecimentos oriundos da Ciência que 

são importantes para a vida, também são mostradas as controvérsias, mudanças e preocupações 

que também fazem parte da mesma, ajudando a desmistificar a ideia de Ciência neutra e linear, 

como pode ser percebido nos excertos abaixo.  
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a) Controvérsias e mudanças na Ciência: 

L(1; 3; 35): A forma de representar o melhor cardápio diário causa polêmica entre os médicos e 
nutricionistas brasileiros, que divergem em relação à utilidade da pirâmide ou do prato como 
formas de orientar as pessoas sobre o que devem comer. 
 

L(1; 3; 35): Desde essa época [1992], já se sabia que a pirâmide sugerida continha muitos erros 
nutricionais, como o estímulo ao alto consumo de carboidratos e exclusão de todas as gorduras 
e óleo, mas ainda não existiam muitas pesquisas sobre o tema. 

Pesquisas recentes mostraram que nem todas as gorduras fazem mal e nem todos os 
carboidratos fazem bem. 

 
Ao tratar das controvérsias e mudanças no processo de construção do conhecimento 

científico com a temática “alimentação”, identificamos este momento como uma boa 

oportunidade para também problematizar outras questões, que podem ser apontadas na imagem 

da pirâmide alimentar apresentada pelo livro.  

 

Imagem 1. Pirâmide alimentar de 1992. 

 
Fonte: Extraído de Scriviano et al. (2013, p. 36). 

 

Consideramos que a pirâmide apresentada é coerente com o público da EJA por 

apresentar alimentos com custo variado, contemplando as diferentes classes sociais que 

compõem essa modalidade. Contudo, não está presente, mas é importante discutir a fome, as 

pessoas que não tem acesso a nenhum desses itens da pirâmide e que em alguma medida 

também podem fazer parte do contexto social dos educandos da EJA.  

Assim, é preciso avançar cada vez mais rumo à superação de uma Ciência escolar que, 

segundo Santos (1999, p. 2), “[...] ignora aspectos funcionais e pragmáticos do saber e que surge 

desligada de questões sociais, filosóficas, políticas, econômicas e éticas”.  
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b) Preocupações relacionadas à repercussão social do conhecimento científico 
 

L(3; 3; 357): A biotecnologia tem um campo infindável de pesquisas, o que traz muitos benefícios 
para a humanidade, além de muita preocupação, pois não sabemos em que essas pesquisas vão 
dar, nem como elas serão utilizadas. Por isso tem ocorrido intenso debate nos meios científicos 
e na sociedade em geral sobre os objetivos dessas pesquisas e os usos dos seus resultados [...]. 

Por causa do aumento das pesquisas e práticas de manipulação gênica, alguns 
ambientalistas temem o surgimento de uma civilização com a possibilidade de programar e 
corrigir tudo o que for inadequado no código genético humano [....]. Se isso for possível, e 
parece que é, como a nossa sociedade reagiria a tamanha transformação? Corrigir o quê? E 
o gene a ser “corrigido”, é inadequado para quem? Para os indivíduos? Para essa mesma 
sociedade? 

 

Os excertos acima apresentam questionamentos pertinentes e necessários relacionados 

a nossa crescente capacidade de programar e corrigir tudo o que for inadequado no código 

genético humano, abrindo espaço para discutir quão complexa seria tal ação em uma sociedade 

desigual, racista e sexista como a brasileira. Essa iniciativa é importante, pois demonstra uma 

criticidade em relação às inter-relações entre C/T/S evidenciando que apesar de existir a 

capacidade de Ciência e Tecnologia para fazer manipulação genética, essa não deve ser a única 

variável a ser considerada, uma vez que existem inúmeras implicações sociais. 

Atender ao público da EJA compreende assim, incitar seus sujeitos a refletirem sobre 

como eles interferem no desenvolvimento de CT, como são influenciados por ele e qual sua 

real participação nesse contexto. A aproximação entre Ciência e Sociedade, a nosso ver, ajuda 

a trazer a Ciência para perto da população, progredindo para a superação de seu endeusamento 

e da visão dogmática dos conhecimentos científicos. Essa supervalorização da Ciência a 

colocou em um patamar superior às outras formas de conhecimento, capaz de ratificar ou 

invalidar todos os outros saberes.   

Hoje é preciso atenção para não reproduzir, ainda que de forma subentendida, a ideia do 

conhecimento científico como superior, verdadeiro e absoluto, pois isso faz dos cientistas uma 

classe com características melhores que as demais e, portanto, a mais (se não a única) indicada 

para interferir no direcionamento dado à Ciência e na resolução dos problemas da sociedade, 

caracterizando o que Auler (2002) chama de modelo de decisões tecnocráticas.  

 

L (1; 8; 75): Pergunte a seus parentes mais velhos como alimentavam seus filhos. Que 
informações eles tinham a respeito e como as obtinham? O que os faziam pensar daquele jeito? 
É uma forma de você entrar em contato com o conhecimento intuitivo das pessoas e confrontá-
los ou comprová-los com o saber científico. 
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Martins; Gouvêa e Vilanova (2012, p. 19) explicam que é preciso perceber o livro como 

um recurso que vai além da adaptação do texto científico para o contexto escolar, pois ele se 

configura como uma forma de repercussão das relações entre Ciências, cultura e sociedade na 

formação para a cidadania dentro da escola. 

 

 Um livro CTS 

Mas, como o livro traz as discussões sobre a Sociedade em meio à Biologia e à 

Tecnologia? Para responder a esta questão voltamos à pergunta inicial sobre as tendências CTS, 

CTS ou CTS do livro.  

Em uma primeira leitura dos títulos das etapas energia e consumo (Etapa1, unidade1, 

capítulos: três, cinco, oito e onze), ambiente e saúde (Etapa 2, unidade 1, capítulos: cinco, oito 

e onze) e ciência e produção (Etapa 3, unidade 1, capítulos: três, seis, nove e onze) tivemos a 

impressão de que não haveria muito espaço para as questões sociais - com exceção do título 

Ambiente e Saúde, cuja referência à saúde nos trouxe a certeza de que, em alguma medida, essa 

questão social seria contemplada. Porém, os autores dedicaram praticamente todos os capítulos 

à Sociedade, com exceção do capítulo onze da etapa três.  Com isso podemos afirmar que o 

tema social que permeia a parte designada à disciplina de Biologia perpassa, além da saúde, as 

questões ambientais e a participação social na área da biotecnologia. Para exemplificar o 

exposto, selecionamos trechos de alguns capítulos: 

 

L(1; 11; 102): Desse total [61milhões de resíduos sólidos] aproximadamente 55 milhões de 
toneladas foram coletadas. Se fizermos as contas, concluiremos que cerca de 6 milhões de 
toneladas do lixo produzido em 2010 não foram coletadas. Esses dados são preocupantes, pois 
o lixo que não é coletado gera uma série de problemas para a saúde das pessoas e para o 
ambiente. 
 

L(2;11; 283): Você se considera uma pessoa com saúde? E o que será que precisamos fazer para 
nos manter saudáveis? 
 

L(3; 6; 387): Como eram os hospitais quando você era criança? A saúde era um direito de todos 
ou de poucos? O que será que mudou no Brasil, nessa área, nos últimos cem anos? 

 

As questões sociais são o eixo em torno do qual os conteúdos científicos/biológicos 

estão estruturados, ou seja, os temas de cada etapa são discutidos tendo como ponto de partida 

a Sociedade e, os capítulos que compõem cada uma das três etapas também são estruturados a 

partir da questão social trazida na etapa. A “entrada” no assunto é social, mas os conteúdos 

científicos estão presentes e são acionados para auxiliar na compreensão e na ampliação de 
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questões sociais como saúde, inter-relações entre ambiente e o homem, urbanismo, entre outras. 

Nesse sentido, as características qualitativas do livro convergem com o que Santos (2001) 

chama de uma tendência CTS, que se utiliza de temas e questões sociais para discutir como CT 

se relacionam. 

A abordagem social também é apresentada de modo a relacionar o conteúdo com o 

cotidiano, entrelaçando-o com cuidados pessoais: 

 

L(1; 3; 33): Ao conhecer a composição dos produtos que ingere, você estará apto a escolher uma 
nutrição melhor para você. Ou seja, essa tabelinha presente nos rótulos de produtos 
alimentícios permite-lhe a exercitar sua autonomia e cidadania, pois, ao saber a composição 
do produto, você não poderá dizer que emagreceu ou engordou por falta de informação 
nutricional. 
 
L(2; 11; 284): Tão importante quanto consumir frutas e verduras, praticar esportes, evitar bebidas 
alcoólicas e cigarro e tomar sol pela manhã ou após as 16 horas é que cada pessoa não seja 
submetida a condições nocivas à saúde. 

 

No contexto brasileiro é essencial que as discussões sobre as inter-relações CTS sejam 

acompanhadas de reflexões críticas sobre valores da condição humana (SANTOS, 2008). 

Assim, julgamos que o livro poderia extrapolar essa discussão estimulando os educandos a 

pensarem em que medida realmente é possível exercitar a autonomia na escolha dos 

alimentos, posto que comumente os alimentos mais saudáveis e orgânicos são também os mais 

caros. Outro aspecto importante seria apontar que se uma pessoa emagreceu ou engordou pode 

não ter sido só por falta de informação nutricional, mas por uma série de outros problemas.  

Porém, consideramos como positivo o fato de os autores do livro abordarem as inter-

relações entre CTS, principalmente, de modo a estimular o educando à participação social 

demonstrando que as autoridades públicas nem sempre tem cumprido com seu dever, 

explicando que ser cidadão significa participar das discussões científicas e tecnológicas que 

envolvem a Sociedade como nos trechos ilustrativos trazidos abaixo. 

 
L(1; 11; 103): A situação em lixões é muito complicada. É comum identificarmos o consumo 
desenfreado como um dos principais inimigos do ambiente. No entanto, em regiões de baixa 
renda, esse não é o fator determinante. A população, com poder aquisitivo muito baixo, não 
excede no consumo, mas tem seu lixo acumulado pela falta de coleta pública e de 
conscientização de que o lixo é bastante prejudicial à saúde. 
 

L(3; 9; 425): Nesse caso não adianta “jogar lixo para debaixo do tapete”! Descobrir para onde 
está sendo levado o lixo da sua rua, denunciar lixões clandestinos aos órgãos de controle 
ambiental e pressionar os prefeitos e vereadores para construírem aterros sanitários são 
atitudes que qualquer cidadão pode e deve tomar para a saúde de sua cidade e de sua família. 
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L(3; 3; 357): No Brasil não tem sido diferente do restante do mundo. É nosso dever, como 
cidadãos, ficar atentos quanto ao que a biotecnologia produz em relação a quaisquer 
organismos geneticamente modificado e, principalmente, aos interesses políticos e econômicos 
que estão em jogo. 

 

Essa incitação à participação social estimulando o educando a pressionar prefeitos e 

vereadores, bem como compreender os interesses políticos e econômicos que estão em jogo 

quando se trata da biotecnologia, por exemplo, é uma iniciativa importante, pois se configura 

como um passo rumo à mudança de uma abordagem exclusivamente conteudista para outra que 

problematiza questões sociais que podem culminar na formação e participação cidadã. Isso 

pode ser caracterizado como um importante avanço, pois, segundo Strieder et al. (2016), ensinar 

dentro da perspectiva da Educação CTS é algo que vai além de levar o contexto social para os 

conteúdos de CT, devendo incluir a incitação à participação social. 

No que se refere às questões tecnológicas, a abordagem apresentada é de que nossa 

atenção deve estar voltada para o que CT produz, ou seja, tem um foco pós-produção, o que 

consideramos pouco para contribuir para a democratização das decisões, superando o modelo 

de decisões tecnocráticas, pois como Auler (2007) defende: 

 

Num processo contra hegemônico, os encaminhamentos, no campo 
educacional, não podem ficar restritos a uma avaliação dos impactos pós-
produção da CT, mas, acima de tudo, no estabelecimento de critérios, de 
parâmetros em relação à definição de uma Política Científico Tecnológica 
(PCT) que incorpore, por exemplo, a variável sócio-ambiental (AULER, 
2007, p. 8). 

 
Ou seja, quando defendemos a democratização da participação social esta deve estar 

presente desde o início, desde quando se decidirá o que será produzido, como e com quais 

impactos. 

Buscando caracterizar o tipo de abordagem social da tendência CTS deste LD, 

identificamos a aproximação com a perspectiva “discussão de problemas, impactos e 

transformações sociais da ciência e tecnologia, envolvendo decisões coletivas”, explicada por 

Strieder e Kawamura (2017, p. 41). As autoras discutem que essa perspectiva de Sociedade 

perpassa pela identificação das transformações sociais oriundas do desenvolvimento de CT 

“que deve ocorrer no plano social mais amplo, envolvendo a análise histórica e decisões ou 

ações coletivas” (STRIEDER; KAWAMURA, 2017, p. 41). 

Assim, diante da mudança de foco (da Ciência para a Sociedade), na organização dos 

conteúdos entre outras características, podemos afirmar que há avanços rumo à contemplação 
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de uma reflexão crítica sobre as relações CTS, pois, segundo as autoras supracitadas, a 

Educação CTS não é a simples discussão sobre CT no contexto social, ela possui alguns 

parâmetros, entre eles a participação ou compromisso social, característica que é contemplada 

de maneira significativa neste material. 

 

II. Níveis CTS 

Como discutimos anteriormente, uma das formas de classificar o livro didático seria por 

suas diferentes tendências, ou seja, pelos pontos de entrada para a discussão dos conteúdos. 

Dessa forma, o material poderia ser classificado como tendo uma tendência CTS, quando 

apresentasse como eixo central a Ciência; CTS, ao destacar a Tecnologia entre os outros 

elementos da tríade ou ainda CTS, quando apresentasse como ponto de partida e condução a 

Sociedade, que é o caso do material que analisamos. 

Da mesma forma que um recurso didático que contempla as inter-relações entre CTS 

pode fazê-la a partir de diferentes tendências (CTS, CTS ou CTS), o grau de importância atribuída 

a essas inter-relações pode variar, independentemente do foco estar na Ciência, na Tecnologia 

ou na Sociedade. Assim, o material também pode ser caracterizado pela intensidade com que 

as relações CTS se apresentam no livro em comparação com os conteúdos científicos 

“clássicos”. Sobre essa gradação, Aikenhead (1994) apresenta 8 níveis, já discutidos 

anteriormente:  

1. Motivação via conteúdo CTS; 

2. Incorporação casual do conteúdo CTS; 

3. Incorporação intencional do conteúdo de CTS; 

4. Disciplinas específicas através do conteúdo CTS; 

5. Ciências através do conteúdo CTS; 

6. Ciências com conteúdo CTS; 

7. Incorporação da Ciência com conteúdo CTS; 

8. Conteúdo de CTS. 

Na página de apresentação do livro, os autores explicam que a obra é organizada por 

áreas de conhecimento, possui as disciplinas de Física, Química, Biologia e Matemática, 

portanto, esse material possui uma estrutura disciplinar, o que de fato constatamos. Além disso, 

os autores afirmam que cada uma das etapas possui dois temas orientadores, um relacionado 

às Ciências da Natureza e outro à Matemática. Nossa análise do material mostra que esses temas 

orientadores são: 
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1) Temas de cunho científico/social, uma vez que discutem tanto aspectos científicos 

quanto sociais, apresentando, no entanto, uma pequena abordagem tecnológica. De maneira 

geral, são temas que se relacionam em alguma medida com a vida dos educandos. 

2) São literalmente orientadores na medida que selecionam os conteúdos que são 

abordados, os conceitos mobilizados em cada conteúdo e sua organização.  

Diante disso, consideramos que há uma tentativa de aproximação com a Educação CTS, 

pois Aikenhead (1994) explica que, entre outras características, os níveis CTS podem ser 

caracterizados a partir do quanto o dia-a-dia do educando é direcionador da Ciência e da 

organização do conteúdo. 

Quanto às propostas de avaliação, percebemos que estas ocorrem de forma diversificada 

uma vez que ora o foco está no conteúdo científico, ora em questões sociais, retomando a 

discussão sobre autonomia, o contexto do educando etc. Nesse sentido, há quase um equilíbrio 

entre as atividades com foco no conteúdo científico e as que possuem uma abordagem reflexiva 

sobre a Sociedade dentro do contexto tratado. Aikenhead (1994) explica que, no que se refere 

à forma de avaliação, o nível 1 prioriza os conteúdos científicos, mas a medida em que 

avançamos do nível 1 ao 8 os conteúdos CTS se tornam cada vez mais priorizados em 

detrimento, mas não ausência, dos conteúdos científicos. Contudo, vale ressaltar que a 

multidisciplinaridade, que é de grande importância a partir do nível 4, ainda é muito incipiente 

neste recurso. 

Diante de todas as características explicadas, enquadramos este recurso didático no 

nível 4: Disciplinas específicas através do conteúdo CTS, pois segundo Aikenhead (1994) é o 

nível caracterizado por apresentar a Ciência com uma organização disciplinar, sendo o conteúdo 

CTS responsável pela organização e sequência dos conteúdos. Os alunos são avaliados a partir 

do conteúdo CTS, mas, a maior proporção ainda é sobre os conhecimentos da ciência pura. 

4.2.2. Percepção docente: um olhar sobre a perspectiva CTS no livro 

didático 
Se quisermos analisar um livro didático, nada mais coerente do que dar voz àquele que 

o utiliza com frequência, o professor. Nesse sentido, fizemos algumas considerações 

importantes sobre a forma como as inter-relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade 

presentes no livro didático de Biologia da EJA são percebidas pelos professores. 

A primeira característica marcante trazida pelos docentes diz respeito à abordagem dos 

conteúdos ou a falta destes no material.  
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Fernando Azevedo: (...) Ele [o livro] é muito reduzido, mas então ele serve de base para você 
pegar um gancho. 
 
Pesquisadora: O que é reduzido? O conteúdo, a parte de sociedade, de tecnologia? 
 
Fernando Azevedo: É tudo reduzido. Reduzido demais, mas então dá para fazer essa ponte, 
só que é muito reduzido. Dá para fazer assim: eu vou começar a trabalhar esse textozinho, vou 
puxando, eles vão fazendo as considerações e você vai integrando com outras coisas. Ai, então 
não é um livro para ser utilizado de uma forma cotidiana, é de uma forma esporádica e não 
contempla em termos de conteúdo o que a gente trabalha aqui nessa EJA, esse livro não tem 
nada. Se eu pegar uma aula boa eu contemplo uma diversidade de assuntos, mas se eu pegar 
esse livro... esse livro não tem nada! 
 

Os relatos acima nos permitem problematizar algumas questões, pois ao considerar que 

tudo é reduzido no livro precisamos tomar como parâmetro a própria EJA e não o ensino dito 

regular que possui demandas e tempos totalmente diferentes dos da EJA. Com isso não 

queremos dizer que a educação para a EJA deve ser menor, mas sim que deva levar em conta a 

especificidade de seu público. Outra problematização a ser feita é que quando o conteúdo social 

assume o espaço do conteúdo biológico, o sentido produzido é que o conteúdo é reduzido e não 

que outra seleção de conteúdo foi realizada. Vilanova e Martins (2008) apontam que 

caracterizar e delinear a Ciência para a EJA é uma importante barreira a ser superada, pois são 

poucas as pesquisas sobre a EJA que contemplam o ensino de Ciências. 

Além disso, identificamos a ausência de convergência entre os conteúdos os exigidos 

pela Secretaria de Educação (SEC) e os que constam no livro:  

 

Paulo Freire: É assim: a gente recebe da SEC uns descritores tanto do ensino médio regular, 
quanto da EJA para nós trabalharmos. Então o professor ele tem essa liberdade em sala de 
aula, mas ele não tem essa liberdade para falar sobre qualquer tema, tem uma sequência 
curricular que ele tem que seguir. Então muitas vezes a dificuldade maior é: a SEC manda 
uma série de descritores para nós trabalharmos e muitas vezes o livro didático da EJA não 
está relacionado com esses descritores (...). Tanto é que hoje eles estão trabalhando com livro, 
não é o livro da EJA, porque eu estou trabalhando um determinado descritor, o sistema, e o 
livro não contempla esse assunto. 
 

Existe uma tensão a ser resolvida, posto que o professor precisa ensinar um conjunto de 

conteúdos que nem sempre estão presentes no material didático destinado para o público da 

EJA. O educador afirma que o livro não contempla em termos de conteúdo o que se trabalha 

na EJA e quando analisamos o Caderno Didático do Percurso da Aprendizagem onde constam 

os Saberes Necessários ao ensino de Biologia na EJA, constatamos que a SEC seleciona alguns 

conteúdos como parte do processo de aprendizagem, denominados descritores. Contudo, o livro 

não possui alguns dos conteúdos que são exigidos pelo SEC. Tal fato nos faz refletir sobre qual 
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seria a melhor adequação de conteúdos para a EJA na busca por atender às suas especificidades, 

se os presentes no livro ou os exigidos pela SEC, pois, como explica Cassab (2016), o currículo 

dessa modalidade não pode ser elaborado como se fosse uma lista de conteúdos determinados 

pela Ciência a serem executados. 

Para os professores não se trata da carência de alguns conceitos dentro de um conteúdo, 

mas da ausência total de alguns dos chamados descritores que a Secretaria requer que os 

professores ensinem.  

Analisamos os conteúdos requisitados em cada item dos “Saberes Necessários” a 

Biologia e fizemos uma comparação com os conteúdos presentes no livro. Averiguamos que 11 

dos 29 “saberes” dos conteúdos solicitados pela Secretaria de Educação não constam no livro 

que foi selecionado para essa modalidade. Os outros são contemplados por meio de propostas 

de atividades e, principalmente, por textos explicativos, mas essa abordagem não é 

aprofundada, é o básico necessário para a compreensão do tema como, por exemplo: 

 

L (1; 3; 34): Proteínas: encontradas em qualquer matéria viva, aparece em grandes quantidades 
no leite (caseína) nas carnes e nos ovos (albumina). É, talvez, a primeira molécula orgânica a 
surgir antes do aparecimento do primeiro ser vivo. 
 

Depois disso, em poucas linhas são explicadas suas funções: estrutural, hormonal, de 

defesa, coagulação sanguínea e transporte. Essa forma de apresentação dos conteúdos vai ao 

encontro do que Moura (2009) aponta sobre o livro da EJA, ao afirmar que a apresentação dos 

conteúdos biológicos ocorre de forma muito resumida.  A nosso ver, estamos diante de um 

cenário no qual o livro é mais percebido por suas ausências, no que se refere aos conteúdos, do 

que por contemplar a maioria dos conteúdos listados pela SEC. Sendo que este recurso possui 

alguns assuntos que, apesar de não estarem presentes na lista de Saberes Necessários, são 

considerados de grande importância para a Biologia como, por exemplo, evolução que em 

nenhum de seus aspectos está explícita na lista, mas que, no entanto, é abordada no livro.  

Para além disso, seria importante problematizar em que medida ambos, livro e 

conteúdos propostos pela SEC, atendem à política proposta para a EJA, uma vez que o mundo 

do trabalho que possui grande importância nos documentos oficiais (BRASIL, 2000) é pouco 

problematizado tanto no documento da SEC quanto no livro, ainda que este atribua uma 

relevância maior ao assunto que aquele. 

Diante de tal cenário identificamos que há uma grande necessidade de discussões sobre 

a estruturação do currículo da EJA. Os educadores junto com a Secretaria de Educação e as 

instituições formadoras de professores precisam refletir criticamente, ampliar os debates sobre 
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em que medida o atual currículo, os conteúdos selecionados e a forma de abordagem destes tem 

sido capaz de atender às necessidades do público da EJA.  

O ideal é que ocorra um ajuste entre os conteúdos exigidos pela SEC para ensinar na 

EJA, a percepção docente sobre como trabalhá-los e a convergência entre os conteúdos do livro 

e os exigidos pela SEC, para que assim professores, SEC e livro possam juntos colaborar para 

a consolidação de uma EJA estrutural e funcionalmente voltada para as especificidades do seu 

público a partir de uma concepção comum sobre suas particularidades e demandas.  

Quando se refere à abordagem tecnológica trazida no texto, é possível verificar que os 

professores também consideram que essa acontece de maneira superficial, indicando que 

desejariam algo mais esclarecedor:  

 

Paulo Freire: Então se os livros trouxessem especificamente o que é Ciência e Tecnologia (...), 
o descritor pede muita coisa de Ciência e Tecnologia, a gente que tem que fazer essa ponte. 

 

Destacamos que como o livro apresenta poucas discussões sobre Tecnologia e os 

descritores da SEC demandam mais do que aparece no material, cabe ao professor fazer essa 

ponte, ou seja, fazer os enxertos CT no livro.  

Siganski, Frison e Boff (2008) apontam o livro didático como o principal recurso 

impresso utilizado nas escolas brasileiras. A partir disso, uma vez que a SEC tem solicitado 

uma abordagem educacional que possibilite a discussão sobre as relações entre Ciência, 

Tecnologia e Sociedade, julgamos que seria coerente que houvesse uma maior relação entre o 

que é solicitado ao professor e o material concedido a ele para trabalhar. E, independentemente 

do tipo de tendência CTS que o livro possua, as questões tecnológicas poderiam ser mais bem 

contempladas da mesma maneira como as questões sociais são.  

Todas as fragilidades apontadas até aqui desestimulam os professores a utilizarem o 

livro da EJA: 

 

Anísio Teixeira: Utilizo outros textos vinculados com os assuntos que estou dando, trabalho 
muito com projetos que são conteúdos que não estão inseridos no livro. 
 
Fernando Azevedo: A gente digita mesmo e traz impressões. O tempo todo trazendo alguma 
coisa para eles porque o livro por si só é muito curto. 
 
Paulo Freire: A gente pega outros livros para conseguir alcançar esse descritor que está 
sendo pedido, mas o livro da EJA praticamente não utilizo para eles. Porque como eu disse a 
SEC já está trabalhando muito essa junção Ciência, Tecnologia e Sociedade, porém nem todos 
os livros didáticos estão nesse caminho. 
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A vantagem de utilizar outros recursos, outros livros, pode esbarrar na falta de 

adequação dos mesmos para essa modalidade, pois segundo Siganski, Frison e Boff (2008) os 

livros devem ser estruturados para atender às especificidades do público ao qual se destinam.  

Porém, vale destacar que os professores apontam como um aspecto muito positivo do 

livro as propostas de discussões sociais que envolvem os conteúdos. 

 

Anísio Teixeira: Eu acho contextualizada [as relações C/T/S no livro]. Tem vários textos que 
tem coerência com a nossa realidade, a realidade do aluno, a vivência do aluno, no mercado 
de trabalho. 

 
Lourenço Filho: Esse livro da EJA é um livro que está à frente dos livros tradicionais de 
Biologia. Se você pegar um livro de Biologia de Amabis ou de Sônia Lopes vai encontrar 
apenas a Biologia seca, crua, mas quando você pega um livro da EJA (...) eu vou ensinar 
Biologia para eles [os alunos], eles [os autores do livro] começam o assunto com a propaganda 
de um hambúrguer para mostrar o que tem nesse hambúrguer e o que você está comendo, ai 
depois eu entro com o grupo de alimentos, proteínas, carboidratos (...)Mas ele começa 
mostrando o que é comer um hambúrguer, tomar um refrigerante, ele traz aquela realidade e 
ai entra um pouco de química também. E ai o livro da EJA ele é melhor do que o livro 
tradicional de Biologia que vem só Biologia. 

 

A presença significativa de questões sociais no livro, por mais que sejam bastante 

direcionadas para questões pessoais (como é notável na fala acima e na categoria anterior), se 

configura como um avanço rumo à superação de um ensino focado nos processos de construção 

e validação do conhecimento de uma Ciência que muito pouco tem a a ver com as pessoas 

“comuns”. Atualmente sabemos que isso não é verdade, mas a forma como se dava o ensino de 

Ciências reforçava essa ideia, a de uma Ciência inalcançável e destinada somente a uma certa 

elite. Martins e colaboradores (2012) apontam que é importante que o ensino das Ciências, e 

dentro dele a Biologia, seja percebido e praticado como mais do que uma mera exposição de 

conteúdos e sim como uma prática social.  
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5. Considerações Finais 
 

A presente pesquisa apresenta dados importantes que possibilitam ampliar o 

conhecimento e as discussões sobre um campo extremamente carente de pesquisas: o ensino de 

Biologia na EJA. Quando consideramos que a esse campo é agregada a discussão sobre o livro 

didático e a Educação CTS, percebemos que praticamente não existem pesquisas que se 

debrucem sobre esses assuntos.  Conhecer melhor os recursos didáticos utilizados nessa 

modalidade, assim como problematizar a forma como o ensino na EJA tem possibilitado 

discutir as inter-relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade são fundamentais diante das 

mudanças no cenário educacional brasileiro influenciadas pela globalização e inserção, cada 

vez maior, da Ciência e da Tecnologia (CT) na sociedade. 

Neste trabalho constamos que a Educação CTS, apesar de bem estruturada como um 

campo de conhecimento, ainda não foi bem difundida entre alguns educadores brasileiros e sua 

inserção nas escolas não ocorreu de forma efetiva. No contexto de Ilhéus-Bahia, ficou evidente 

a pouca familiaridade dos docentes investigados com os objetivos da Educação CTS. Os 

participantes dessa pesquisa podem ser caracterizados como profissionais que, apesar de 

reconhecerem a importância de ensinar Biologia discutindo as inter-relações entre Ciência, 

Tecnologia e Sociedade para uma formação mais completa dos educandos, não possuem 

familiaridade com os propósitos e fundamentos da Educação CTS e, em consequência, algumas 

questões importantes não são devidamente contempladas como, por exemplo, a epistemologia 

da Ciência, as questões políticas e os interesses relacionados ao desenvolvimento científico-

tecnológico e que demandam uma maior participação social nas questões sobre CT bem como 

um olhar crítico para o tão proclamado “progresso”.  

Diante do exposto reiteramos a necessidade de problematizar a formação do educador 

da EJA, enfatizando a urgência de uma formação inicial que contemple essa modalidade de 

ensino e uma formação continuada que forneça subsídios para que os professores desenvolvam 

sistematicamente algo que intuitivamente já vem tentando realizar: o atendimento das 

demandas do público da EJA, sobretudo, no que diz respeito à condução de discussões críticas 

sobre as inter-relações CTS na sala de aula. 

Nesse sentido, ainda há muito no que avançar no que diz respeito à compreensão docente 

sobre estas relações, sobre a qualidade da problematização da Educação CTS no livro e sobre 

o desenvolvimento de um olhar menos ingênuo para CT, considerando esses fatores uma 

condição sine qua non para que a educação possa de fato contribuir com a formação de cidadãos 

inseridos na sociedade atual. 
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Ressaltamos como um dos aspectos positivos do livro adotado pelas escolas que 

oferecem a EJA em Ilhéus, o fato de ele romper com as estruturas tradicionais dos livros 

didáticos normalmente utilizados nas escolas, uma vez que está estruturado a partir de temas, 

que tem como foco os aspectos sociais. Esses temas ditam tanto a sequência quanto os 

conteúdos científicos que serão estudados. Esse fato nos leva a classificar o livro como um 

material que discute as inter-relações CTS incorporando elementos de uma perspectiva CTS.  

O exposto representa para nós um progresso referente à adequação do livro para o 

público da EJA, pois quando o foco está centrado nas questões sociais acreditamos que se torne 

menos difícil considerar o contexto do educando, resgatando aspectos da sua história de vida 

que estão relacionados aos conhecimentos técnico-científicos, no entendimento que a falta de 

acesso a esses saberes e seus produtos se configura como uma forma de exclusão que tende a 

mantê-los em um contexto de supressão de direitos, de condições inadequadas de trabalho etc. 

Sem contestar essa situação e dimensionar o papel da CT em seu desenvolvimento, o ensino 

deixa de assumir seu papel de transformador e a educação deixa de ser libertadora. 

Contudo, os educadores apresentam algumas críticas a este recurso relatando 

dificuldades para utilizá-lo. Destacamos dois fatores que acreditamos, apoiadas na literatura, 

terem mais influência sobre isto: a falta de formação específica para a EJA e para ensinar em 

uma perspectiva CTS, mais a ausência de alguns conteúdos no livro que são exigidos pela SEC 

para ensinar nessa modalidade.  

Apesar dessas dificuldades, elas não se configuram como um impedimento para que o 

professor contemple de alguma forma as relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade nas 

aulas de Biologia, uma vez que os educadores, juntamente como o livro, utilizam outros 

recursos didáticos para trabalhar essas conexões, colaborando com as discussões sobre as 

questões sociais. Uma contribuição dessa pesquisa para a sala de aula da EJA foi evidenciar a 

perspectiva CTS no livro e como a discussão dessas inter-relações ocorrem, o que é um indício 

de que este recurso pode ser bem utilizado em sala de aula fazendo as complementações 

necessárias quanto às questões científicas, tecnológicas ou sociais de acordo com sua carência 

em cada capítulo e a demanda da turma. 

Compreendemos as limitações desta pesquisa, pois um recurso didático é considerado 

adequado ou inadequado a partir de um determinado referencial teórico e ideologia, mas que, 

em nosso caso, nos levam a acreditar no potencial do livro para contribuir com o processo de 

ensino e aprendizagem para a EJA, ainda que em alguns aspectos não atendam às demandas de 

conteúdos exigidos pela SEC. Porém, essa discrepância entre o que é pedido pela Secretaria de 

Educação e o potencial do livro didático nos coloca algumas questões, para as quais ainda não 
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temos respostas: a SEC exige conteúdos que podem não ser tão relevantes para a EJA ou o livro 

aprovado pelo PNLD não é o mais adequado para atender às demandas (locais) da EJA? Qual 

dos dois, SEC ou livro didático, compreende melhor o público da EJA? A quantidade de 

conceitos é pouca realmente no material como relatam os professores ou eles ainda têm como 

parâmetro o ensino dito regular que tem especificidades diferenciadas da EJA?  

Dessa forma, podemos afirmar que essas (e outras mais) são perguntas que surgiram em 

nossa pesquisa e que merecem mais atenção ocupando um maior espaço nas pesquisas na área 

de ensino de Ciências e Biologia, EJA e Educação CTS.  
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APÊNDICE A – Roteiro da Entrevista Semiestruturada 
 

1.Você já ouviu falar sobre a Educação CTS? (Se sim) Descreva com suas 

palavras. 

 

2. Você considera importante estabelecer relações entre ciência, tecnologia e a 

sociedade nas aulas de Biologia para EJA? Por que? 

 

3. Você visualiza dificuldades para estabelecer essas relações nas aulas para a 

EJA? (Se sim) Quais? 

 

4. Você reconhece relações entre ciência, tecnologia e sociedade no livro de 

biologia que você utiliza? 

 

5. (Se sim) Como as caracteriza (suficientes, insuficientes; contextualizadas, 

descontextualizada; atuais, desatualizadas etc.)? 

 

6. (Se não, mas considera as relações importantes) Quais outros materiais/ recursos 

você utiliza em suas aulas para suprir a necessidade de discutir sobre essas 

relações? 
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APÊNDICE B –Entrevistas Transcritas na Íntegra 
 

A) Professor: Paulo Freire 

 

1. Ciência, tecnologia e? [Sociedade] Sociedade. Os três separadamente, como 

assim? [Não, sobre o que você entende sobre essa relação CTS]. Entendo que a ciência ela é 

um conjunto de técnicas, de métodos e procedimentos que visam explicar determinado 

fenômeno e essa ciência, o avanço dessa ciência vai se expressar, consequentemente, também 

no avanço de práticas tecnológicas que, de certa forma, contribuirão com o avanço da sociedade 

de forma geral. 

 

2. Com certeza porque a gente trabalha com a formação do aluno. Nós trabalhamos 

essa formação para o meio, para a sociedade. Então se lá fora ele vai precisar dessas ferramentas 

pro mercado de trabalho ou para sua própria vida pessoal, a escola ela encaminha esse aluno 

não só para o lado profissional, mas também para a inserção na sociedade é de suma 

importância. 

 

3. O aluno do EJA é um aluno diferenciado. De uma maneira geral, a área de 

ciências já é mais dificultosa para esse aluno. É difícil pra o professor, muitas vezes alguns 

assuntos que são mais abstratos fazer com que esse aluno tenha essa compreensão. Então a 

dificuldade não estaria só na relação [CTS], estaria também nessa disciplina em si porque essa 

área de ciências pra levar esse aluno, que é um aluno diferenciado, a essa compreensão científica 

já é difícil. 

 

4. Algumas sim. Vou te falar qual é uma das maiores dificuldades em trabalhar 

com o livro da EJA. É assim: a gente recebe da SEC uns descritores tanto do ensino médio 

regular, quanto do EJA pra nós trabalharmos. Então o professor ele tem essa liberdade em sala 

de aula, mas ele não tem essa liberdade para falar sobre qualquer tema, tem uma sequência 

curricular que ele tem que seguir. Então muitas vezes a dificuldade maior é: a SEC manda uma 

série de descritores para nós trabalharmos e muitas vezes o livro didático do EJA não estão 

relacionados com esses descritores, que era também quando a gente trabalhava e vocês falavam 

que o livro estava ultrapassado, que o livro não tem determinados assuntos e era aquela 

dificuldade. Tanto é que hoje eles estão trabalhando com livro, não é o livro da EJA, porque eu 

tô trabalhando um determinado descritor, o sistema, e o livro não contempla esse assunto. 
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[Entendi. Mas os assuntos de biologia que são contemplados, você observa que naquele 

conteúdo científico tem relação com a tecnologia e a sociedade?]. Tem. De uns três, quatro anos 

pra cá os autores estão tendo essa preocupação. 

 

5. Eu acho que há uma tentativa de contextualização, mas ainda poderia ser melhor. 

Eu acho que tem pouco tempo esse caminho que eles [os autores dos livros da EJA] estão 

tentando desenvolver, então tem muita coisa que poderia ser inserido. Tanto é que agora, não 

só a contextualização em si entre ciência e tecnologia, como a questão interdisciplinar também. 

A gente tá fazendo um trabalho agora que é justamente essa junção de estar juntando 

biologia, física e química e eles [alunos] tentarem fazer essa ligação. Então toda vez que a gente 

faz um trabalho pra fazer uma ligação entre um assunto e outro ele têm essa dificuldade. Então 

se os livros trouxessem específico o que é ciência e tecnologia já facilitaria mais o trabalho, 

mas como o descritor pede muita coisa de ciência e de tecnologia a gente tem que fazer essa 

ponte. 

 

6. Em geral sim, mas não do livro do EJA especificamente, a gente pega outros 

livro pra conseguir alcançar esse descritor que está sendo pedido, mas os livro do EJA 

praticamente não utilizo para eles. Porque como eu disse a SEC já tá trabalhando muito essa 

junção ciência, tecnologia e sociedade, porém nem todos os livros didáticos estão nesse 

caminho. 

 

B) Professor: Fernando Azevedo 

 

1. É possível que sim, mas não estou exatamente lembrada do que significa essa 

sigla. Ciência, tecnologia...? [Isso, e Sociedade] E sociedade. Hoje um dos campos que está se 

tentando atingir também é esse campo que todas as atividades estejam voltadas para a ciência 

e a tecnologia em prol da sociedade. É um dos pontos que foi discutido, até ano passa do a gente 

fez um debatezinho rápido aqui na sala dos professores sobre essa questão, o que é para ser 

atingido , os objetivos. 

 

2. Sim, esse ano eu estou com dificuldades estou só com essas duas turmas. Então 

assim, o perfil dos alunos, os alunos da EJA que deveriam ser selecionados, o projeto era pra 

selecionar os alunos específicos para a EJA. Você está lidando com alunos que não são para a 

EJA, que estão aqui por estar, por concluir, por achar que não tem nota, que passa de qualquer 
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jeito. Mas eu já tive turmas maravilhosas de você entrar e sair maravilhada por eles trazerem as 

suas vivências para a sala de aula e ai a gente poder contemplar isso dentro dos nossos conteúdos 

científicos, fazer essa aproximação entre o conteúdo científico e a realidade social deles. 

Então, agora a gente está trazendo as coisas do ensino regular porque o projeto... é isso. 

E já teve épocas em que você faz um planejamento, mas chega aqui na sala de aula e é outra 

coisa, vai e o que eles vão colocando você vai trazendo, trazendo e você vê que você fez uma 

viagem na aula, vários assuntos e integrar esse conhecimento científico e o tecnológico. É 

maravilhoso quando você consegue dar uma aula dessas e sair daquele padrão trivial da aula 

regular. [Mas assim, de que forma você considera que contribui para o aluno da EJA fazer essa 

relação entre CTS?]. Essa semana eu estava falando sobre eritroblastose fetal, ai: “imagine 

professora se eu vou ter que saber se eu sou O+, meu marido negativo para poder ter filho”. Ai 

eu [respondo]: “Pois é, você vai ter um problema por falta de conhecimento, você vai estar 

fazendo uma prevenção”... E assim sucessivamente. A partir do momento em que você traz esse 

conhecimento científico e tecnológico ele pode interferir de forma positiva, na melhoria da 

qualidade de vida, isso ai é certo. O conhecimento é a base de tudo. (Visão positiva e ingênua 

da ciência).  

 

3. É como eu te falei, depende da turma. Depende muito da turma e engraçado 

porque não é o nível intelectual do aluno não porque às vezes fica: ah! Porque um aluno tem 

um padrão de intelectualidade melhor do que o outro. E não é. É questão de interesse. O 

problema está no interesse dos meninos. Quando você pega uma turma interessada mesmo, aqui 

nessa sala, agora na 4º unidade, três meninos: um agora na 3ª unidade foi morar no Rio do 

Engenho, ai ele não está vindo todos os dias; tem outro também que trabalha na Marina; e tem 

outro que é marceneiro. Esses três meninos aqui na sala é um show! Você consegue fazer as 

interferências, eles fazem as colocações, a gente lida muito com essa questão do interesse do 

aluno e da questão do se posicionar dentro da sala de aula. Porque às vezes, essa menina mesmo 

que estava sentada tem horas que participa, mas também tem um grau de dificuldade. Já tem 

outros que tem um grau de dificuldade, mas falam. Ai, você vai apontando em cima daquilo 

que ele fala, mas a dificuldade é essa. A dificuldade dentro dos assuntos com os meninos não. 

Eu atendi os meninos do PIBID aqui, avê Maria, que maravilha! Mas agora acabou o 

PIBID, mas vamos ver se retorna. Muito bom. E ai é assim, quando você tem... eu digo assim: 

gente, a EJA a noite deveriam ser dois professores por sala, até nos regulares também porque 

se a gente mudasse esse padrão de aula, com dois professores na sala ia dar uma dinamizada. 

Porque quem pegou o PIBID percebe isso, porque quando você tem outro você fala, algo que 
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você não lembrou ou ainda o aluno fez uma pontuação e você botou seu ponto de vista, o outro 

vai contribuir de outra forma. Enriquece muito a aula, a aula passa a ser mais interessante com 

dois mediadores e o PIBID era mais, né! Muito mais. [E quando a turma é mais interessada, 

como que são estabelecidas essas relações entre ciência, tecnologia e sociedade?]. Então, como 

eu te falei: eles fazem as pontuações. Às vezes você traz um tema ou não, ou às vezes você traz 

um tema, começa falar e eles vão fazendo interferências, as mais diversas, ai você faz uma 

viagem, ai você começa, vai pegando um gancho de um, embutindo ai a questão da ciência, da 

tecnologia e quando você termina aula você sai assim: meu Deus! O quanto de assunto que eu 

consegui contemplar nessa aula, trazendo essas inovações ou eles trazendo também, é uma troca 

mútua. Até quando o próprio aluno traz coisas que também não são do conhecimento do outro, 

ai tendo essa interação maravilhosa. E o que é mais importante porque você faz essa ponte da 

ciência da tecnologia com assuntos diversificados do cotidiano deles, não é um só, aquela 

pontuação só. E eles falam muito sobre a questão do trabalho, com o que eles trabalham, vão 

contando as histórias de vida deles e a gente vai entrelaçando. 

 

4. Tem. 

 

5.  Só que esse livro, na realidade, esse ano eu ainda não peguei nesse livro. Se 

você for pegar esse livro ele é interdisciplinar, não é um livro de Biologia, você vai catar ali 

dentro do livro o conteúdo de Biologia. Mas como eu estou falando, o princípio da EJA não era 

esse. Eu vim pra que como se eu fosse trabalhar numa turma regular. Hoje eu vou trabalhar esse 

assunto desse livro, ai é o mesmo problema do livro, às vezes a gente pede pra eles trazerem o 

livro e eles não trazem. E assim, ele é muito reduzido, mas então ele serve de base para você 

pegar um gancho. [Reduzido o conteúdo, a parte de sociedade, de tecnologia, o quê que é 

reduzido?]. É tudo reduzido. Reduzido demais, mas então dá pra fazer essa ponte, só que é 

muito reduzido. Dá pra fazer assim: eu vou começar a trabalhar esse textozinho, vou puxando, 

eles vão fazendo as considerações e você vai integrando com outras coisas. Ai, então não é um 

livro pra ser utilizado de uma forma cotidiana, é de uma forma esporádica e não contempla em 

termo de conteúdo o que a gente trabalha aqui nessa EJA, esse livro não tem nada. Se eu pegar 

uma aula boa eu contemplo uma diversidade de assuntos, mas se eu pegar esse livro... esse livro 

não tem nada! Ele serve de base para você dar uma introduzida no assunto, a questão da leitura, 

da escrita para você estar averiguando, isso ai.  

Eu pontuo assim: que tanto as séries regulares como a EJA tinha que ser um livro 

produzido pelos professores da escola, para a escola porque a realidade social de cada escola é 
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uma. Tem o Catalão aqui próximo e são escolas totalmente diferentes, praticamente no mesmo 

bairro, públicas, totalmente diferentes no sentido da dinâmica da própria escola, da estrutura da 

própria escola, do alunado. O pessoal fala: “Ah! Vou estudar no Catalão, o Catalão é a melhor 

escola”.  

Ai você vai lá: “Ah! o Catalão contempla os meninos que são marginais? Os alunos que 

estão sem pai e sem mãe? Faz esse papel social?” Não! São alunos selecionados. A nossa escola 

é esse pé de guerra, mas a nossa escola é uma escola democrática, nós atendemos a sociedade 

de uma forma democrática, então a gente tem que contemplar toda essa diversidade, é diferente 

de uma escola não querer contemplar toda essa diversidade e querer selecionar o aluno. Ah, o 

aluno só entra aqui se tiver nota boa, o aluno aqui se praticar determinado ato ele é expulso. A 

nossa não! Quando o aluno pratica determinado ato: vamos remanejar, vamos ver o que 

podemos fazer. Ai, também tem a visão da sociedade, né: olha! O Catalão é 10, enquanto que 

o Sá Pereira não é assim. 

 

 

6. A gente digita mesmo e traz impressões. O tempo todo trazendo alguma coisa 

para eles porque o livro por si só é muito curto. 

 

C) Professo: Anísio Teixeira 

 

1. Sim que são as relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. Ahh, sim, 

sim, sim. Você poderia descrever com suas palavras? É um livro que a gente utiliza? 

Não!  Essas relações. Essa relação CTS. Ciência, Tecnologia e Sociedade... Você já 

ouviu falar alguma coisa sobre essas relações? Já ouvi sim, agora aqui na minha cabeça 

agora que tá... fazer um... Não tem problema, mas assim: 

 

2. Sim. Por que? Porque a ciência é uma matéria que é investigativa e faz 

parte da tecnologia e que vai ser aplicada, justamente, na sociedade. 

 

3. Muito. Quais?  Primeiro é o nível dos alunos que é muito fraco, fraquíssimo, 

né!? E eles não conseguem acompanhar. Primeiro a interpretação, que ele têm uma dificuldade 

imensa de interpretar; Sim... E assim, como a EJA está voltada para o aluno desenvolver 

habilidades e competências, esse curso da EJA é justamente agora é pra isso, né! Ele quer que 
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a gente prepare o aluno para o mercado de trabalho, não é pra fazer ENEM, vestibular, nada, é 

para o mercado de trabalho; na prática, na vivência deles, na experiência dele de trabalho. Só 

que a gente sente que eles têm muita dificuldade. Entendo... Sei como é essa situação. É triste 

na verdade, porque tem alunos que nem ler sabe, tá no último ano, no eixo 7 e não sabem ler, 

não sabem as quatro operações. 

 

4. Reconheço. A maioria das atividades é voltadas pra esse conhecimento.  

 

5. Eu acho contextualizada. Tem vários textos que tem coerência com a nossa 

realidade, a realidade do aluno, a vivência do aluno, no mercado de trabalho. Porém não são 

todos, né! Mas, a maior parte é. E assim, quando você pensa nessas relações, esses três aspectos 

têm uma boa abordagem, tanto da ciência, quanto da tecnologia, e sociedade? Ou você observa 

mais um em detrimento do outro ou é igual? Tem um pouco de cada um. 

 

6. Utilizo. Utilizo outros textos vinculado com os assuntos que estou dando, 

trabalho muito com projetos que são conteúdos que não está inserido no livro , mas que eu 

utilizo, por exemplo, meio ambiente, tem no livro, mas a gente trabalha sexualidade, 

sexualidade acho que não tem quase nada e a gente faz projeto em cima disso. Então eu utilizo 

outros métodos. 

 

D) Professor: Darcy Ribeiro 

 

1. Já. Desde 2014 quando eu fui orientadora do PAC tinha uma parte falando sobre 

CTS, só que o próprio Estado não oferece, na escola não tem uma sala de informática, o Estado 

não oferece material para se trabalhar com essa trilogia. Computador mandou [o Estado 

mandou], mas não quer saber como é que está o estado (...) e também pessoas que possa 

trabalhar nessa sala, que possa ajudar o professor. O professor tem interesse em trabalhar com 

CT, mas não tem onde, não tem como, se não tem, além do material humano, material em si; 

então não adianta. Então saber a gente sabe, mas não pode se trabalhar em nada. 

É um projeto bom, mas seria melhor ainda se pudesse ter essa parceria com as 

tecnologias porque os alunos aprenderiam mais, devido ao quê também os alunos estão muito 

mais a frente da tecnologia, então seria mais fácil, mas como é que a gente vai trabalhar? 
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2. Sim, e como tem que ter. Porque se a gente está falando de, por exemplo, 

pesquisa de células, de doenças, entendeu?  Ele [o aluno da EJA] tem que conhecer, tá 

buscando... Até mesmo um microscópio pra gente ver essas células, diferenciar essas células a 

gente não tem. Eles vendo seria mais fácil porque a sociedade tá ai cheia de tecnologia e a 

escola ainda tá na mesmice. O quê, como é que eles vão aprender? Tá vendo ali, mas não diz 

nada. 

Se tivesse realmente as tecnologias das informações em si, além da prática a teoria, da 

teoria à prática, ai sim eles teriam uma visão boa. Quer ver?! Quando a gente fala em 

reprodução, na parte de sexualidade, que mostra os órgãos que eles conhecem, que mostra e 

fala das doenças, você mostra as doenças em um vídeo eles ficam apavorados, imagina se 

tivesse uma coisa mais (...) seria fácil. 

 

3. Essa falta de material, não tem outra. Falta de material pra se trabalhar na prática, 

não tem nada pra se trabalhar, mesmo que seja EJA a noite. Os alunos têm interesse, mas não 

tem, não tenho nada para mostrar a eles, a não ser um atlas ali rasgado ou então quando eu pego 

alguma coisa da internet e gravo e mostro para eles, só. Eu trago meu computador de casa, a 

não ser, não tem. 

 

4. Não. 

 

5. Resposta anterior não, questão pulada. 

 

6. Trago meu notebook, preparo meu material em casa porque nem internet aqui na 

escola... como a turma é lá em cima, não chega lá em cima, então eu tenho que trazer tudo 

pronto de casa, aqui só mostrar e explicar. Eu não vou pesquisar aqui, realmente eu poderia 

pesquisar aqui para os alunos verem como é que pesquisa, pra ver a diferença, mas eu não posso 

pegar tudo porque é muita coisa e não ia dar pra ver em 40 minutos. Trago vídeo, trago texto, 

tem revista com algumas informações que eu trago também e ai pronto, é dessa forma. 

 

E) Professor: Lourenço Filho 

 

1. Não, eu nuca ouvi falar cobre CTS. 
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2. Eu acho que tem ser feita pela seguinte razão: 1º a ciência está presente no dia-

a-dia das pessoas, quando você vai passar café que ouve o sistema de filtração, quando você 

mistura café e leite porque não está podendo tomar café porque ataca o seu estômago e o leite 

é uma substância mais básica, então no dia-a-dia das pessoas a ciência está presente só que as 

pessoas não sabem disso. Quanto mais perto a gente coloca ou mostrar que a ciência está tão 

próxima dela que ela pode até se assustar de quanto que ela tá [do quanto que a ciência está 

próxima da pessoa]. Então eu não vejo como distanciar, ao contrário, acho que a gente tem que 

aproximar o máximo possível. 

 

3. Olha, eu não tenho dificuldades, mas vou lhe ser franco aqui porque fui aluno da 

UESC. O que eu sei (eu acho que eu sou muito bom no que eu faço) eu consegui não com a 

Biologia, mas com a Agronomia. Eu me formei na Agronomia e a Agronomia me deu uma 

experiência de vida, convivendo na prática (prática que eu não tive com a Biologia) que eu 

consigo trazer muita coisa do cotidiano para a sala de aula e vice-versa, mas não pela Biologia. 

Então é uma carência que, eu acho que, talvez se você perguntasse a outros profissionais eles 

iriam sentir porque eu tenho colegas da Biologia que falam: poxa Guilherme, você sabe tanta 

coisa. Mas eu falo que eu sei por causa da Agronomia. Máquina, motores, hidráulica, matéria 

de solo, então quando eu tô ensinando Biologia eu sei o que o solo tem, eu sei o que o solo pode 

dar pra prata e fica mais fácil falar das plantas pras pessoas. [E como é que você faz essas 

relações nas aulas?]. Olha, é difícil, mas eu tento trazer o dia-a-dia de cada um, porque se eu 

estou explicando, por exemplo, pressão alta, então eu chego na sala de aula falo para os aluno 

que a pressão alta é uma quantidade de água que sai das células e entra na corrente sanguínea, 

quem faz essa água sair das células é o sal, o sal então ele tira e esse vaso sanguíneo fica sob 

pressão a ponto de estourar. Ai eu falo que: pois é, e sabe o quê que acontece quando a gente 

toma remédio de pressão? Eles falam assim pra mim: Ah! A gente vai no banheiro fazer xixi. 

Eu fiz: exatamente! Porque quando você urina você diminui a quantidade de água no sangue ai, 

automaticamente, os vasos sanguíneos diminuem, ou seja, saem dessa pressão. Então toda vez 

que você toma um remédio... aí eles conseguem associar: Ah! Minha avó toma um remédio. 

Minha vó vai no banheiro, faz xixi direto [várias vezes]  mesmo, é verdade.  

Então, quando você traz para o dia-a-dia deles eles não vão esquecer quando você 

perguntar mais a diante. Você vai. Ah! Tô lembrado da pressão. Então é impossível você... 

Agora! Se você não tem esse conhecimento de você explicar para ele a forma como age um 

determinado remédio para que eles entendam porque o assunto não é o remédio, não é o fazer 

xixi, o remédio é que eles entendam que se alimentando mal, muito sódio no alimento, esse 
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produto vai fazer com que eles tenham problemas futuros de pressão alta que é muito grave, 

que o Brasil inteiro tem. Ai, a gente aproveita e fala: olha, a raça nega tem mais problema de 

pressão alta do que a raça branca. Ai eles ficam meio alvoraçados assim eu digo: calma! Mas 

também câncer de pele dá mais em branco do que em negro, cada um com sua mala pra carregar. 

Então eu vou tentando levar assim as aulas mais sempre tentando buscar do dia-a-dia para trazer 

para eles. Nem sempre a gente consegue porque tem coisas que tem uma complexidade que não 

dá pra trazer do dia-a-dia, mas no geral é muito fácil a gente pegar algum exemplo do dia-a-dia 

e colocar para eles. 

 

4. Olha, a EJA não usa um livro de Biologia, ela usa um livro da EJA. Esse livro 

ele tem as disciplinas, mas essas disciplinas estão relacionadas. Esse livro da EJA é um livro 

que está à frente dos livros tradicionais de Biologia. Se você pegar um livro de Biologia de 

Amabis ou de Sônia Lopes vai encontrar apenas a Biologia seca, crua, mas quando você pega 

um livro da EJA ele vai ensinar Física, mas ele está lá com uma conta de luz e pede para o aluno 

trazer uma conta de luz para a próxima aula. Quando eu vou ensinar Biologia para eles [os 

alunos], eles [os autores do livro] começam o assunto com a propaganda de um hambúrguer 

para mostrar o que tem nesse hambúrguer e o que você está comendo, ai depois eu entro com o 

grupo de alimentos, proteínas, carboidratos e etc. Mas ele começa mostrando o que é comer um 

hambúrguer, tomar um refrigerante, ele traz aquela realidade e ai entra um pouco de química 

também. E ai o livro da EJA ele é melhor do que o livro tradicional de Biologia que vem só 

biologia. 

 

5. Olhe bem, eu coloco como suficiente. Não é maravilhoso porque eu acho que 

até quem está fazendo o livro também está vivendo um momento de transformação, a educação 

no planeta está tendo uma transformação. Você pode observar países que tiram disciplinas, 

colocam disciplinas; o pessoal agora tá propondo uma nova mudança na educação. Eu vivi o 

Prenou, as competências e habilidades, a mudança do vestibular tradicional que perguntava o 

que é célula e agora não, ele não quer mais que você saiba só o que é a célula, ele quer que você 

saiba resolver situações problema onde a célula faz parte desse problema e você tem que 

entender. Então eu sei que nós estamos em uma caminhada e eu acredito que a gente ainda está 

no começo da caminhada, mas as coisas devem melhorar mais. Mas, por enquanto, eu acho o 

livro suficiente, atende o suficiente. 

Quero encerrar o tópico de livro com essa fala. 
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6. Olhe bem, na EJA eu não uso outro material não, eu me dou por satisfeito. 

Porque, primeiro, a EJA tem um público de pessoas que estavam mais paradas na educação, 

estavam com mais dificuldades, então eu não posso abastecer eles de tanta informação. Talvez 

se eu usasse esse livro no ensino médio tradicional eu teria que trazer mais coisas, mas para 

atender esse público da EJA que precisa que o conhecimento esteja no dia-a-dia deles para que 

eles vejam que essa educação tem significado na vida deles. 

Hoje na EJA eu tenho aluno que tinha dez anos sem estudar e voltou a estudar, tem 

alunos que perderam de ano e foram para a EJA, então eu tenho um público que tem uma 

dificuldade maior de aprendizagem e ai o livro vem para atender esse pessoal e mostrar que 

existe um significado naquilo que ele está aprendendo. Só que eu acho que isso tem que ser 

colocado no ensino médio, porque os meninos do ensino médio também precisam de um 

significado e esses livros tradicionais são muito maçantes, muito chatos, eu dou aula com eles 

e sei que é verdade. 
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